
บทท่ี ๑ 
ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลของความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ อันก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเริ่มเข้ามา
มีบทบาทต่อคุณค่าของมนุษย์และการพัฒนาสังคม จึงมีความจ าเป็นเพ่ิมมากขึ้นในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สร้างสรรค์และผู้คิดค้น รวมทั้งบรรดาผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละประเทศจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามแต่ระบบกฎหมายของประเทศนั้นเพ่ือการ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภท ไม่ว่าภายในประเทศหรือในระดับระหว่างประเทศย่อมขึ้นอยู่กับ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
 เนื้อหาของบทที่ ๑ อันว่าด้วยลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานี้ ประกอบด้วยค าอธิบาย
เกี่ยวกับนิยามของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งว่าด้วยความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย
อันเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินประเภทนี้เป็นประการแรก ส่วนประการที่สองเป็นการกล่าวถึงแนวความคิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยการอธิบายถึงเหตุผลและการพัฒนาการของการให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในประเทศไทยหรือในระดับระหว่างประเทศ ประการต่อมาเป็นการกล่าวถึง
แนวทางของการแบ่งประเภทและความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาตามที่มีนานาความเห็นกันไว้ 
ตลอดจนการอธิบายถึงการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทยโดยกล่าวถึงความเป็นมา
ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้บังคับในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเป็นประการสุดท้าย 
 

๑.๑.  นิยามของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 แม้โดยความคิดของบุคคลทั่วไปมีความเห็นกันว่า ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างอัน
เนื่องมาจากการกระท าทางสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จากความคิดด้วยปัญญาอันตอบสนองจากมันสมองของมนุษย์ 
เช่นแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ บทกวี วรรณกรรม การออกแบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาพวาด และตัวการ์ตูน
มนุษย์ค้างคาว เป็นต้น แต่โดยความหมายในแง่ของกฎหมายแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual 
Property) หมายความถึงสิทธิอันเกิดขึ้นจากผลิตผลทางความคิดมากกว่าจะหมายถึงตัวผลิตผลที่ได้รับการ
สร้างสรรค์ข้ึน ด้วยเหตุนี้ ค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” จึงหมายถึงสิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มีการก าหนดขึ้นอัน
เกี่ยวด้วยผลผลิตจากปัญญาของมนุษย์ เช่น สิทธิของนักประพันธ์ที่จะหยุดการที่บุคคลใดน างานออกพิมพ์
จ าหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต สิทธิของบริษัทแผ่นเสียงที่จะห้ามการที่บุคคลใดผลิตสิ่งบันทึกเสียงปลอม และ
สิทธิของผู้ประดิษฐ์เสาอากาศโทรทัศน์แบบใหม่ซึ่งได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายในการด าเนินคดีกับบุคคลใดที่
ผลิตเลียนแบบเสาอากาศนั้นและได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งผลิตขึ้นนั้นออกจ าหน่ายแก่ประชาชนเป็นต้น 
(Phillips and Firth 1990 : 3) 



 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรูปแบบของทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งสามารถใช้ด าเนินการใดๆ อัน
เป็นการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้
ใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ดังเช่นการผลิต การท าซ้ าหรือดัดแปลง การน างาน
ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตแห่งสิทธิไว้เพ่ือรองรับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะก าหนดให้เป็น
สิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive right) ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น 
 เมื่อจุดประสงค์ของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือการใช้ประโยชน์จากแนวความคิดและข้อมูลความรู้อันมี
คุณค่าทางการพาณิชย์ (Cornish 1989 : 5) เมื่อกล่าวถึง “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” จึงย่อมมีความ
หมายถึงสาขาหนึ่งของกฎหมายอันเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายในสิ่งที่เกิดจากความอุตสาหะซึ่งท าให้มี
การสร้างสรรค์และการค้นคิดใดๆ จากภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายในชื่อเสียง 
(reputation) หรือกู๊ดวิลล์ (goodwill) ทางการค้า นอกจากนี้ เมื่อสาระส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางมากตราบเท่าที่ปัญญาของมนุษย์จะสามารถค้นคิดสร้างสรรค์ ดังเช่นงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม ภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer programs) การประดิษฐ์ 
(inventions) การออกแบบ (designs) และเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้าหรือบริการต่างๆ (marks for goods 
or services) ของผู้ประกอบกิจการค้าต่างๆ ตลอดจนการค้นคิดเพาะพันธุ์พืชใหม่ (plant and 
seedvarieties)  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงย่อมมีขอบเขตอันกว้างขวางตามเจตนารมณ์เพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนง โดยหน้าที่อันส าคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็คือ
การยับยั้งการกระท าใดๆ ของบุคคลอ่ืนที่ปราศจากสิทธิตามกฎหมายไม่ให้เกิดการลอกเลียนหรือ ในการเอา
เปรียบโดยไม่เป็นธรรมจากการกระท าเพ่ือประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ การค้นคิดหรือคิดท า และชื่อเสียง
ทางการค้าของบุคคลอื่น รวมทั้งก าหนดลักษณะของการเยียวยาแก้ไข (remidies) จากการกระท าเหล่านั้นอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนงนั้น (Bainbridge 1992 : 3) 
 

๑.๒.  แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวด้วยทรัพย์สินคือ การที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นสามารถที่จะ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้ตามแต่ที่ปรารถนา และไม่มีผู้ใดที่จะน าทรัพย์สินนั้นมาหาประโยชน์โดย
ปราศจากความยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น แต่กระนั้น ยังมีข้อจ ากัดบางประการตามแต่ที่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือข้อก าหนดของฝ่ายปกครองในการจ ากัดการใช้สิทธิของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของตน  
 ด้วยเหตุที่ทรัพย์สินทางปัญญามีบ่อเกิดมาจากการสร้างสรรค์โดยความคิดและปัญญาของมนุษย์ไม่ว่า
จะเป็นงานวรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม และดนตรีกรรมอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือการอุตสาหกรรมอันเกี่ยวกับการได้รับสิทธิบัตร การใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ
เพ่ือปกป้องการลอกเลียนแอบอ้างทางการพาณิชย์ เป็นต้น (Cornish 1989 : 3) โดยกว่าที่จะได้มีการ
สร้างสรรค์งานออกมาให้ปรากฏแก่มนุษยชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการส่งเสริมอารยธรรมและวิทยาการ 



