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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของประเทศไทย

และผลกระทบของการเขาเปนภาคี “สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
ซึ่งประกอบดวยสนธิสัญญาสองฉบับ ไดแก สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright Treaty: WCT) 
และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง (WIPO Performances and Phonograms Treaty: 
WPPT) ซึ่งถือกําเนิดข้ึนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลัและอนิเทอรเน็ตทีส่งผลกระทบ
รุนแรงตอการคุมครองลิขสิทธ์ิ (Copyright) และสิทธิขางเคียง (Neighbouring Rights) อยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอน 

ในการจัดทํา ผูเขียนไดศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญา
การแสดงและ สิ่งบันทึกเสียง. ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบของการแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
รวมทั้งผลกระทบของการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาวตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค.และ
ผูบริโภค โดยเนนอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ
ประกอบการดําเนินการ 

จากการศึกษาพบวา ในดานกฎระเบียบ ปจจุบันกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยยังไม
เอื้ออํานวยใหประเทศไทยอนุวัติเขาเปนภาคี “สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ไดทันที จําเปนตองแกไข
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ โดยในสวนของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ ตองขยายอายุ
การคุมครองงานภาพถายจากระยะเวลาหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานข้ึน หรือหาสิบปนับแตได
โฆษณางานเปนครั้งแรก เปนตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอีกเปนระยะเวลาหาสิบปนับ
แตผูสรางสรรคถึงแกความตาย และในสวนของสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง ตองขยายการ
คุมครองสิทธิของนักแสดงใหรวมถึงการคุมครองสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ํา การใหเชา การจําหนายสิง่
บันทึกเสียงการแสดง รวมทั้งการเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตลอดจนจําเปนตองพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นอื่นๆ เชน นิยามศัพท เพื่อใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการบังคับใชสิทธิในบริบทของสื่อดิจิทัลและอินเทอรเน็ต 

อยางไรก็ดี แมดานกฎระเบียบอาจยังไมพรอม แตไมพบวาจะเกิดผลกระทบในทางลบที่จะ
ทําใหประเทศไทยตองชะลอการเขาเปนภาคี “สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูให
สัมภาษณทั้งบุคคลในอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง และผูบริโภคงานลิขสิทธ์ิ สวนใหญเห็นดวยที่
ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาว ดวยเช่ือวาผูสรางสรรคและนักแสดงของประเทศไทย
จะไดรับการคุมครองอยางเพียงพอสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเปนการ
ยกระดับการคุมครองงานลิขสิทธ์ิใหเทียบเทามาตรฐานสากล 

เพื่อประกอบการพิจารณาในการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต ผูเขียนมีขอเสนอแนะวา 
ประเทศไทยจําเปนตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังที่ไดกลาวขางตนใหสอดคลองกับสนธิสัญญา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนย่ืน



จ 

ภาคยานุวัติสาร เน่ืองจากพันธกรณีตามสนธิสัญญาจะมีผลผูกพันเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 3 เดือน 
นับจากที่ไดย่ืนภาคยานุวัติสาร นอกจากน้ี โดยที่อาจมีผลกระทบในทางลบจากการแกไขปรับปรุง
กฎหมายและการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต ประเทศไทยจําเปนตองเตรียมมาตรการปองกนั
และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดยกระทรวงพาณิชยซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ จะตองดําเนินการ ดังน้ี  

1) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหน้ัน
ตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน ตามที่บัญญัติ
ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเมื่อกฎหมายมีผลใช
บังคับแลว ตองจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบท
ตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2)  ขอความเห็นชอบการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาจากรัฐสภาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ และประสานกระทรวงการตางประเทศในการจัดทํา
ภาคยานุวัติสารเพื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญา 

3)  ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจทั้งกอน ระหวาง และภายหลังจากการออก
กฎหมาย ใหแกกลุมบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเขาใจ
หลักการและเหตุผล เจตนารมณ และบทบัญญัติของกฎหมายอยางถูกตองตรงกัน เพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  เตรยีมมาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบซึ่งอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาจาก
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บคาสิทธิทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลมาจากการบังคับใชสทิธิโดยไมสจุรติ
และความซ้ําซอนของสิทธิ เชน ใหบุคคลที่จะดําเนินการจัดเก็บคาการใชสิทธิของนักแสดงจากการ
เผยแพรสิ่งบันทึกเสียงการแสดงตองแจงขอมูลสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดเกบ็แกคณะกรรมการ
กลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) หรืออาจตองนํามาตรการดานกฎหมายมาใชถาจําเปน เชน 
พิจารณาเสนอกฎหมายกํากับดูแลกิจการในการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง เปนตน 

