
บทท่ี ๒ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา 

 
 ในบทที่ ๒ นี้ จะได้กล่าวถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์อันมีที่มาจากปัญญาของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นซึ่งงานค้นคิดสร้างสรรค์ในรูปลักษณะต่างๆ โดยถูกมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ อันเป็นผลให้ต้องมีการคุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญานั้นด้วยแนวความคิดพ้ืนฐานทาง
กฎหมายที่ให้ถือว่าสิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual 
Property)  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ เป็นรากเหง้าของการสร้างสรรค์
อันก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะศึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทก็ควรท าความเข้าใจลักษณะทั่วไปของความคิดสร้างสรรค์ทาง
ปัญญาและแนวทางว่าด้วยขอบเขตของกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
ประเภทต่างๆ ที่มีการก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยเป็นหลักแต่พอสังเขปเสียก่อน นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะซึ่งยังไม่ได้พัฒนาจนถึงขั้นที่กฎหมายไทยได้ก าหนดให้ความ
คุ้มครองไว้นั้น ซึ่งเรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา” (Undeveloped Ideas) ก็สมควรกล่าวไว้
ในบทที่ ๒ นี้ ถึงลักษณะและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์นั้นด้วย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยในอนาคต 
 

๒.๑.  ลักษณะทั่วไปของความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา  
 จุดก าเนิดของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเริ่มที่การค้นคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ 
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ทางวรรณกรรมและศิลปกรรม การ
ประดิษฐ์ การออกแบบเพื่อการอุตสาหกรรมหรือเพ่ือเครื่องหมายทางการค้า ตลอดจนงานค้นคิดค้นคว้าใหม่ๆ 
ในอนาคต ดังตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลหนึ่งมีความคิดของตนว่าอยากเขียนนวนิยายเกี่ยวกับความรักขึ้นมาเรื่อง
หนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องเริ่มต้นก็คือ การคิดโครงเรื่อง ว่าด้วยตัวละคร แนวทางของเรื่องหรือเหตุการณ์ในท้องเรื่อง 
และบทสรุปในตอนท้าย รวมทั้งสาระส าคัญบางอย่าง ดังเช่น ถ้อยค าพูดส าคัญ โดยทั้งหมดนี้เป็นแนวความคิด
คร่าวๆ ที่ยังอยู่ในสมอง ซึ่งถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ตราบเท่าที่ข้อเท็จจริงยังเป็นเช่นนั้น แต่
เมื่อใดก็ตามท่ีบุคคลดังกล่าว ได้เริ่มเขียนงานจากแนวความคิดนั้นลงบนกระดาษหรือพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์ดีด 
หรือบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ย่อมถือว่าความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลผู้ประพันธ์ได้แสดง
ออกมาในรูปลักษณะของงานสร้างสรรค์ให้ปรากฏต่อชาวโลก ดังนั้น หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
ของบุคคลก็คงไม่มีอะไรมาใช้ปัจจัยให้เกิดผลงานขึ้นมาเลย ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิดว่ าด้วยการหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ จนก่อให้เกิดทรัพย์สินในประเภททรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้พยายาม
รวบรวมสิ่งที่เกิดจากปัญญาของมนุษย์ทุกอย่างจนน าไปสู่การให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา อัน
หมายถึง ความคิด การประดิษฐ์ การค้นพบ สัญลักษณ์ ภาพพจน์ งานที่แสดงออกมาในลักษณะค าพูด ภาพ



ทางสายตา ดนตรี หรือละคร และรวมถึงข้อมูลสารสนเทศด้วย โดยสิ่งทั้งหมดนี้สามารถเป็นผลิตผลที่มีคุณค่า
แก่มนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปที่อาจมองเห็นได้หรือไม่ก็ตามย่อมจัดให้มีคุณค่าในลักษณะของทรัพย์สินได้เช่นกัน 
(Landes and Posner 2003 : 1)  อย่างไรก็ตาม ในทางนิติศาสตร์แล้ว ย่อมต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ว่า ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิไว้ตลอดจนจะจัดให้ความคุ้มครองอยู่ใน
กฎหมายเรื่องใด 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นสองแขนงใหญ่ๆ อันได้แก่ ลิขสิทธิ์แขนงหนึ่ง 
และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอีกแขนงหนึ่ง จึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายแบ่งตามลักษณะของรูปแบบ
ของงานที่แสดงออกมา ประกอบกับการน ามาใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นส าคัญ กล่าวคือ ในกรณีลิขสิทธิ์และ
สิทธิข้างเคียง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์งานในแผนกวรรณกรรมและศิลปกรรมเป็นหลัก ดังเช่น งานประพันธ์ทาง
วรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปะ ตลอดจนงานเกี่ยวเนื่องประเภทงานภาพยนตร์ สิ่ง
บันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ อันเกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยงามความไพเราะความ
สนุกสนาน เพ่ือความสุนทรีของจิตใจมนุษย์ผู้เสพงานดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากถ้อยค าที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใช้ค า
ว่า “ผู้สร้างสรรค์” (author) และ “สร้างสรรค์งาน” (create) แสดงไว้ เพ่ือเรียกขานบุคคลและการกระท าที่
ท าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นมา 
 ส่วนในกรณีสิ่งที่เป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรม ดังเช่น การประดิษฐ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแบบ
วงจรรวม เครื่องหมายการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลที่จัดเป็นความลับทางการค้า ซึ่งอาจไม่
เข้าลักษณะของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยตรงนี้ก็ตาม ย่อมเล็งเห็นได้ว่าเป็นการที่มนุษย์ได้ใช้ปัญญาค้นคิด
ขึ้นมา เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการผลิตผลิตภัณฑ์จ านวนคราวละมากๆ โดยวิธีการทางอุตสาหกรรม หรือให้
ได้เปรียบในการประกอบธุรกิจพาณิชย์ส าหรับการตอบสนองการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
ด้วยเหตุนี้ ในถ้อยค าทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
นั้น จึงไม่ได้ใช้ค าว่า “ผู้สร้างสรรค์” และ “การสร้างสรรค์” เรียกขานบุคคลและการสร้างงานดังที่ใช้ในการ
งานอันที่มีลิขสิทธิ์ แต่กลับใช้ค าว่า “ผู้ประดิษฐ์” (inventor) บ้าง “ผู้ออกแบบ” (designer) บ้าง “ผู้ทรง
สิทธิบัตร” (patentee) บ้าง “ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” (trade mark applicant) บ้าง “ผู้ซึ่งได้
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า” (trade mark register) บ้าง “เจ้าของความลับทางการค้า” (trade secret 
owner) บ้าง  เพ่ือเรียกขานบุคคลได้ท าให้เกิดหรือเป็นเจ้าของงานประเภทนี้ ตลอดจนใช้ถ้อยค าว่า “ค้นคิด
หรือคิดท าขึ้น” ก็ดี “ออกแบบ” ก็ดี “ภาพประดิษฐ์” ก็ดี “ค้นพบ” ก็ดี อันแสดงถึงลักษณะแตกต่างในการ
สร้างงานในสาขาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมา 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าถ้อยค าในทางกฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นค าว่า “สร้างสรรค์”  “คิดค้น” “คิดท า” 
หรือ “ค้นพบ”  ซึ่งท าให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นล้วนมีที่มาจาก
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์แทบทั้งสิ้น เพียงแต่กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงให้เข้าใจ
ถึงลักษณะวิธีการในการเข้าถึงความส าเร็จของงานที่เกิดจาการใช้ปัญญา ความวิริยะอุตสาหะ และวิทยาการ
แต่ละแขนงท่ีเกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการสร้างผลงานทางปัญญาเท่านั้น 
 