ผู้สร้างสรรค์หรือผู้คิดค้นจะต้องใช้ความคิด ความพยายามอุตสาหะ ทักษะ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ซึ่ง
บางครั้งการด าเนินการใดๆ เพ่ือความส าเร็จของการสร้างสรรค์หรือค้นคิดนั้นอาจจะต้องใช้การลงทุนที่สูงทั้ง
ทางปัญญาและทางการเงิน เช่น การค้นคิดยารักษาโรคเอดส์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละประเภทจึงประสงค์จะใช้ประโยชน์และได้รับค่าตอบแทนให้คุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
ปรากฏแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาคือ มักจะมีบุคคลผู้เห็นแก่ได้ท าการลอกเลียนงานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือเครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางการค้าตลอดจนสิ่งสร้างสรรค์ทางปัญญาอ่ืนๆ เพ่ือหาประโยชน์
ทางการพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาตหรือตอบแทนแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ  อันท าความ
เสียหายไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียงคุณค่าทางการค้าของเจ้าของ และเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ขึ้น ความส าคัญของการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายเช่นนั้นแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาก็ยิ่งเพ่ิม
มากขึ้น จึงเกิดแนวความคิดและการเรียกร้องเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยการใช้มาตรการทาง
กฎหมายขึ้นมา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลพื้นฐานที่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาก็ถือว่า เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน 
 วิธีดั้งเดิมในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่การเก็บสิ่งที่ตนสร้างสรรค์หรือค้นคิดขึ้นมานั้นไว้
ในสมองของผู้สร้างสรรค์หรือค้นคิดอันเป็นผลให้บุคคลนั้นจะไม่เสี่ยงต่อการที่คนอ่ืนจะมาเห็นหรือค้นหาสิ่ง
ดังกล่าวจนพบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ในความเป็นเจ้าของตราบเท่าที่
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะตัดสินใจเปิดเผยการสร้างสรรค์หรือค้นคิดนั้น หากว่าการค้นคิดนั้นเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือวิธีการผลิตสิ่งใด การค้นคิดดังกล่าวย่อมยังคงเป็นความลับของเจ้าของ ถ้าเจ้าของนั้น
ด าเนินการผลิตหรือใช้วิธีการที่ค้นคิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลใดมาเห็น เช่น วิธีการผสมอาหารให้มีรสชาติอร่อย
แตกต่างจากผู้อ่ืนจนเป็นที่นิยมแก่ลูกค้า หรือด าเนินกระบวนการผสมน้ าอัดลมตามสูตรเฉพาะตนเพ่ือท าการ
ผลิตออกจ าหน่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีการคุ้มครองเช่นนี้ มีข้อเสียอยู่ที่เมื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาผู้
นั้นถึงแก่กรรมลงก็หมายถึงว่าความลับแห่งการค้นคิดนั้นจะดับสูญไปด้วย ตลอดจนวิธีการเช่นนี้จะประสบ
ผลได้เฉพาะแต่การค้นคิดอันเกี่ยวกับกรรมวิธีหรือกระบวนการอันก่อให้เกิดการผลิตดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจาก
หากเป็นการค้นคิดอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์แล้ว เมื่อใดที่ผู้เป็นเจ้าของการค้นคิดได้น าผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการค้นคิดนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวย่อมสามารถค้นพบรายละเอียด
ของการค้นคิดได้จากการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกกันทางวิชาการว่า “reverse engineering” เช่น 
การค้นคิดเกียร์แบบใหม่ส าหรับใช้กับจักรยาน เมื่อบุคคลใดซื้อจักรยานที่ใช้ระบบเกียร์ดังกล่าวย่อมสามารถ
ค้นพบรายละเอียดของการค้นคิดนั้นได้ด้วยการแยกส่วนประกอบของเกียร์เพ่ือท าการวิเคราะห์ได้ เป็นต้น 
(Bainbridge 1992 : 242-243) นอกจากนี้ วิธีการที่คล้ายคลึงกันคือ การเก็บสิ่งที่ค้นคิดนั้นไว้ในที่มิดชิด 
เช่น เก็บข้อมูลที่ค้นคิดไว้ในตู้นิรภัย เป็นต้น แต่วิธีนี้มีข้อเสียอันส าคัญที่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะมีโอกาส
น้อยมากที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องมาจากการที่สิ่งนั้นได้เก็บไว้นานวันจนไม่ได้น ามาเปิดเผย
ต่อสาธารณชนยิ่งไปกว่านั้น ผู้เป็นเจ้าของความคิดจะไม่อาจท าการโต้แย้งใดๆ ได้เลย ในกรณีที่บุคคลอ่ืนได้ค้น
คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันมีลักษณะเดียวกันโดยเอกเทศและบุคคลนั้นได้น าสิ่งที่ตนค้นคิดออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีการค้นคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันจากต่างบุคคลกันก็เป็นได้
เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีอิสรเสรีในการค้นคิดสิ่งใดโดยเอกเทศ (Phillips and Firth 1990: 10) 



 นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาบางลักษณะที่ไม่อาจใช้วิธีการเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัว
โดยเฉพาะของผู้เป็นเจ้าของ เนื่องจากมีลักษณะทางรูปร่างแสดงออกซึ่งความคิดนั้น เช่น ในรูปของหนังสือซึ่ง
สามารถท าการคัดลอกได้โดยง่ายด้วยวิธีการต่างๆ หรือเทปเพลงและเทปวีดีโอซึ่งสามารถท าการอัดลงในเทป
ม้วนอื่นด้วยเครื่องบันทึกเสียงและหรือภาพ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจท าการลอกเลียนได้ เป็นต้น จึง
เห็นได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้มีการแสดงออกเป็นรูปร่างอันเป็นการยากจะป้องกันการน างานออกใช้
โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของงาน แม้ในปัจจุบันวิทยาการจะเจริญก้าวหน้า แต่ยังไม่มีการค้นคิดวิธีการใดๆ 
ทางเทคนิคโดยเครื่องมือหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะป้องกันการลอกเลียนงานสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ 
โดยทั่วไปจึงต่างเห็นว่า วิธีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมที่สุดคือ มาตรการทางกฎหมาย 
อันได้แก่การที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตแห่งสิทธิเพ่ือการคุ้มครองไว้ โดยกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นอาจเกิดจากการบัญญัติตามกระบวนการหรือเกิดจากหลักเกณฑ์ที่
สร้างข้ึนโดยศาลตามแต่แนวทางของระบบกฎหมายในแต่ละประเทศ (Phillips and Firth 1990 : 10-11) 
 ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ภายในชาติของตน ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดหลักเกณฑ์แห่งการคุ้มครองสิทธิบัตร (patents) 
ลิขสิทธิ์ (copyrights) เครื่องหมายการค้า (trade marks) และการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (unfair 
competition) ไว้ภายใต้กฎหมายสหพันธ์ (federal law) อันถือว่าเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา (congress) 
ในขณะที่การคุ้มครองความลับทางการค้า ( trade secrets) ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา 
(undeveloped ideas) สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล (right of publicity) ตลอดจนการกระท าอ่ืนใดอันเป็นการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรม เหล่านี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละมลรัฐ (state law) แม้ว่าในบางหลักของความ
คุ้มครองจะมีการซ้ าซ้อนกันบ้างระหว่างกฎหมายสหพันธ์และกฎหมายของมลรัฐก็ตาม (Barrett 1991 : 1) 
ส่วนประเทศอังกฤษได้มีการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
(Design of industrial products) เครื่องหมายการค้าและบริการ รวมทั้งการค้นคิดพันธุ์พืชใหม่ (plant 
varieties) ไว้ภายใต้กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งออกโดยรัฐสภาอันบังคับใช้ทั้งประเทศ ในขณะที่การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายก็ยังมีหลักกฎหมาย
ก าหนดไว้จากแนวบรรทัดฐานของศาลตามหลักคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น การลวงขาย (passing 
off) อันเป็นการกระท าในลักษณะของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง และการคุ้มครองความลับทางการ
ค้าหรือหลักกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดความไว้วางใจ (breach of confidence) เป็นต้น (Cornish 1989 : 
4-5) 
  วิธีการที่ดีท่ีสุดก็คือการวิเคราะห์ตามความเห็นของนักกฎหมาย นักวิชาการและศาลว่าท่านเหล่ านั้น
พยายามบอกหรืออธิบายว่าสร้างสรรค์งานอย่างไรจึงสมควรจะได้รับความคุ้มครองดังนี้ 
 Jeremy Phillips and Alison Firth  เห็นว่า สาระส าคัญของงานสร้างสรรค์อันจะได้รับลิขสิทธิ์
นั้นจะต้องเป็นงานที่ท า หรือก่อขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์นั้นด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานดัดแปลง 
รวบรวม หรือประกอบเข้าด้วยกันก็ตาม ก็ยังจะต้องใช้ความคิดริเริ่มด้วยมันสมองของผู้ดัดแปลง รวบรวมหรือ
ประกอบนั้นด้วย เพียงแต่ระดับแห่งความคิดริเริ่มในการก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์มีน้อยกว่าการสร้างสรรค์งาน