5)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อจัด
ฝกอบรมความรูความสามารถของเจาหนาที่ดานดิจิทัลฟอเรนสิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนและตรวจวิเคราะหหาพยานหลักฐานโดยเฉพาะการละเมิดทางอินเทอรเน็ต เพื่อ
ประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

6) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทั้งใน
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ เพื่อชวยผลักดันการปกปองคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของ
นักแสดงจากแหลงละเมิดขามพรมแดน โดยเฉพาะอยางย่ิงการละเมิดผานระบบคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ (ISP) จํานวนมาก ซึ่งมีฐานการใหบริการ (Server) อยูในตางประเทศ เพื่อสามารถบังคับใช
กฎหมายกับผูละเมิดที่ตนตอมากกวาที่ปลายทางดวยการลบหรือระงับการเผยแพรเน้ือหาละเมิด
ลิขสิทธ์ิ (Removal of infringing contents) หรือปดกันเว็บไซตละเมิด (Website blocking) 
เทาน้ัน 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือของบุคคล 
หลายทาน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูเขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ  สุจารีกุล อาจารย 
ที่ปรึกษาหลัก เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุภางค  จันทวานิช 
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิง ทําให
รายงานการศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงและบรรลุวัตถุประสงคตามที่มุงหมายไว 

พรอมกันน้ี ขอขอบพระคุณนายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
ผูบังคับบัญชา ที่สนับสนุนและใหโอกาสผูเขียนเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนที่ 9 รวมถึงเพื่อนรวมงานในสํานักกฎหมาย ที่ทํางานหนักเพิ่มข้ึนเพื่อใหผูเขียนไดปลีกเวลามา
ฝกอบรม 

นอกจากน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทาน ประกอบดวย นายเศรษฐา  ศิระฉายา 
นายวิรัช  อยูถาวร นายบูรพา  อารัมภีร นายนําชัย  เอกพัฒนาพาณิชย รองศาสตราจารยอรพรรณ  
พนัสพัฒนา นายสุพล  สิทธิธรรมชัย นายเทียนชัย  ปนวิเศษ นายพิเศษ  จียาศักด์ิ นายณรัช  ศรีหทัย 
นายปยะชัย  สายจงจิตร นางสาวชญานิษฐ  คงแดง และนายภัทร  คงคาทิพย ที่ไดกรุณาสละเวลาให
ความคิดเห็นที่มีคา ชวยใหรายงานการศึกษาฉบับน้ีมีความครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

บุคคลสําคัญที่ไดทุมเทสนับสนุนใหหลักสูตรการฝกอบรมน้ีดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ และมีความอบอุนในมิตรไมตรี ซึ่งผูเขียนขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบพระคุณดวย
เชนกัน ไดแก ผูอํานวยการและคณะเจาหนาที่ทุกทานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 

ในทายสุดน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณกําลังใจจากครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณแมที่เปน
กําลังสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ขอขอบคุณเพื่อนนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ทุกทานที่ทําใหบรรยากาศ
ของการฝกอบรมในทุกวันอบอวลไปดวยกลิ่นอายของความสนุกสนานราเริง และการจัดทํารายงาน
การศึกษาฉบับน้ีเต็มไปดวยความมุงมั่นสูเปาหมาย 

 
 
นุสรา  กาญจนกูล 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยใหความคุมครองแกงานลิขสิทธ์ิมาเปนระยะเวลายาวนานนับต้ังแตป พ.ศ. 
2435 หรือป ค.ศ. 1892 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดย
ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเปนพระราชโองการที่มีผลบังคับใชเสมือนกฎหมายที่ใหอํานาจแก
คณะกรรมการสัมปาทิกสภาซึ่งเปนคณะผูบริหารของหอพระสมุดวชิรญาณในการอนุญาตใหบุคคลใดๆ 
ทําซ้ําหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณได จึงอาจถือวาประกาศฉบับน้ีเปนจุดเริ่มตนของการนําหลัก
กฎหมายลิขสิทธ์ิที่ใหสิทธิแตผูเดียวแกเจาของลิขสิทธ์ิในการอนุญาตใหทําซ้ํามาบังคับใชในประเทศไทย  