๒.๒.  ขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา   
 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ นับแต่งานวรรณกรรม การประดิษฐ์ 
การออกแบบทางศิลปกรรมหรือทางอุตสาหกรรม การคิดท าสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในทางการค้า ไปจนถึงการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรมพืชและสัตว์ และเมื่อการสร้างสรรค์ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการเศรษฐกิจ ก็ได้มีการ
น ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับเพ่ือรับรองสิทธิในการสร้างสรรค์งานในรูปแบบดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ค้นคิด
สร้างสรรค์ ด้วยเหตุผลทางความเป็นธรรมและส่งเสริมจูงใจให้มีการค้นคิดสร้างสรรค์มากขึ้น แต่กระนั้น ยังมี
ข้อถกเถียงกันเสมอในเรื่องขอบเขตและประเภทความคิดสร้างสรรค์อันเกี่ยวกับค้นหามาตรการทางกฎหมาย
มาใช้บังคับเพ่ือให้ความคุ้มครองนั่นคือ ปัญหาที่ว่า ขอบเขตเพียงใดของความคิดสร้างสรรค์จะถึ งขนาดที่
กฎหมายสามารถให้ความคุ้มครองได้ประการหนึ่ง และลักษณะของความคิดสร้างสรรค์นั้นจะอยู่ภายใต้บังคับ
ในกฎหมายเรื่องใดอีกประการหนึ่ง 
 ปัญหาทั้งสองที่กล่าวมา สามารถหาค าตอบได้จากการพิจารณาที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่แต่ละ
ประเทศได้น ามาใช้บังคับเพ่ือเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาในแต่ละเรื่อง 
โดยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละที่แต่ละประเทศจะเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์งานต่อ
ผลประโยชน์ภายในประเทศของตน ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการค้นคิดสูตรยาในการรักษาป้องกันโรคต่างๆ อันสามารถน ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
มหาศาล รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงออกกฎหมายสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองการค้นคิดประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว แต่ในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศด้อยพัฒนาต่าง
ก าหนดข้อยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองการค้นคิดยาไว้ในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศตน เนื่องจากเหตุผล
ทางด้านการป้องกันการผูกขาดทางสาธารณสุขและการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศจากการที่ต้องสูญเสีย
เงินตราในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องรวมค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากผู้เป็นเจ้าของ
สิทธิบัตรยานั้น 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หากพิจารณากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแขนงต่างๆไว้ อันได้แก่ ลิขสิทธิ์และสิทธิของ
นักแสดง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ พันธุ์
พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒  การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 
๒๕๔๖  ดังที่กล่าวมาในบทที่ ๑ ด้วยเหตุนี้ ความคิดสร้างสรรค์ใดที่ไม่มีลักษณะหรือถึงขนาดที่จะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ดังกล่าว ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ละฉบับนั้น 
 ยกตัวอย่างเช่น ในกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ได้ก าหนดให้ความคิดสร้างสรรค์ใดที่จะถือว่าเป็นงานอันได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ จะต้องเป็นความคิดริเริ่มและต้องเป็นงานที่ต้องแสดงออกให้ปรากฏ 
ตลอดจนต้องเป็นประเภทของงานที่กฎหมายก าหนด เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งาน



นาฏกรรม และงานภาพยนตร์ เป็นต้น ดังนั้น หากบุคคลใดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานใดไว้ในสมองของตน 
ดังเช่น โครงเรื่องของนวนิยาย หรือบทภาพยนตร์ แต่ยังไม่ได้ลงมือเขียนเป็นรูปร่างให้ปรากฏตัวชิ้นของงาน
วรรณกรรมหรือยังไม่ได้น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ บุคคลนั้นก็ย่อมไม่อาจอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์งานอัน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้เลย 
 ส่วนตัวอย่างในเรื่องกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งมุ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่ใช้ใน
การผลิตทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเป็นหลัก อันได้แก่ ในกรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ คือการคิดค้นท า
อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้น หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น
กว่าเดิม โดยก าหนดขอบเขตให้คุ้มครองการประดิษฐ์ที่ท าขึ้นใหม่ และเป็นการประดิษฐ์ขั้นสูง เช่น การค้นคิด
ท าเครื่องรับวิทยุ และเครื่องจักรในการผลิตรถยนต์ การค้นคิดวิธีการผลิตเหล้าองุ่นแบบใหม่ ตลอดจนการค้น
คิดปรับปรุงเครื่องรับโทรทัศน์ในแบบจอภาพพลาสม่า เป็นต้น ในเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น 
ต้องเป็นการออกแบบใหม่ซึ่งรูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์อันมี
ลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบลดลายผ้าไหม และการออกแบบรูปร่างสีสันของบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบสิทธิบัตรได้ก าหนดให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบต้องน าความคิดสร้างสรรค์ของตนมา
ขอจดทะเบียนรับเอกสารสิทธิบัตรจากหน่วยงานของรัฐด้วย อันถือว่าเป็นการให้ผู้เป็นเจ้าของความคิด
สร้างสรรค์ต้องแสดงความคิดของตนออกมาให้ปรากฏไว้ในเอกสารขอรับสิทธิบัตร ดังเช่น ลักษณะ  ความมุ่ง
หมาย และรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือภาพแสดงแบบ และข้อความระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น การค้นคิดหรือคิดท ารวมทั้งการออกแบบใดๆ ที่มีลักษณะเป็นงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ง
บุคคลใดได้คิดสร้างสรรค์อยู่ในสมองของตน หรือแม้ว่าจะได้ร่างหรือท าแนวความคิดออกมาให้ปรากฏแล้วก็
ตาม หากไม่มีลักษณะใหม่เพียงพอ เช่น การร่างแบบเครื่องยนต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การคิดดัดแปลง
จักรยานให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้น และการดัดแปลงรถไถนามาใช้เป็นรถบรรทุกข้าว เป็นต้น หรือยังไม่ได้ไปขอรับ
เอกสารสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตรก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตรแต่ประการใด  
 แม้ว่าในกรณีที่ความคิดสร้างสรรค์ใดไม่มีลักษณะหรือถึงขนาดที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรดังที่กล่าวมานั้นก็ตาม แต่หากเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ 
เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด อันรวมถึงสูตร รูปแบบการรวบรวมหรือประกอบงาน โปรแกรม วิธีการ เทคนิค 
หรือกรรมวิธี  เช่น สูตรผลิตน้ าอัดลม  เทคนิคการบริหารงาน รายชื่อลูกค้า วิธีท าอาหาร และกรรมวิธีหมัก
เหล้าองุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลลับที่สามารถท าให้บุคคลผู้ค้นคิดหรือค้นพบได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ต่อบุคคล
อ่ืนแล้ว ก็อาจเข้าลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายว่า
ด้วยความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าความคิดสร้างสรรค์ในรูปของข้อมูลดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขถึงขนาดที่
สามารถน ามาใช้เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงระยะเวลานั้น หรือไม่ใช่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับใดๆ เลย ความคิด
สร้างสรรค์ที่มีสภาพเช่นนั้นย่อมไม่สามารถจัดให้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าฉบับนี้
แต่ประการใด 