เริ่มแรก เนื่องจากความคิดริเริ่มอันเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หมายถึงความเชื่อมโยงอัน
เกิดข้ึนระหว่างความนึกคิดของผู้สร้างสรรค์ กับงานซึ่งเกิดจากน้ ามือของบุคคลนั้น 
 เรืออากาศตรี เสงี่ยม แผ้วพลสง  เห็นว่า การใช้ความรู้ความสามารถหรือความช านาญของตน
กระท าให้มีลักษณะเป็นของที่คิดขึ้นใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องเปลี่ยนรูปเสียใหม่ เช่น มีการแต่งเติมหรือ
มีการวิจารณ์ออกความคิดโดยตนเอง จึงจะถือว่าเกิดวัตถุแห่งสิทธิ 
 อาจารย์มานะ พิทยาภรณ์  เห็นว่า จะต้องไม่ใช่เป็นการคัดลอกมาจากบุคคลอ่ืน นอกจากนั้นผลงาน
จะต้องมีมากพอสมควรในอันที่จะได้รับความคุ้มครอง กล่าวคือจะต้องมีการลงแรง ความช านาญหรือรสนิยม
พอที่จะได้รับความคุ้มครอง เป็นการยากที่จะก าหนดว่าเพียงใดเป็นการพอ ซึ่งจะต้องวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงแต่
ละรายไป 
 ศาสตราจารย์นิวัฒน์ มีลาภ  เห็นว่า เมื่อพิจารณา “ความใหม่ของงาน” กฎหมายลิขสิทธิ์มิได้ถือหลัก
ความใหม่ของงานอย่างเช่น กฎหมายสิทธิบัตรเพราะงานอย่างเดียวกันหรือชนิดเดียวกันนั้น อาจมีเจ้าของ 
หรือ สิทธิหรือผู้สร้างสรรค์หลายคนได้ โดยไม่จ ากัดจ านวนกฎหมายต้องการเพียงผู้สร้างสรรค์แต่ละคนที่
สร้างสรรค์งานนั้นๆ ขึ้นมา โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองซึ่งมิได้ท าซ้ าหรือดัดแปลงงานของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์มิได้ห้ามท าเหมือน หากแต่ห้ามท าซ้ าหรือดัดแปลงงาน
ของบุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เฉลิมสันต์ ก็เป็นไปในท านอง
เดียวกัน 
 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  เห็นว่าไม่ต้องถึงขนาดเป็นสิ่งที่ใหม่ในโลก แต่งานสร้างสรรค์แต่ละ
ชิ้นอันจะได้รับลิขสิทธิ์นั้น ต้องไม่เป็นงานอันเกิดจากการคัดลอกงานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีอยู่ก่อนแล้ว กล่าวคืองาน
ดังกล่าวต้องก าเนิดมาจากการท าให้ก่อให้เกิดด้วยการริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
 รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา  เห็นว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องเป็นการ
สร้างสรรค์ด้วยผู้สร้างสรรค์เองกล่าวคือจะต้องใช้ความรู้ความช านาญความสามารถ (Skill) และความ
อุตสาหพยายาม (Labor)  ตลอดจนวิจารณญาณ (Judgement)  ของตนเองไม่ได้คัดลอกงานมาจากท่ีอ่ืน 
 อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล  ท่านไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรง แต่พอจะอนุมานจากหมายเหตุท้ายค า
พิพากษาฎีกาที่ 6182/2533 ในส่วนที่เกี่ยวกับ Originality  ในกฎหมายไทยว่า “ในกฎหมายไทยนั้น
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521  นั้นมิได้บัญญัติเงื่อนไขเกี่ยวกับ Originality กับค าว่างานที่จะมีลิขสิทธิ์ 
เอาไว้ด้วยซ้ า”  ข้อความนี้ อาจารย์พิศวาท  สุคนธพันธ์  เห็นว่าตรงข้ามกับความเห็นของศาสตราจารย์ไชยยศ 
เหมะรัชตะ  และ รองศาสตราจารย์อรวรรณ พนัสพัฒนา ในประเด็นที่ว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นต้อง
เกิดจากการริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
 ข้อสังเกตบางประการก็คือว่างานสร้างสรรค์จะมีคุณภาพแค่ไหนเพียงไรหรือไม่นั้นไม่ใช่สาระส าคัญ ผู้
เขียนนวนิยายที่ไม่มีใครอ่านก็ยังมีลิขสิทธิ์ในนวนิยายนั้นเช่นเดียวกับนักเขียนนวนิยายขายดีทั้งหลาย 
 อย่างไรก็ตาม การก าหนดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยการมอบสิทธิแต่ผู้ เดียว 
(exclusive right) ให้แก่ผู้สร้างสรรค์หรือค้นคิดประดิษฐ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะก่อให้เกิดอ านาจการผูกขาด (monopoly power) แก่



บุคคลเหล่านั้น แต่การที่ไม่ให้อ านาจผูกขาดนี้จะก่อให้เกิดผลในทางที่ว่า ประการแรก จะเป็นผลให้บุคคลใด
ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ค้นคิดสิ่งใดๆ เนื่องจากเมื่อใช้ความพยายาม อุตสาหะ ความคิด ก าลังกายและ
ก าลังเงินในการสร้างสรรค์ค้นคิดสิ่งใดแล้ว กลัวถูกบุคคลอ่ืนชุบมือเปิบน าผลงานไปใช้หรือหาประโยชน์โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย ประการต่อมาคือ แม้บุคคลใดสร้างสรรค์ค้นคิดสิ่งใดขึ้นมาก็จะไม่อยากลงทุน
ผลิตเพ่ือน างานของตนออกสู่สาธารณชนเพราะถูกบุคคลอ่ืนแย่งตลาดจนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ผู้ที่ได้รับผลเสีย
ได้แก่สาธารณชนซึ่งไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากผลงานนั้น ส่วนทางแก้ของการใช้อ านาจผูกขาดโดยไม่ชอบ
ธรรม ได้แก่ การก าหนดมาตรการทางกฎหมายป้องกันการกระท าอันไม่ชอบธรรมซึ่งกระทบต่อประโยชน์ของ
ประชาชน เช่น การใช้อ านาจก าหนดควบคุมราคาสินค้า ในกรณีที่เจ้าของสิทธิผูกขาดได้ท าการขึ้นราคาสินค้า
อันมีที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ตลอดจนการบังคับให้เจ้าของสิทธิผูกขาดยินยอม
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนได้ใช้สิทธิ (Compulsory licensing) ในกรณีที่เจ้าของไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนได้มีโอกาสใช้
ประโยชน์ในสิ่งที่ตนค้นคิด เป็นต้น (Cornish 1989 : 17-18) รวมทั้งการก าหนดให้มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับ
การแข่งขันโดยธรรม หรือการป้องกันการผูกขาด ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศต่างๆ เช่น การห้ามท า
สัญญาในลักษณะบังคับซื้อสินค้าของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (tie-in agreement) เป็นต้น ดังที่กฎหมายป้องกัน
การผูกขาด (Anti-Trust Law) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน (Competition 
Law) ประเทศอังกฤษได้ก าหนดไว้ 
 นอกจากที่แต่ละประเทศซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะได้มี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ออกมาใช้บังคับภายในแต่ละประเทศดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ตาม แต่
เมื่อการติดต่อระหว่างประเทศไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เกิดขึ้น และเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จน
อาจจะกล่าวได้ว่า แต่ละประเทศในโลกแทบจะเชื่อมโยงเป็นส่วนเดียวกัน อันเนื่องจากระบบโทรคมนาคม ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อันเป็นผลให้การแพร่กระจายของสิ่งที่เกิดจากการค้นคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
นั้นเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของจากสิ่งที่ค้น
คิดสร้างสรรค์ย่อมกระทบกระเทือนด้วยเช่นกัน จึงได้เกิดแนวความคิดที่ว่า แต่ละประเทศควรให้ความเคารพ
ในความคิดสร้างสรรค์ค้นคว้าของกันและกัน ตลอดจนควรมีการแลกเปลี่ยนทางวิทยาการโดยไม่ กระทบถึง
ประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละคนที่ควรได้รับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับ
ระหว่างประเทศจึงทวีความส าคัญมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ยกเอาปัญหาเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเป็นหัวข้อส าคัญหัวข้อ
หนึ่งในการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า (The General Agreement on 
Tariffs and Trade) หรือที่เรียกกันว่า การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย (The Uruguay Round negotiations) 
ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการมุ่งเน้นถึงปัญหาในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานของการคุ้มครองและการบังคับใช้ตามมาตรฐานนั้นให้
เพียงพอเนื่องจากได้มีการปลอมแปลงและจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันมีที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่างๆ ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออก อันเป็นผลให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งเป็นเจ้าของผลงานต้องสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมหาศาล เช่น 



บริษัทเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  
ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงน าเรื่องการยกมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอ่ืนๆ มาเป็น
เครื่องต่อรองในเวทีการเจรจาการค้าโลก โดยการกดดันด้วยการขู่ที่จะถอนความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือ
ตัดสิทธิพิเศษทางการค้าบางประการหากไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศที่มีการละเมิดเช่นนั้น 
(Dworkin and Taylor 1990 : 13-14) 
 ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ด้วยการจัดตั้ง
องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ตามผลของความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากร
และการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT)ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้มีการเจรจา
ประเด็นทางการค้า อันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและสินค้าปลอมแปลง 
จนกระทั่งมีการตกลงกันในระดับระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิด “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade 
in Counterfeit Goods หรือที่เรียกกันว่า TRIPs) เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักการพื้นฐานของ GATT ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ มาตรฐานและหลักการเกี่ยวกับการได้มา ขอบเขต และการใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับการค้าการก าหนดวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส าหรับการบังคับใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมทั้งการก าหนดวิธีด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
และระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลในกรอบพหุภาคี 
 นอกจากนี้ ต่างมีแนวความคิดเห็นกันโดยทั่วไปว่าการที่จะสามารถให้ความคุ้มครองระดับระหว่าง
ประเทศอย่างได้ผลนั้น ควรจะมีแนวบรรทัดฐานของแบบอย่างแห่งกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองในขอบเขตที่
ใกล้เคียงกัน จึงเป็นผลให้เกิดมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น โดย
กระท าในรูปแบบของสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองระหว่างกันและกันหรือใน
รูปแบบของอนุสัญญาระหว่างหลายประเทศร่วมกันเป็นภาคีในอนุสัญญานั้น แต่มีปรากฏความส าคัญอย่าง
เด่นชัดในระดับระหว่างประเทศ ได้แก่ การตกลงในรูปแบบของอนุสัญญา เช่น อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. ๑๘๘๓ (Paris Convention, of March 20,1883, for 
Protection of Industrial Property) โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งก าหนดแนวมาตรฐานทาง
กฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ดังเช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรม ตลอดจนการตกลงเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย (WIPO 1988 : 49) อนุสัญญาอีกฉบับที่มีความส าคัญต่อประเทศ
ไทยมากที่สุดเพราะเป็นอนุสัญญาอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับเดียวซึ่งประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิกอยู่จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ อนุสัญญาเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 
๑๘๘๖ (Berne Convention, of September 9, 1886, for Protection of Literary and Artistic 
Works) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอนุสัญญาอันเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศตลอดจนก าหนด
มาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหล่าประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาฉบับนี้ (WIPO 1990 : 51) 