 ในกรณีความคิดสร้างสรรค์ใดที่ไม่มีลักษณะหรือยังไม่ถึ งขนาดที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับของประเทศไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาที่มี
ลักษณะดังกล่าว เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่นอกขอบเขตแห่งกฎหมาย จึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้
น ามาใช้สร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์เสมือนที่ดินรกร้างที่ยังไม่ได้ถูกน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับคุณประโยชน์
ตามลักษณะของผืนดิน จึงอาจเรียกความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ว่าเป็น “ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งยังไม่ได้
พัฒนา”  (Undeveloped Ideas)  หรือแนวความคิดสร้างสรรค์พ้ืนฐาน ซึ่งยังไม่ได้น ามาใช้ในการสร้างสรรค์
ให้เกิดงานนั่นเอง แต่ก็มีทางแก้ไขด้วยการอาจสามารถน าหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใกล้เคียงมาปรับใช้เพ่ือให้
ความคุ้มครองตามพฤติการณ์แห่งคดี เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งมีการพัฒนาทางกฎหมาย
ที่เอ้ืออ านวยต่อการน าหลักกฎหมายมาใช้แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
สร้างหลักกฎหมายเพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการให้ความคุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา
ดังกล่าวไว้ด้วย อันจะได้กล่าวต่อไป 

 
๒.๓.  ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา 
 ๒.๓.๑  ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา 
 พัฒนาการทางแนวความคิด ในการให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ซึ่ งยังไม่ได้ พัฒนา 
(Undeveloped Ideas) นี้ สามารถพิจารณาได้จากหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) อันเกิดจาก
แนวค าพิพากษาของศาล ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความก้าวหน้าทางความคิดเกี่ยวกับการ
ให้คุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ค้นคิดใดๆ อันก่อให้เกิดการผลิตทางด้านต่างๆ ซึ่งสร้างผลประโยชน์
อันมหาศาลทางเศรษฐกิจ หรือวิวัฒนาการทางศิลปะวิทยาการสาขาต่างๆ ทั้งนี้ หลักกฎหมายว่าด้วยการให้
ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา (The Law of Undeveloped Ideas) นี้ เป็นหลักการที่ใช้
อุดช่องว่างซึ่งเกี่ยวกับการตอบแทนผลประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ค้นคิดของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเกิดจากการรวบรวมหลักกฎหมาย ตามแนวค าพิพากษา
ต่างๆ ในระบบคอมมอนลอว์ของศาลในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวางแนวทางให้ผลตอบแทน
ตามสิทธิเรียกร้อง จากการที่จ าเลยน าความคิดสร้างสรรค์ของโจทก์มาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โจทก์ซ่ึงเป็นผู้สร้างสรรค์ดังกล่าว (Barrett 1991 : 62) 
 ตัวอย่างอันเกี่ยวกับลักษณะของการกระท าต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาในการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
ยังไม่ได้พัฒนา ที่ปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นเสมอในปัจจุบัน อันควรน ามาพิจารณาถึงแนวทางในการก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม ได้แก่ 
 ตัวอย่างที่ ๑  ลูกจ้างได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่แก่นายจ้างซึ่งน า
แนวความคิดสร้างสรรค์นั้น มาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จนกระทั่งได้น าผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น
ออกจ าหน่าย แต่กลับปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์ อันน าไปสู่การผลิต
ดังกล่าว 