 ยังมีอนุสัญญาอีกหลายฉบับอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสัญญาโรมว่าด้วย
การคุ้มครองนักแสดง ผู้อ านวยการผลิตสิ่งบันทึกเสียง และผู้ด าเนินการแพร่เสียงแพร่ภาพ ( Rome 
Convention, of October 26, 1961, for the Protection of Performers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organizations) ซึ่งเป็นอนุสัญญาอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิข้างเคียง
กับลิขสิทธิ์ (Neighboring Rights) อันได้แก่ สิทธิอันเกี่ยวกับงานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ และงาน
แพร่เสียงแพร่ภาพ (WIPO 1990 : 55-56) โดยงานเหล่านี้ถือว่าเป็นงานสืบเนื่อง (Derivative Works) มา
จากงานพ้ืนฐาน (Original Work) อันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งได้แก่ งานวรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม และดนตรี
กรรม (Phillips and Firth 1990 : 132) ตลอดจนยังมีความตกลงระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งมิได้ท าในรูปแบบของอนุสัญญา เช่น ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า (Agreement Concerning the International Registration of Marks) และความตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (Agreement Concerning the 
International Deposit of Industrial Designs) เป็นต้น 
 เงื่อนไขประการหนึ่งในการที่จะมีลิขสิทธิ์ได้ก็คือต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  เมื่อเราดูในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แล้วจะไม่พบว่ามีค านี้เลย แต่เกิดจากค าพิพากษาของศาล 
ยกตัวอย่างเช่น 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3705/2530 “...ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ใน
งานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เม่ือปรากฏว่าวิดีโอเทปของกลาง ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงและชายบางตอนอันเป็นภาพลามก ซึ่งผู้ใดท าหรือมีไว้ส่วน
เกี่ยวข้องในการค้า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 งานของโจทก์ดังกล่าว จึงมิใช่
งานสร้างสรรค์ ตามความหมายแห่งพระบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) และไม่มีอ านาจฟ้อง...” 
 อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ปริญญา ดีผดุง ได้บันทึกหมายเหตุท้ายค าพิพากษาฉบับดังกล่าวว่า 
 “...ค าพิพากษาฎีกาฉบับนี้มีข้อน่าสังเกตว่าวิดีโอเทปพิพาทมีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างชายและ
หญิงบางตอนเท่านั้น มิได้มีภาพลามกทั้งเรื่องจึงมีปัญหาน่าพิจารณาว่าจะถือได้หรือไม่ว่า เฉพาะตอนที่มีภาพ
ลามกเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์...” 
 ในขณะทีท่่านอาจารย์ยรรยง พวงราช  ให้ความเห็นในท านองที่ว่า วัตถุประสงค์ของการสร้างมิได้มุ่ง
ไปในทางลามกอนาจาร และมีฉากที่ศาลอ้างว่าลามกอยู่เพียงสองฉากเท่านั้น ดังนั้นการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
เทปภาพยนตร์เรื่อง “ตัณหาน้ ามันพราย” มิใช่งานสร้างสรรค์ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2521 ทั้งเรื่องจึงไม่น่าจะถูกต้อง กรณีแตกต่างกับภาพยนตร์ที่มุ่งไปในทางลามกอนาจารอันเป็นการขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งมีความชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้างสรรค์อันจะได้รับความคุ้มครอง 
 ส าหรับในต่างประเทศเช่นที่สหรัฐอเมริกานั้นกลับปรากฏว่ามีค าวินิจฉัยของศาลที่แตกต่างไปจากของ
ประเทศไทยโดยสิ้นเชิง เช่น 



 ค าพิพากษาคดี Mitchel Brothers Group V. Cinema Adult Theater  ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า 
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานโดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด
และการใดจะเป็นสิ่งลามกอนาจารหรือไม่นั้น ศาลไม่อาจตัดสินได้ เพราะเป็นดุลพินิจของสังคมในแต่ละยุค
สมัย ดังนั้นสื่อลามกอนาจารคือภาพยนตร์เรื่อง Behind the Green Door ของโจทก์จึงเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แม้จะเป็นงานลามกอนาจาร (Obscene) การที่จ าเลยท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ของ
โจทก์จึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์นั้นเอง 
 ค ากล่าวของอเมริกา แต่ทว่าในประเทศไทยก็ต้องยึดเอาค าพิพากษาฎีกาของไทยเป็นแนวปฏิบัติ หาก
ผู้ก ากับคนใดจะสร้างภาพยนตร์แนวนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยตรง แต่เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกโดยผ่านทางความร่วมมือระหว่างรัฐ และร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ือ
ยืนยันความร่วมมือทางด้านบริหารผ่านทางสหภาพทรัพย์สินทางปัญญาอันก่อตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่ง
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยโดยอนุสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “อนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้ง
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก" (Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือที่มีอักษรย่อว่า WIPO (World Intellectual 
Property Organization) นี้ มีฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ และในปัจจุบันมี
บทบาทอันส าคัญในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา (WIPO 1988 : 37)  
 นอกจากนี้ ยังมีความตกลงระหว่างประเทศ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ก าหนดกฎเกณฑ์และจัดระเบียบใหม่ตามหลักการพ้ืนฐานของความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า 
หรือ GATT ด้วยการก าหนดมาตรฐานและขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับการค้า เพ่ือ
คุ้มครองการค้าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศ อันได้แก่ “ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
including Trade in Counterfeit Goods) หรือ TRIPs  ซึ่งในปัจจุบันความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้
เริ่มมีอิทธิพลต่อการก าหนดหลักการอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อ
การค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของนานา
ประเทศ ซึ่งเป็นภาคีในความตกลงดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีให้ความตกลงนี้ เมื่อวันที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นผลให้กรอบแห่งความตกลงนี้ มีอิทธิพลต่อการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของ
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ 

 
๑.๓.  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 



 พิจารณาการจัดประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ โดยภายใต้
บทบัญญัติมาตรา ๒ ข้อ ๘ ของอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้ งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( the 
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Article 2 (viii).) ซึ่งได้มี
การลงนามโดยประเทศสมาชิกท่ีกรุงสต๊อคโฮม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ อันได้บัญญัติไว้ว่า 
 “ทรัพย์สินทางปัญญาให้รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับ 
 (๑)  งานวรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ 
 (๒)  การแสดงของศิลปินนักแสดง การด าเนินการบันทึก และแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงนั้น 
 (๓)  ประดิษฐกรรมทุกประเภทที่เกิดจากความอุตสาหะของมนุษย์ 
 (๔)  การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 
 (๕)  การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
 (๖)  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อหรือสิ่งก าหนดอันเกี่ยวกับการค้า 
 (๗)  การป้องกันการกระท าอันเป็นการแข่ง ขันโดยไม่เป็นธรรม 
 ตลอดจนสิทธิอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการสร้างสรรค์ โดยใช้ปัญญาในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
วรรณกรรม และศิลปกรรม” (WIPO 1988 : 3-4) 
 สิทธิดังที่กล่าวมาตามข้อ (๑) จัดอยู่ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright) 
ส่วนในข้อ (๒) โดยทั่วไปเรียกว่า “สิทธิข้างเคียง” (Neighbouring Rights) นั่นคือสิทธิอันข้างเคียงลิขสิทธิ์ 
ส่วนที่กล่าวมาในข้อ (๓) (๕) และ (๖) จัดอยู่ ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเรียกกันว่า “ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม” (Industrial Property) ในข้อ (๗) สามารถจัดอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๑ (๒) ของอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 
1(2)) ได้รวมการขจัดการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
ด้วย และในมาตรา ๑๐ ทวิ (๒) (Article 10 bis (2) ของอนุสัญญาปารีสฉบับนี้ยังได้บัญญัติไว้ว่า “การ
กระท าการแข่งขันใดๆ อันฝ่าฝืนต่อการปฏิบัติโดยสุจริตในกรณีทางการค้าและอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นอัน
ก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม” อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่กล่าวมาในข้อ (๔) อันเกี่ยวกับการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์นั้น โดยทั่วไปมีความเห็นกันว่าไม่เกี่ยวกับสาขาใดๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาจจะมาจาก
แนวความเห็นฝ่ายหนึ่งที่ว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ควรจะได้รับการจัดอยู่ในรูปแบบใดๆ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มีกฎหมายภายในหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศใดๆ 
ก าหนดให้สิทธิทางทรัพย์สินแก่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
มิใช่เป็นกรณีเดียวกับการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มิได้มีอยู่แล้วในธรรมชาติ
อันแตกต่างจากการค้นพบหลักการใดๆ ในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการค้นพบหลักเกณฑ์ทางความคิดที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติแล้ว เพียงแต่รอวันที่บุคคลใดมาค้นพบ เช่น ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลก เป็นต้น (WIPO 1988 : 4) 
ดังที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕) 