 ตัวอย่างที่ ๒  บุคคลผู้หนึ่งได้ท าการเสนอค าขวัญ (slogan)  เพ่ือการน ามาใช้ประชาสัมพันธ์
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และห้างสรรพสินค้านั้นได้น าค าขวัญดังกล่าวมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
ใดๆ แก่ผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์นั้น 
 ตัวอย่างท่ี ๓  นักสร้างสรรค์อิสระคนหนึ่ง ได้เสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ อันเกี่ยวกับรายการเกมส์
โชว์ทางโทรทัศน์ รูปแบบใหม่รายหนึ่ง แก่ผู้อ านวยการสร้างของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง โดยในครั้งแรก 
ผู้อ านวยการสร้างกลับปฏิเสธแนวความคิดนั้น แต่ต่อมากลับน าแนวความคิดสร้างสรรค์นั้น มาท าการผลิต
รายการในรูปแบบดังกล่าว จนประสพความส าเร็จ โดยเพิกเฉยต่อการชดเชยค่าตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์
แนวความคิดรายการผู้นั้น 
 ตัวอย่างที่ ๔  ผู้สมัครงานของบริษัทแห่งหนึ่งได้เปิดเผยแนวความคิดใหม่อันเกี่ยวกับการตลาด ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์งานแก่บริษัทแห่งนั้น โดยต่อมาบริษัทดังกล่าวได้น าความคิดของผู้สมัครงานนั้นมาใช้
ปฏิบัติงานจนประสพความส าเร็จในการตลาด แต่ปฏิเสธที่จะจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครงานผู้นั้น 
 ตัวอย่างท่ี ๕  นักประพันธ์ท่านหนึ่ง ได้เล่าโครงเรื่อง (plot) ของนวนิยายเรื่องใหม่ให้แก่เพ่ือนๆ ในวง
สนทนาของงานเลี้ยงรุ่นของสถาบันการศึกษาเก่าแห่งหนึ่ง ต่อมาเพ่ือนคนหนึ่งในวงสนทนาได้น าโครงเรื่องนั้น
มาเขียนนวนิยายเป็นผลงานประพันธ์ของตนเองออกจ าหน่ายขายดี  จนมีชื่อ เสียง โดยไม่ ได้ ให้
กิตติกรรมประกาศ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักประพันธ์เจ้าของโครงเรื่องดังกล่าว 
 ตัวอย่างที่ ๖  อาจารย์ทางสาขาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้เสนอหลักแนวความคิด
ใหม่ ว่าด้วยการปฏิรูปหน่วยงานเกี่ยวกับการผลิต ภายในบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพในการผลิต ที่จะก่อให้เกิดผลก าไรอย่างมหาศาล ในการสัมมนาทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ
และนักธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนั้น ต่อมา นักอุตสาหกรรมผู้หนึ่ง ซึ่งเข้าร่วมรับ
ฟังการสัมมนาดังกล่าวได้น าแนวความคิดของอาจารย์ท่านนั้นไปใช้ด าเนินการปฏิรูปแผนการผลิตในโรงงาน
ของตนจนประสพความส าเร็จ กลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกอันให้ผลประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ก็ไม่ได้ตอบ
แทนใดๆ แก่อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดดังกล่าวเลย 
 ตัวอย่างที่ ๗  นักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการวิจัยเพ่ือเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับสารวัตถุที่ใช้ในการสร้างกระดูกเทียมของมนุษย์ จนสามารถสรุปแนวความคิด เกี่ยวกับ
การปรับปรุงส่วนผสมของสารเคมีของวัตถุ ซึ่งจะน ามาใช้ในการผลิตกระดูกเทียม ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
กระดูกมนุษย์ และใช้ทดแทนกันได้ อันเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ จึงได้เสนอแนวความคิดนั้นให้แก่อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยให้ทราบ แต่ในขณะที่ก าลังด าเนินการจัดท าเอกสาร เพ่ือเสนอผลงานวิทยานิพนธ์แก่
มหาวิทยาลัยอยู่นั้น อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนั้น ได้ฉวยโอกาสน าแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนผสม
ของสารเคมีของวัตถุ ตามรายงานของนักศึกษาผู้นั้น ไปเขียนเป็นบทความวิชาการ แล้วน าลงพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์เล่มหนึ่ง หรือน าแนวความคิดไปปรับปรุงจนเป็นงานค้นคิดเบื้องต้น แล้วขายต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์แห่งหนึ่ง โดยไม่ได้แจ้งและให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ใดๆ แก่นักศึกษาผู้คิดค้นผลงานนั้นเลย 
 จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นข้อ เท็จจริงอันเกี่ยวกับการถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ที่ยังอยู่ในลักษณะความคิดพ้ืนฐาน อันยังไม่ได้ปรากฏเป็นรูปร่างซึ่งพัฒนาเป็นชิ้นของงานที่จะ



น ามาใช้ในทันที แต่ก็เป็นแนวความคิดอันเป็นสาระส าคัญซึ่งน าไปสู่การผลิตผลงานใหม่ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นพ้ืนฐานของการก าเนิดแห่งงานสร้างสรรค์และการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้
ประโยชน์ โดยไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ความคิดนั้น มักเกิดขึ้นเสมอในวงการธุรกิจและการศึกษา 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาว่าการกระท าดังกล่าวนี้ เป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์ความคิดหรือไม่ เนื่องจากแนวความคิด
ของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา คือการตอบแทนทางทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้
สร้างสรรค์งาน ไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตาม หากความคิดสร้างสรรค์ใด เป็นการสร้างสรรค์อันเข้าหลักเกณฑ์ว่าด้วยกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใด ก็อาจน ากฎหมายฉบับนั้นมาปรับใช้ได้ แต่ทั้งนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  
ที่น ามาใช้เพ่ือความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดต่างก็ก าหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์อัน
ควรได้รับความคุ้มครองนั้น ดังเช่นในกฎหมายลิขสิทธิ์ ก าหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานว่างานสร้างสรรค์ที่จ ะได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏและต้องไม่ใช่
เพียงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ดังนั้นหากเป็นเพียงแนวความคิดเบื้องต้นที่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์งานซึ่งยังไม่มีลักษณะเป็นงานริเริ่มอันแสดงออกให้ปรากฏเกิดเป็นงานประเภทต่างๆ ซึ่งจะเข้า
หลักเกณฑ์ของงานสร้างสรรค์อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังเช่น แนวความคิดเกี่ยวกับ
รายการเกมส์โชว์ และโครงเรื่องของนวนิยาย ดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว แนวความคิดนั้นก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ 
 ส่วนในกฎหมายสิทธิบัตร อันเกี่ยวกับการคุ้มครองการประดิษฐ์นั้น แม้ไม่ได้ก าหนดให้การประดิษฐ์
ตามความหมายของกฎหมายสิทธิบัตร ต้องเป็นการค้นคิดหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีก็ตาม แต่การประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีลักษณะอันประกอบด้วย เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) และมีขั้นการประดิษฐ์
สูงขึ้น (inventive step) รวมทั้งสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (industrial application) ด้วย ดังนั้น
ล าพังแต่แนวความคิดเบื้องต้นในการประดิษฐ์สิ่งใดย่อมไม่ถึงขนาดเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ 
ดังเช่น แนวความคิดเก่ียวกับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของลูกจ้างและนักศึกษาดังตัวอย่างข้างต้น 
 ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์ใดยังไม่เข้าลักษณะของงานสร้างสรรค์หรือการค้นคิดอันเข้าหลักเกณฑ์ที่
จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการเกมส์โชว์ทาง
โทรทัศน์ แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนผสมของสารเคมีวัตถุ 
และโครงเรื่องของนวนิยาย เป็นต้น ดังที่ ปรากฏในตัวอย่างข้างต้นนั้น จึงขาดองค์ประกอบของลักษณะแห่ง
การสร้างสรรค์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสิทธิบัตรแต่ประการใด แต่กระนั้น
ด้วยเนื้อหาของแนวความคิดสร้างสรรค์บางอย่าง อาจมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รูปแบบ วิธีการ 
เทคนิค หรือกรรมวิธี เป็นต้น และถูกสื่อความหมายผ่านวิธีการใดๆ ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ อันถือว่าเข้าลักษณะ
ข้อมูลการค้าได้ แต่การที่ผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดได้บอกความคิดสร้างสรรค์ของตนแก่บุคคลอ่ืน โดยไม่ได้
มอบหน้าที่ในการรักษาความลับให้แก่ผู้ได้รับการบอกกล่าวความคิดสร้างสรรค์ของตน ดังเช่น การเล่าโครง