ของประเทศไทยได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ ว่า “การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติ.....(๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (๓).....” 
 ในส่วนของความหมายของค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งก าหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้านั้น ในภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐาน ข้อ ๑ (๒) ได้ก าหนด
ว่า “เพ่ือความมุ่งประสงค์แห่งความตกลงนี้ ค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภท ที่อยู่ในหัวข้อของส่วนที่ ๑ ถึง ๗ ของภาค ๒” ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ภายใต้ความตก
ลงดังกล่าวนี้ก าหนดหลักการครอบคลุมถึง ได้แก่ 
 (๑)  ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวเนื่อง (Copyright and Related Rights) 

(๒)  เครื่องหมายการค้า (Trademarks) 
(๓)  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
(๔)  แบบอุตสาหกรรม (Industrial Designs) 
(๕)  สิทธิบัตร (Patents) 
(๖)  การออกแบบวงจรรวม (Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits)  
(๗)  การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย (Protection of Undisclosed Information)  
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติอันก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาดังที่

กล่าวมานี้ได้มีแนวความคิดซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบันว่าสามารถแยกทรัพย์สินทางปัญญา
ออกเป็นสองสาขาใหญ่ๆ กล่าวคือ (WIPO 1990 : 1) 

ประการแรก ลิขสิทธิ์ (copyright) ได้แก่ งานวรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม 
ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และในหลายประเทศได้ก าหนดให้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer programs) 
และงานศิลปประยุกต์ (works of applied art) อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ใน
ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ส่วนใหญ่ ได้ให้นิยามของ “ลิขสิทธิ์” ไว้อย่างกว้างโดยนอกเหนือจาก
งานอันเกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปกรรมแล้วยังขยายรวมไปถึงงานซึ่งเกี่ ยวกับการบันทึกเสียง (sound 
recordings) การแพร่เสียงแพร่ภาพ (broadcasts) และการจัดรูปแบบเกี่ยวกับการพิมพ์ (typographical 
arrangements of publications) ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์หรือไม่ก็ตาม ต่างก็ยอมรับหลักการนี้จึงได้ก าหนดให้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของงานสร้างสรรค์อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (WIPO 1990 : 47-48) 

ประการที่สอง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ( industrial property) ได้แก่ การประดิษฐ์เครื่องหมาย
การค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม และการขจัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมโดยสาระส าคัญของหลักเกณฑ์
ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่กล่าวมาอาจแตกต่างไปบ้างตามแต่ที่กฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศจะก าหนดไว้ เช่นในบางประเทศได้ก าหนดยกเว้นไม่ให้มีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร
การค้นคิดยารักษาโรค ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก าหนดให้สามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตรยาได้ 
เป็นต้น 



นอกจากทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลักษณะต่างๆ ดังที่กล่าว
มานั้น ในปัจจุบัน ด้วยการที่วิทยาการเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอันท าให้เกิดการค้นคิดประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น ผลสะท้อนจากการที่มีผลงานใหม่ๆ ดังเช่นการค้นคิดสร้างพันธุ์พืชใหม่ ( new 
varieties of plants) และการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor chips) อันท าให้เกิดปัญหา
ตามมาว่า สิ่งประดิษฐ์และการค้นคิดใหม่ๆ เหล่านี้จะถือว่าอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด และควรจะ
ได้รับการคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ค้นคิดในรูปแบบและรายละเอียดอย่างไร จึงจะก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทั้งผู้สร้างสรรค์และสาธารณชนที่จะได้รับประโยชน์จากผลของการสร้างสรรค์หรือค้นคิดนั้น โดย
ในขณะนี้ยังมีความแตกต่างทางความเห็น จึงเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศจะได้ก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตาม หลักการอันเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาดังที่กล่าวมานี้ปรากฏ
ว่านักกฎหมายคอมมอนลอว์ได้มีแนวความคิดแตกต่างไปบ้าง แม้ว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นไม่แตกต่างกันเลย ทั้งนี้การแบ่งประเภทโดยนักกฎหมายคอมมอนลอว์ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่
ปรากฏเป็นเรื่องๆ อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายและค าพิพากษาของศาล ซึ่งต่างก าหนดหลักกฎหมายที่
น ามาใช้ไว้ให้ประจักษ์อย่างชัดแจ้ง โดยตามแนวความคิดของนักกฎหมายคอมมอนลอว์ส่วนใหญ่ของอังกฤษ 
(Cornish 1989 : Phillips and Firth 1990 : 10-17) ต่างเห็นว่า 

ทรัพย์สินทางปัญญาให้หมายถึงการคุ้มครองในสิ่งต่อไปนี้ 
(๑)  สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (patents of inventions) 
(๒)  ลิขสิทธิ์ (copyright) 
(๓)  เครื่องหมายการค้าและการบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียน (registered trade marks and 

service marks) 
(๔)  การลวงขาย (passing off) 
(๕)  ข้อมูลอันเป็นความลับและความลับทางการค้า (confidential information and trade 

secrets)  
(๖)  การออกแบบทางอุตสาหกรรม (industrial designs)  
(๗)  การออกแบบลักษณะของเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor topographic designs) 
(๘)  การค้นคิดพันธุ์พืชใหม่ (new plant varieties) 
ส่วนนักกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหรัฐอเมริกาต่างได้จัดประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาคล้ายคลึง

กับแนวความคิดของนักกฎหมายอังกฤษ แต่จะแตกต่างไปบ้างในส่วนปลีกย่อย โดยนอกจากประเภทของ
ทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า
และการบริการความลับทางการค้าและการออกแบบเซมิคอนดัคเตอร์แล้ว ยังมีการก าหนดสิ่งที่จัดว่าเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยค านึงถึงหลักกฎหมายตามบทบัญญัติและค าพิพากษาของศาลในแต่ ละมลรัฐและ
สหพันธ์ อันได้แก่ การแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม (unfair competition) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่มีสาระส าคัญ
กว้างกว่าหลักกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายของอังกฤษ และสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล ( the right of 



publicity) ซึ่งมีหลักกฎหมายอุดช่องว่างกฎหมายอันว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Barrett 1991 : 
1) นอกจากนี้ นักกฎหมายของสหรัฐอเมริกายังได้พัฒนาหลักกฎหมายในสิ่งที่มิได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
โดยตรง นั่นคือ หลักกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองความคิดเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้ท าการพัฒนา ( the law of 
undeveloped ideas) โดยมีเจตนารมณ์ในการให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์แนวความคิดบางอย่างและความคิดนั้น 
ได้มีบุคคลอ่ืนน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์นั้น 
(Barrett 1991 : 62) 

ในส่วนของ ความคิด (Idea) นั้น แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่คุ้มครองให้แต่อาจจะได้รับความ
คุ้มครองในลักษณะอ่ืนเช่น ความลับทางการค้า หรือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเราต้องไปดู
รายละเอียดในแต่ละกรณีถ้าข้อเท็จจริงปรับไม่เข้าแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นคือ “ท าใจ” 