เรื่องนวนิยาย การเสนอความคิดเกี่ยวกับรายการเกมส์โชว์ การเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงส่วนผสมของ
สารเคมี การเปิดเผยแนวความคิดใหม่ทางการตลาด หรือการปฏิรูปหน่วยงานการผลิต และการเสนอค าขวัญ 
ให้บุคคลอื่นใดได้รับรู้นั้น ย่อมท าให้ข้อมูลขาดลักษณะของการเป็นความลับทางการค้า  เนื่องจากผู้สร้างสรรค์
ข้อมูลการค้า ไม่ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่สมควร ในอันที่จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ แม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ก็ตาม 
 ด้วยเหตุนี้ ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา จึงเป็นเพียงแนวความคิดเบื้องต้นของสิ่ง
ที่จะได้รับการสร้างสรรค์ในกาลต่อมา มากกว่าที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ที่ถูกท าให้ปรากฏต่อสายตาของมนุษย์ 
แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว จะมีการสื่อความหมายออกมา ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ ในรูปแบบของวิธีการ 
เทคนิค หรือกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานให้ปรากฏก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อเปรียบเทียบในลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ กับลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาดังที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนานี้ มีระดับของการสร้างสรรค์อยู่บนขอบแห่งจุด
ก าเนิดของงานอันมีลิขสิทธิ์และการประดิษฐ์อันสามารถขอรับสิทธิบัตร แต่ขาดลักษณะของการเป็นข้อมูลอัน
สามารถเป็นความลับทางการค้า 
 
 ๒.๓.๒  การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ใดซึ่งยังไม่ได้พัฒนา 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เนื่องจากด้วยลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ใดซึ่งยังไม่ได้พัฒนาให้ปรากฏเป็น
รูปร่างหรือต่อสายตามนุษย์ ของงานสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอันเกี่ยวกับการน าหลัก
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใด มาปรับใช้กับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ความคิดของตนนั้น ด้วยเหตุนี้ 
ในกรณีที่เกิดปัญหาโต้แย้งสิทธิอันเกี่ยวกับการตอบแทนประโยชน์จากความสร้างสรรค์ดังกล่าวมาสู่ศาล เมื่อไม่
ปรากฏกฎหมายเฉพาะเรื่องใดที่จะสามารถน ามาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้แล้ว นอกเหนือจากหลักกฎหมายบาง
ประการจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบังคับใช้อยู่ในบางกรณีที่อาจเข้าหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายโดย
ชัดเจน เช่น หากเป็นกรณีที่มีการเปิดเผยความคิดสร้างสรรค์อันมีลักษณะเป็นข้อมูลส าคัญแก่บุคคลใด ผู้มี
หน้าที่ตามวิชาชีพ หรือได้รับความไว้วางใจในฐานะใดๆ แล้ว บุคคลผู้ได้รับการเปิดเผยนั้น กลับน าข้อมูลใน
ส่วนของความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ก็สามารถน าหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติของ
กฎหมายอันเกี่ยวกับความลับทางการค้า หรือความผิดฐานเปิดเผยความลับมาใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวนี้ได้ 
เป็นต้น ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลในหลายมล
รัฐจ าเป็นต้องพัฒนาหลักกฎหมายมาปรับใช้แก่กรณีนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม แต่ในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร ดังเช่นประเทศไทยนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าสิทธิอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งยัง
ไม่ได้พัฒนาดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการสร้างสรรค์ที่มีระดับสูงเพียงพอ อันสมควรจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ หากสมควรให้สิทธิ ซึ่งจะน ามาซึ่งเหตุผลของการให้ความคุ้มครองแล้วปัญหาที่
ตามมาก็คือจะสามารถน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมาปรับใช้แก่กรณีนี้ 
 หากพิจารณาหลักการของกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งได้พยายามพัฒนาหลักกฎหมายต่างๆ เพ่ือใช้
แก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางคดี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่หยุด



หย่อนแล้ว ในกรณีวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย อันเกี่ยวกับการเรียกร้องผลตอบแทน ที่
เกิดจากน าความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาไปใช้ประโยชน์นี้ศาลก็ได้ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม เพ่ือ
ก าหนดหลักกฎหมายที่สมควรต่อการตอบแทนคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์นั้น อันน ามาสู่พัฒนาการทาง
แนวความเห็นทางกฎหมาย ๕ ทฤษฎี ซึ่งอาจน ามาปรับใช้แก่คดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิว่าด้วยค่าตอบแทน
จากการน าความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ของบุคคลอ่ืนไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ (Barrett 
1991 : 62-64) 
 ประการแรก ทฤษฎีสัญญาซึ่งแสดงออก (the express contract theory)  ในกรณีที่มีสัญญาซึ่ง
แสดงออกมาโดยชัดเจน ที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ความคิดสร้างสรรค์ใดสัญญานั้นสามารถบังคับกันได้ แต่
กระนั้นศาลบางแห่ง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ตามหลักกฎหมายสัญญาของระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ 
การก าหนดให้ต้องมีค าเสนอ (offer) ค าสนอง (acceptance) และสิ่งตอบแทน (consideration)  โดยก่อนที่
สัญญาที่จะจ่ายเงิน ดังกล่าว จะสามารถบังคับกันได้  ฝ่ายโจทก์จะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าความคิดนั้นมี
ลักษณะใหม่ (novel)  และเป็นรูปธรรม (concrete)  เพียงพอที่จะใช้งานได้ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าความคิด
สร้างสรรค์ใดไม่ใช้เป็นความคิดใหม่และไม่อาจน ามาใช้ได้เป็นรูปธรรมแล้ว ก็ย่อมปราศจากคุณค่า อันท าให้
สัญญาที่จะจ่ายค่าตอบแทนจากความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่สามารถบังคับกันได้ เพราะขาดสิ่งตอบแทน 
(consideration) (Masline v.New York, New haven and Hartford Railroad Co., 95 Conn. 702, 
112A. 639 (1920))  นอกจากนี้ยังมีเหตุผลส าหรับกรณีนี้ จากศาลบางแห่งว่า ในสัญญาดังกล่าวควรมี
ข้อตกลงโดยปริยายว่าความคิดสร้างสรรค์นั้น ต้องได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งใหม่และเป็นธรรมก่อนการจ่าย
ค่าตอบแทน ทั้งนี้  หากความคิดสร้างสรรค์ใด ไม่เข้าลักษณะดังกล่าว บุคคลใดย่อมไม่ตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทน ส าหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีลักษณะใหม่ และเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ตลอดจนศาลบางแห่ง
ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงเงื่อนไขโดยปริยายบนพื้นฐานของหลัก “public policey”  ที่ว่าไม่มีบุคคลใดสมควรมี
สิทธิบังคับใช้ในความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีลักษณะธรรมดาทั่วไป เนื่องจากบุคคลทั่วไปในสังคมต่างก็สามารถใช้
ประโยชน์ในความคิดพ้ืนฐานธรรมดาทั่วไปอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการสมควรให้บุคคลใดจะมีอ านาจเป็นเจ้าของใน
ความคิดธรรมดาท่ัวไปดังกล่าว 
 ส่วนการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใดเป็นความใหม่ (novelty) และความเป็น
รูปธรรม (concreteness)  หรือไม่ ซึ่งศาลได้วางบรรทัดฐานไว้ในแต่ละคดี โดนสามารถสรุปแนวทางไว้  ได้แก่ 
ในกรณีหลักเกณฑ์ว่าด้วยความใหม่ (novelty)  นั้น ศาลไม่อาจวางหลักการอย่างเป็นเอกภาพว่าลักษณะของ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างใด จึงจะถือว่าเป็นสิ่งใหม่ อันสมควรได้รับค่าตอบแทน แต่กระนั้น สามารถสรุปได้ ๓ 
แนวทางจากค าพิพากษาที่มีอยู่ กล่าวคือ (๑) ความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องเป็นความคิดริเริ่ม (original) จาก
โจทก์ นั่นคือ โจทก์ต้องคาดเห็นความคิดด้วยตนเอง หรือ (๒)  ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีลักษณะเป็นการค้นคิด
หรือสร้างสรรค์โดยแท้ หรือ (๓)  ความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นทั้งความคิดริเริ่มจากโจทก์และมีลักษณะเป็นการ
ค้นคิดโดยแท ้
 ในกรณีหลักเกณฑ์ว่าด้วยความเป็นรูปธรรม (concreteness)  นั้น ก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความใหม่ โดยไม่สามารถก าหนดแนวทางอย่างเป็นเอกภาพได้ แต่ด้วยการ



พิจารณาเหตุผลในค าพิพากษาต่างๆ ก็อาจก าหนดแนวทางซึ่งศาลได้ให้ไว้ในแต่ละคดี ซึ่งเกี่ ยวกับกรณีนี้ 
กล่าวคือ (๑)  ความคิดสร้างสรรค์ต้องได้รับการบันทึกในรูปแบบที่มองเห็นได้ เช่น ถูกเขียนลง หรือบันทึกใน
วัสดุที่มองเห็นได้ เป็นต้น หรือ (๒)  ความคิดสร้างสรรค์ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ อันมี
รายละเอียดเรียบร้อย เพ่ือการน ามาใช้ได้ทันที โดยผนวกหรือไม่ต้องผนวกกับส่วนใดๆ กับงานของผู้น าเอา
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมาใช้ หรือ (๓)  ความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องทั้งได้รับการบันทึกในรูปแบบที่สามารถ
มองเห็นได้ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นจากนักกฎหมายบางท่าน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดให้ความคิด
สร้างสรรค์ต้องมีลักษณะใหม่และเป็นรูปธรรมของศาลดังที่กล่าวมา โดยเหตุผลที่ว่าประการแรก บุคคลใดอาจ
ประสงค์ท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับความคิดสร้างสรรค์ใดท่ีไม่ใช่ความคิดใหม่และเป็นรูปธรรมก็ได้ เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์เช่นนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลนั้น ซึ่งมีที่มาจากการที่ผู้สร้างสรรค์ความคิดได้
ช่วยเหลือด้วยการเสนอความคิดต่อบุคคลเหล่านั้น และประการที่สอง การบังคับตามสัญญาที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับความคิดสร้างสรรค์ไม่อาจมีผลต่อการน าความคิดสร้างสรรค์ออกจากท้องตลาดได้จึงมีผล
แต่เพียงกับคู่กรณีตามสัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะท าให้
สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนได้นั้น ต้องมีลักษณะใหม่ และเป็นรูปธรรมแต่ประการใด 
 ประการที่สอง ทฤษฎีสัญญาโดยปริยายตามพฤตินัย (the contract-implied-in-fact theory)  
ศาลบางมลรัฐได้พิพากษาบังคับตามสัญญาให้จ่ายค่าตอบแทน ส าหรับความคิดสร้างสรรค์ตามพฤติการณ์
แวดล้อมแห่งคดี ซึ่งระบุว่า คู่สัญญาเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายค่าตอบแทนนั้น แม้ว่าไม่ได้มีการตก
ลงโดยชัดเจนก็ตาม ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังเช่น (๑)  จ าเลยได้เคย
จ่ายค่าตอบแทน ส าหรับความคิดสร้างสรรค์เช่นนั้นมาแล้วในอดีตหรือไม่ (๒)  โจทก์เคยได้รับค่าตอบแทน
ตามปกติประเพณี ส าหรับความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ (๓)  ปรากฏประเพณีทั่วไปบางธุรกิจ ว่ามีการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ โดยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ใช้ในการพิจารณา ย่อมเป็นปัจจัย
ส าคัญของความคาดหวังของโจทก์ผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทนจากจ าเลยผู้ได้รับการบอก
กล่าวความคิดสร้างสรรค์นั้น อย่างไรก็ตาม ศาลส่วนใหญ่ไม่ยอมรับบังคับให้ตามสัญญาโดยปริยายนี้ หาก
ปรากฏว่าความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่มีลักษณะเป็นความคิดใหม่ และไม่เป็นรูปธรรมเช่นกัน 
 ประการที่สาม ทฤษฎีสัญญาปริยายตามนิตินัย (the Contract-implied-in-law theory)  
สัญญาโดยปริยายตามนิตินัย (a contract-implied-in-law or “quasi-contract”)  ไม่ได้เกิดขึ้นจากการ
แสดงเจตนาของคู่กรณี แต่เกิดจากหลักกฎหมายลาภมิควรได้ (unjust enrichment) ซึ่งศาลได้น ามาปรับใช้ 
โดยมีหลักท่ีว่า เมื่อจ าเลยได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทราบมา ด้วยความเป็นธรรมและ
ความยุติธรรมแล้ว จ าเลยสมควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้น อย่างไรก็
ตาม ศาลส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า การที่จ าเลยได้ลาภที่มิควรได้จากการได้รับและใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น จะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่เพ่ิมพูนขึ้นของจ าเลยด้วยเว้นแต่ความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่เป็นความคิดใหม่และเป็น
รูปธรรมซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า โจทก์ย่อมไม่สามารถมีสิทธิทางทรัพย์สินใดๆ ใน
ความคิดธรรมดาทั่วไป และเมื่อโจทก์ก็ไม่อาจมีสิทธิทางทรัพย์สินในความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวแล้ว การที่