แต่กระนั้น สิ่งที่นักกฎหมายอังกฤษและนักกฎหมายอเมริกันต่างเห็นว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละเรื่องดังที่กล่าวมานี้ยังไม่หมดสิ้น เนื่องจากการ
สร้างสรรค์และการค้นคิดทางปัญญาของมนุษย์ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด กฎหมายย่อมจะต้องพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน
เพ่ือการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของผู้สร้างสรรค์และค้นคิดอย่างเป็นธรรม ดังเช่นที่แต่ละประเทศในโลกต่าง
ก าลังพัฒนาวิธีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยการออกกฎหมาย หรือด าริที่จะมีกฎหมายอัน
เกี่ยวกับให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นซึ่งมีที่มาจากการ
สร้างสรรค์และค้นคิดทางปัญญาอันก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดขึ้นใน
ประเทศนั้นๆ 
 

๑.๔.  ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท   
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทแล้ว อาจสรุปความแตกต่างของ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทที่ส าคัญซึ่งประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ยอมรับและได้มีกฎหมายให้ความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้คือ 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าโดยความเห็นทั่วไปนั้นถือว่าลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาสาขาใหญ่ต่างหาก
จากทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมซึ่งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยแม้ว่าการพัฒนากฎหมายอันเกี่ยวกับการให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นควบคู่มากับการพัฒนากฎหมายสิทธิบัตร แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
นั้นเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งมุ่งถึงมรดกทางวัฒนธรรม ดังเช่น งานนิพนธ์ต่างๆ 
ทางวรรณกรรม หรืองานภาพเขียนอันมีคุณค่าทางศิลปกรรม หรืองานประพันธ์บทเพลงอันเปี่ยมด้วยความ
ไพเราะ ในขณะที่มีกฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองผู้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อันมีผลในการท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านกานผลิตทางด้านอุตสาหกรรม 
(Johnston 1989 : 44) เพราะโดยความหมายของประดิษฐกรรมอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรนั้น หมายถึงการแก้ปัญหาอันเป็นการเฉพาะในแขนงเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตผลหรือ
ขบวนการผลิต เช่น การประดิษฐ์เครื่องรับโทรทัศน์ และการคิดค้นสูตรยารักษาโรคเอดส์ เป็นต้น สิทธิบัตรจึง



จัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาในแขนงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันแตกต่างจากลิขสิทธิ์ในลักษณะที่เป็น
สาระส าคัญโดยสิ้นเชิง 
 ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์อันถือว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นการ
ออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีสันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ อันน ามาใช้เป็น
แบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยการออกแบบในลักษณะเช่นนี้สามารถน ามาขอจดทะเบียนได้
เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม หากว่าการออกแบบที่มิได้ท าการจดทะเบียน
แม้จะไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์อันได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายก็ตาม การ
ออกแบบนั้นก็ยังสามารถได้รับการคุ้มครองในฐานะงานศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ (Dworkin and 
Taylor 1990 : 138) หากว่าการออกแบบนั้นมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะภายใต้
หลักเกณฑ์ของลักษณะงานศิลปกรรมตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติไว้ ซึ่งมิใช่เป็นการออกแบบเพ่ือมี
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลิตภัณฑ์จ านวนมากโดยวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Cornish 1989 : 368) 
 ส าหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทเครื่องหมายการค้าและบริการนั้น เป็นเรื่องของการให้
ความคุ้มครองชื่อเสียงทางการค้าอันที่มาแห่งผลประโยชน์ในทางการพาณิชย์แก่ผู้ประกอบกิจการสาขาต่างๆ 
เป็นส าคัญ โดยผู้ประกอบกิจการสามารถสร้างชื่อเสียงทางการค้าด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือ
บริการของตนแก่สาธารณชนผ่านทางสื่อกลางอันมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า “เครื่องหมาย
การค้า” และ “เครื่องหมายบริการ” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละผู้
ประกอบกิจการผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น เพ่ือให้มีลักษณะเฉพาะดึงดูดความสนใจของประชาช น 
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการนี้ เป็นกรณีเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ อันมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้แก่ 
ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างรวมกัน อันเป็นสัญลักษณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ าแนกผลิตภัณฑ์หรือการบริการของกิจการ
ค้ารายหนึ่งออกจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการของกิจการค้าอีกรายหนึ่ง มิให้ลูกค้าเกิดการสับสนหรือเข้าใจผิด 
และลูกค้าสามารถจ าแนกผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ตนปรารถนาที่จะซื้อหรือใช้บริการ (WIPO 1988 : 
145) ในการนี้หากเจ้าของกิจการค้ารายใดประสงค์จะได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดและตัดปัญหา
ข้อโต้เถียงในกรณีที่มีบุคคลใดแย้งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือการบริการนั้น เจ้าของกิจการค้านั้น
ควรจะด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการบริการของตนต่อหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการ
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการตามแต่ที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศได้ก าหนดไว้ อันจะ
ท าให้เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือโอนสิทธิในการใช้ซึ่งเครื่องหมาย
การค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเครื่องหมายการค้าอันมิได้จดทะเบียนนั้น กฎหมายภายในของแต่
ละประเทศส่วนมากจะก าหนดให้ความคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิด้วยการที่บุคคลใดกระท าโดยการเอา
สินค้าตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการแข่งขันโดย
ไม่เป็นธรรม อันเป็นเรื่องของการน าหลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายมาใช้บังคับต่อการกระท าละเมิดเช่นนั้น 
 ในส่วน “โครงสร้าง” (structures)  หรือ “ภาพร่าง” (sketches) ตามค านิยามของ “องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก” (World Intellectual Property Organization : WIPO) คือ งานสร้างสรรค์ที่