จ าเลยน าความคิดมาใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่การกระท าอันไม่ชอบธรรมอันจะสามารถบังคับจ าเลยต้องจ่าย
ค่าตอบแทนได ้
 ประการที่สี่  ทฤษฎีความสัมพันธ์ทางด้านความไว้วางใจ (the confidential relation theory)  ศาล
บางแห่งได้วางหลักเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนส าหรับความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เมื่อใดที่โจทก์ก็ได้
เปิดเผยความคิดสร้างสรรค์ของตนแก่จ าเลย คู่กรณีย่อมมีความผูกพันในการที่โจทก์ได้มอบหมายความไว้วางใจ 
และความเชื่อม่ันในความซื่อสัตย์แก่จ าเลย ลักษณะของความสัมพันธ์เกี่ยวกับความไว้วางใจย่อมก าหนดหน้าที่
แก่จ าเลย ซึ่งจะไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างเป็นการเอาเปรียบจากการเปิดเผยนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ 
ขากโจทก์ แต่กระนั้น ศาลก็ยังได้น าหลักเกณฑ์ที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ที่โจทก์เปิดเผยนั้นจะต้องเป็นสิ่งใหม่
และเป็นรูปธรรมอันจะก่อให้เกิดหน้าที่ตามหลักการของทฤษฎีดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหลักการตามทฤษฎีความสัมพันธ์ทางด้านความไว้วางใจนี้ ใกล้เคียงกับหลักกฎหมาย
ว่าด้วยการละเมิดความไว้วางใจ (the Law of Breach of Confidence)  ในกฎหมายคอมมอนลอว์ของ
ประเทศอังกฤษ แต่แตกต่างกันในองค์ประกอบของกฎหมายสองประการที่ว่าลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งได้บอกกล่าวนั้น มีรายละเอียดมากน้อยถึงขนาดเพียงใดที่จะยังเป็นเพียงโครงร่างของแนวความคิด หรือเป็น
ข้อมลูอันประกอบด้วยรายละเอียดเพียงพอในการผลิตหรือใช้ปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งในบางกรณีก็เป็นการยากที่
จะพิจารณาให้ชัดเจนได้ประการหนึ่ง และในการบอกกล่าวให้บุคคลอื่นทราบนั้น ต้องก าหนดหน้าที่อันเกี่ยวกับ
ต้องเก็บรักษาซ่ึงความลับนั้น แต่ในกรณีนี้ หลักกฎหมายอังกฤษถือว่าหน้าที่ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นด้วยข้อตกลงที่
ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจน (express agreement)  หรือการบอกกล่าวล่วงหน้า (prior notice)  หรืออาจ
เป็นการบอกกล่าวโดยปริยายตามกฎหมายก็ได้ (be implied by law) (Bainbridge 1992 : 228) 
 ประการที่ห้า ทฤษฎีทรัพย์สิน (the property theory)  ศาลและนักกฎหมายบางท่านเสนอแนะ
ถึงทฤษฎีทรัพย์สินนี้ว่า โจทก์สมควรได้รับค่าตอบแทนในความคิดสร้างสรรค์ที่มีลักษณะใหม่และเป็นรูปธรรม 
บนพ้ืนฐานของเหตุผลที่ว่า บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการได้รับการชดเชยจากการที่ทรัพย์สินส่วนตนใดๆ 
ถูกพรากไปเพื่อการหนึ่งการใด ในกรณีนี้ เพียงแต่โจทก์สามารถแสดงให้เห็นว่า โจทก์มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่
และเป็นรูปธรรม ซึ่งจ าเลยได้น าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสมควรได้รับการชดเชยค่าตอบแทนโดยไม่ต้อง
แสดงให้เห็นว่ามีข้อตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนส าหรับความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวหรือความสัมพันธ์พิเศษ หรือ
การได้รับประโยชน์เพิ่มพูนโดยไม่ยุติธรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีนี้ค่อนข้างเป็นทฤษฎีที่รุนแรง จึง
แทบจะไม่มีการน าทฤษฎีนี้โดยเฉพาะแต่โดยทฤษฎีเดียวมาปรับใช้เป็นเหตุผลแก่คดีชดเชยค่าตอบแทนส าหรับ
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาดังกล่าวนี้แต่ประการใด 
 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์หลักของการน าทฤษฎีกฎหมายแต่ละทฤษฎีมาใช้เป็นหลักกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าศาลได้ปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการชดเชยค่าตอบแทน จากการที่
จ าเลยน าเอาความคิดสร้างสรรค์ของโจทก์ ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่
เจ้าของความคิดเท่านั้น ไม่ใช่เป็นกรณีการคุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์โดยตรง ดังเช่นหลักกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนงดังที่กล่าวมา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา ยังมีระดับต่ าของความเป็นรูปธรรม และยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน ที่จะก าหนด



หลักเกณฑ์โดยตรงเพ่ือการให้ความคุ้มครองสิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ซึ่ง
ปรากฏเป็นงานสร้างสรรค์ค้นคิดที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน อันสามารถขอรับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์
แห่งกฎหมายแต่ละแขนงได ้
 อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายว่าด้วยการชดเชยแก่ผู้เป็น
เจ้าของความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น ด้วยการใช้ทฤษฎีทางกฎหมายทั้ง ๕ ทฤษฎีดังกล่าวนั้นก็ยังคงมีแนว
ความเห็นอันแตกต่างกัน ถึงความชัดเจนในการปรับใช้ทฤษฎีแก่ข้อเท็จจริงแห่งคดีซึ่งจ าเป็นต้องหามาตรฐาน
ของการก าหนดหลักกฎหมายมาปรับใช้กับกรณีนี้ แม้ว่าโดยหลักการของกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งระบบ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ศาลสามารถสร้างหลักกฎหมายมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ ด้วย
เหตุนี้บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมก็ตาม แต่กระนั้น การพัฒนาหลักกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ความคิด ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สมควรเป็นแม่แบบแก่การสนับสนุนให้เกิดการคุ้มครอง
สิทธิในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
 ส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนงนี้ แนวความคิดอันเกี่ยวกับการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ซึ่งยังไม่ได้พัฒนา 
เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ความคิด ก็คงยังเป็นเพียงแนวความคิดอันห่างไกลความเป็นจริง 
แม้ว่าในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากการน าความคิดสร้างสรรค์ของผู้อ่ืนมาใช้อย่าง
ปราศจากความเป็นธรรมจะปรากฏอยู่เสมอในสังคมวิชาการและธุรกิจพาณิชย์ก็ตาม วิธีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวก็คงจะต้องน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาปรับใช้ บางกรณีที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ตาม
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไทย 
 ในกรณีที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใดซึ่งมีลักษณะถึงขนาดเป็นข้อมูลการค้า ดังเช่น ข้อความ 
เรื่องราว ข้อเท็จจริง วิธีการ เทคนิค รูปแบบ หรือกรรมวิธีใดๆ ผู้เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ก็ควรเก็บ
รักษาความคิดของตนไว้ โดยไม่บอกกล่าวความคิดของตนนั้นแก่ผู้ใดเด็ดขาด  หรือหากว่าต้องมีการบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ก็ให้เก็บบันทึกไว้อย่างมิดชิด จนกว่าจะได้พัฒนาความคิดของตนให้ปรากฏ
เป็นงานสร้างสรรค์ค้นคิดแล้ว อันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ค้นคิดนั้น เช่น 
การสร้างสรรค์งานนวนิยายจากโครงเรื่องที่ผู้เขียนได้คิดขึ้น อันเป็นงานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ
การค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากแนวคิดของตน อันเป็นการประดิษฐ์อันสามารถขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย
สิทธิบัตร เป็นต้น โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการพ้ืนฐานของการเก็บรักษาทรัพย์สินทางปัญญานั่นเอง 
 หากมีความจ าเป็นต้องบอกกล่าวความคิดสร้างสรรค์ของตนแก่บุคคลใด ผู้เป็นเจ้าของความคิด
สร้างสรรค์ควรก าหนดหน้าที่ต่อบุคคลผู้ได้รับข้อมูล ในอันที่จะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับด้วย เช่น การที่
นักประพันธ์ได้เล่าโครงเรื่องของนวนิยายของตนให้แก่บุคคลใดก็จะต้องบอกกล่าวถึงสิทธิของตนในความคิด
สร้างสรรค์ดังกล่าว รวมทั้งก าหนดหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและข้อห้ามในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่บุคคล
นั้น เป็นต้น เพ่ือให้เกิดหน้าที่ในการไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ซึ่งเมื่อใดบุคคลผู้ได้รับการบอกกล่าวข้อมูลได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้ซึ่งข้อมูลนั้น ย่อมเป็นการกระท าที่มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่
สุจริตต่อกัน อันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามหลักกฎหมายความลักทางการค้า 



 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีก็อาจจะเป็นปัญหาในการน าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมาปรับใช้ ดังเช่น 
หากไม่ใช้เป็นการน าข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก็ไม่อาจเข้าข่ายละเมิดความลับทางการค้าได้ เช่น 
ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย น าเอาแนวความคิดของนักศึกษาผู้ท าการวิจัยไปใช้ในการเขียนบทความ
หรืองานวิจัยของตนเองเพ่ือสร้างชื่อเสียงทางวิชาการแก่ตนเท่านั้น และในกรณีที่นักอุตสาหกรรมน าเอา
แนวความคิดของอาจารย์ที่กล่าวในงานสัมมนาทางวิชาการ ไปจัดหน่วยงานธุรการที่ไม่เกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในการผลิต เป็นต้น และถ้าจะพิจารณาถึงหลักเกณฑ์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องละเมิดแล้ว 
ก็ยังเป็นปัญหาว่ากรณีดังกล่าวจะเข้าหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด มาตรา 
๔๒๐ และมาตรา ๔๒๑  หรือไม่ เพราะไม่อาจประเมินความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน นอกจากจะ
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้เป็นเจ้าของความคิดได้เกิดความเสียหายแก่สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ในบางกรณี ผู้ที่น าความคิดไปใช้ประโยชน์ ก็อยู่ในสภาพการณ์ที่ได้เปรียบและไม่มีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ ตลอดจนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้เป็นเจ้าของความคิด เช่น กรณีบริษัท
ผู้รับสมัครงาน ได้น าแนวความคิด หรือข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งแนวความคิดหรือข้อมูลโดยสุจริตตามประเพณีธุรกิจ แต่หากเป็นการเปิดรับสมัคร
งานโดยมีเจตนาไม่สุจริตด้วยต้องการเพียงข้อมูลหรือแนวความคิดของผู้สมัครจากการสัมภาษณ์งานเท่านั้นไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะรับบุคคลใดเข้าท างานเลย ก็อาจเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อันอาจเข้าหลักเกณฑ์ละเมิด
ตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 
 ในกรณีบุคคลใดเสนอแนวความคิดของตนให้แก่บุคคลอ่ืน ดังเช่น การเสนอค าขวัญ (slogan) แก่
ห้างสรรพสินค้าอันน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้น ก็คงต้องถือว่าเป็นการเสนอค าแนะน าทั่วไปอันไม่
ก่อให้เกิดหนี้ทางกฎหมายใดๆ แก่แต่ละฝ่าย ผู้ท าธุรกิจที่น าแนวความคิดไปใช้ย่อมไม่มีหน้าที่ในอันจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่มีการออกโฆษณาให้
ค ามั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้กระท าการเสนอความคิดสร้างสรรค์นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๓๖๒  อันท าให้ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อใดที่น าความคิดสร้างสรรค์ 
ดังเช่น ค าขวัญของผู้ที่ได้เสนอตามโฆษณาให้ค ามั่นนั้น ไปใช้ประโยชน์ ก็ถือว่าเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ได้
กระท าการตามโฆษณาให้ค ามั่นว่าจะให้รางวัลแล้ว อันท าให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย 
 ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างได้เสนอแนวความคิดใดๆ แก่นายจ้าง ซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่
นายจ้าง ก็คงไม่มีกฎหมายฉบับใดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือบ าเหน็จให้แกลูกจ้างโดยตรง 
นอกจากหน้าที่ตอบแทนตามศีลธรรมที่จะมีให้แก่กัน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้เสนอความคิดแก่นายจ้างและได้ท าการหรือร่วมท า
การประดิษฐ์หรือออกแบบด้วยตนเองจนเกิดการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นตามการท างานในสัญญาจ้าง
แล้ว ก็สามารถน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับบ าเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือค่าจ้างตามปกติ เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพ่ือความเป็นธรรมซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา ๑๒ มาปรับ
ใช้แก่กรณีได ้ 
 