แสดงหรือบอกเล่าขานภาพเขียน ภาพวาด แผนผัง แผนที่ หรืองานอ่ืนๆ เช่น งานวรรณกรรมดนตรี 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่ส าคัญ ภาพร่าง มักเป็นงานอย่างหยาบ ท าอย่างเร็วเพียงคร่าวๆ มีค าอธิบายอย่าง
กว้างๆ ไม่ละเอียด แต่ถ้าเป็นโครงสร้างมักเป็นการน าสิ่งต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามเป็ นเรื่อง
ยากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ถ้าพิจารณาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มี
ความหมายในท านองที่ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งน ามาเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า 
งาน “โครงสร้าง” อันจะได้รับความคุ้มครองน่าจะมีองค์ประกอบสองประการคือ ประการแรกจะต้องเป็น
ลักษณะส่วนส าคัญในงานนั้นๆ และประการที่สองส่วนส าคัญที่ว่านั้นจะต้องเป็นส่วนที่ต้องน ามาประกอบ
กันกับส่วนส าคัญส่วนอ่ืนอันจะขาดเสียมิได้นั่นเอง 
 “งานรูปทรงสามมิติ” ได้แก่ รูปทรงที่มีความกว้าง ยาว และลึก เช่น หุ่นจ าลอง รูปนูน ซึ่งเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เช่น หุ่นจ าลองภูมิประเทศ หุ่นจ าลองโครงกระดูก รูปสามมิติของโครงเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เป็นต้น 
 ส่วนในกรณีการคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับและความลับทางการค้า เป็นการที่กฎหมายได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลนั้น โดยเจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะรักษา
ข้อมูลไว้เป็นความลับส่วนตัว อาจเพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเพ่ือทางการพาณิชย์หรือเพ่ือเป็นกรณีเป็นการ
ส่วนตัว ข้อมูลนั้นอาจมีเนื้อหาส าคัญอันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น วิธีท าอาหาร สูตรเคมี เทคนิคในทางการช่าง 
บัญชีหรือบันทึกทางการค้า การตลาดหรือทางวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น (Cornish 1989 : 215) 
 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการออกแบบลักษณะเซมิคอนดัคเตอร์ชิปอันเป็นกรณีเกี่ยวกับการออกแบบรูปร่าง
ลักษณะสัณฐานของสื่อตัวน าไฟฟ้าซึ่งได้แก่ แบบแผนที่ได้รับการจัดให้มีลักษณะสูงต่ าเป็นชั้นภายในวงจร การ
เกิดลักษณะที่แตกต่างนี้จะท าให้การเคลื่อนที่ของไฟฟ้าภายในวงจรแตกต่างไปด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องอัน
เกี่ยวกับทั้งการออกแบบและงานทางเทคโนโลยี ในขณะนี้จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปว่าจะให้ความคุ้มครอง
ภายใตก้ฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแขนงลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทสิทธิบัตร หรือจะ
ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใหม่ต่างหากเป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับการค้นคิดพันธุ์พืชใหม่ซึ่ง
เป็นงานในแขนงวิทยาศาสตร์ อันเป็นเรื่องของการค้นหาวิธีการเพาะพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆ โดยอาจอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองในเรื่องสิทธิบัตรหรือก าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใหม่ก็ได้ อันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเช่นกัน แม้ว่าในบางประเทศ เช่น ประเทศไทยและ
ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะไว้แล้วในปัจจุบันก็ตาม 
 

๑.๕.  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย 
 จากหลักฐานที่ปรากฏนั้น การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อย่างชัดเจนในประเทศไทย เริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรม โดยประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ. ๑๑๑ 
(พ.ศ. ๒๔๓๕) จึงเท่ากับว่ากฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรกของประเทศไทยได้
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ นี้เอง โดยเป็นการเริ่มคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นแขนงแรกของการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศไทย (ไชยยศ เหมะรัชตะ ๒๕๒๘ : ๑๐-๑๒)  



 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งมีบทบัญญัติอัน
เกี่ยวกับความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า แม้ต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญาฉบับ
นี้และมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ แทนก็ตามแต่ในกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังคงมี
บทบัญญัติในเรื่องความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาญาเป็น
แต่การบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาต่อการกระท าที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น หาได้มีบทบัญญัติในกรณี
สิทธิในทางแพ่งแต่อย่างใดไม่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในทาง
แพ่งอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (โกวิท สมไวย์ ๒๕๓๕ : ๕๔) ต่อมาได้มีการบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาสองฉบับเพ่ือใช้แทนกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่ง
เป็นเรื่องเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แทนพระราชบัญญัติคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔ อันเป็นกฎหมายที่ใช้มานานจนล้าสมัย และในปีต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ก าหนดหลักเกณฑ์ของ
การให้สิทธิบัตรตลอดจนให้ความคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านศิลปวิทยาการ เศรษฐกิจการพาณิชย์ ไม่ว่าในประเทศและในระดับระหว่าง
ประเทศ กฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้อยู่ไม่สามารถสนองความต้องการเพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิในการสร้างสรรค์หรือค้นคิดประดิษฐ์ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ก าหนดไว้ จึงได้
เริ่มมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ๆ เพ่ือใช้แทนกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาฉบับต่างๆ โดยได้มีการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองบางประการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จนกระทั่งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ใช้แทนพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งกลายเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย แม้ว่าจะพ่ึงประกาศใช้มาได้เพียงสิบปีกว่าเท่านั้นก็ตาม 
และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์บางประการ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์รวมทั้งการก าหนดให้มีการออกอนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ได้เป็นครั้งแรก ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เริ่มมีการตรากฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ซึ่งเริ่มมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจการพาณิชย์ในระดับภายในและระหว่าง
ประเทศ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของ
วงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ประเทศไทยได้มี
การตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อ
ความตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่อไป โดยเฉพาะ



อย่างยิ่งในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าที่ประเทศไทยต้องผูกพันอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงที่มีการบังคับใช้อยู่
ในประเทศไทย ได้แก่  
 ๕.๑  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในงานประเภทต่างๆ อันกฎหมาย
ฉบับนี้ก าหนดให้มีลิขสิทธิ์ ตลอดจนสิทธิของนักแสดง 
 ๕.๒  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  อันให้ความคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์ 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ๕.๓  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเครื่องหมายบริการ 
 ๕.๔   พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชที่ได้ท าการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชใหม่ 
 ๕.๕  พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในการ
ออกแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 ๕.๖  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕  เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในข้อมูลการค้า ซึ่ง
ยังไม่รู้จักกันทั่วไป หรือถูกเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ๕.๗  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖  เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในการใช้
สัญลักษณ์ หรือสิ่งที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ ที่บ่งบอกท่ีมาของสินค้าตามชื่อเสียงของแหล่งที่มานั้น 
 นอกจากกฎหมายทั้ง ๗ ฉบับ ซึ่งก าหนดสิทธิและหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาบางแขนง
ดังกล่าวมาแล้ว ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันยังได้มีการบัญญัติความผิดและก าหนดโทษ
ทางอาญาไว้ส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งการกระท าการ
หลอกลวงในลักษณะลวงขายไว้ในบทบัญญัติภาค ๒ ลักษณะ ๘ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา ๒๗๑ 
มาตรา ๒๗๒ (๑) มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ และมาตรา ๒๗๕ 
 ในส่วนของการด าเนินงานซึ่งเก่ียวกับการบริหารงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยรัฐบาลนั้น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้มีการบังคับใช้ “พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕” โดยก าหนดให้มีการโอนอ านาจหน้าที่กิจการ ทรัพย์สินสิทธิ หนี้ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และของกรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ไปเป็นของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนได้มีการประกาศ “พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕"  โดยให้อ านาจกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการ



ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการต่างๆ ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ จากกฎหมายดังกล่าว 
ย่อมเป็นผลให้อ านาจและหน้าที่ของอธิบดีกรมทะเบียนการค้าซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตกเป็นอ านาจและหน้าที่แก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
เช่นเดียวกัน ดังเช่น การพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 
 ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙”  
เพ่ือให้การด าเนินคดีและการพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะ 
แตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยการให้
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ 
ตลอดจนได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะ ว่าด้วยวิธีพิจารณาความคดีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เขตอ านาจ
ศาล การแต่งตั้งและถอดถอนผู้พิพากษา วิธีพิจารณาคดี และการอุทธรณ์ เป็นต้น 
 
 