ภายหลังเมื่อเวลาลวงเลยไป ดวยอิทธิพลของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอยางย่ิงจากกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของสหราชอาณาจักรสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1710 (Copyright Act 
1710) หรือที่เรียกวา พระราชบัญญัติของพระราชินีแอนน (Statue of Anne) และพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1842 (Copyright Act 1842) ประเทศไทยจึงไดตราพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ิผูแตง
หนังสือ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) เพื่อใหความคุมครองผูสรางสรรคงานลิขสิทธ์ิอยางกวางขวางข้ึน
ครอบคลุมถึงผูสรางสรรคหนังสือเลมอื่นๆ นอกเหนือจากหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณ และตอมา
ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติฉบับน้ีในป พ.ศ. 2457 หรือป ค.ศ. 1914 อยางไรก็ดี ยังเปนเพียงการ
คุมครองเฉพาะหนังสือไมรวมถึงงานสรางสรรคประเภทอื่นๆ จวบจนกระทั่งประเทศไทยเขาเปนภาคี
อนุสัญญาเบอรนวาดวยการคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ. 1886 (Berne Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works 1886) กรรมสารกรุงเบอรลิน ค.ศ. 1908 และ 
พิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1914 ประเทศไทยจึงไดตราพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 
พ.ศ. 2474 เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว  

อนุสัญญาเบอรนวาดวยการคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม หรือที่ เรียกกันวา 
“อนุสัญญาเบอรน” เปนความตกลงระหวางประเทศดานลิขสิทธ์ิที่เกาแกที่สุดในโลกซึ่งอยูภายใตการ
บริหารขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
หรือที่มีช่ือเรียกแตเดิมวา สํานักงานเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางปญญาสากลแหงสหประชาชาติ 
(United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property: BIRPI อันมา
จากภาษาฝรั่งเศสวา Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle) 

ในระยะเวลากวาศตวรรษที่ผานมา การคุมครองลิขสิทธ์ิมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองในหลากหลาย
แงมุม ดังจะเห็นไดวามีการแกไขปรับปรุงอนุสัญญาเบอรนหลายครั้ง กลาวคือ การแกไขเพิ่มเติม ณ  
กรุงปารีส ในป พ.ศ. 2439 (Paris Additional Act 1896) การแกไขเพิ่มเติม ณ กรุงเบอรลิน ในป
พ.ศ. 2451 (Berlin Act 1908) การจัดทําพิธีสารเพิ่มเติม ในป พ.ศ. 2457 (Additional Protocol 1914) 
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การแกไขเพิ่มเติม ณ กรุงโรม ในป พ.ศ. 2471 (Rome Act 1928) การแกไขเพิ่มเติม ณ กรุงบรัสเซลส  
ในป พ.ศ. 2491 (Brussels Act 1948) การแกไขเพิ่มเติม ณ กรุงสต็อกโฮลม ในป พ.ศ. 2510 
(Stockholm Act 1967) และการแกไขเพิ่มเติม ณ กรุงปารีส ในป พ.ศ. 2514 (Paris Act 1971) 
ทั้งน้ี เพื่อใหกาวทันตอบริบททางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากน้ี  มีการขยายความคุมครองไปยัง วัตถุแหงสิท ธิที่หลากหลายมาก ข้ึน  
ขยายระยะเวลาคุมครองใหยาวนานข้ึน ตลอดจนขยายขอบเขตของสิทธิที่คุมครองใหกวางขวางย่ิงข้ึน 
รวมทั้งเกิดมีความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิและสิทธิขางเคียงเพิ่มเติม เชน 
อนุสัญญาโรมเพื่อ การคุมครองนักแสดง ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองคกรแพรเสียงแพรภาพ 
(International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organizations: Rome Convention 1961) อนุสัญญาเพื่อปกปองผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง
จากการทําซ้ําสิ่งบันทึกเสียง (Convention for the Protection of Producers of Phonograms 
Against Unauthorized Duplication of their Phonograms: Phonograms Convention 1971) 
อนุสัญญาเกี่ยวกับการกระจายสัญญาณสงรายการที่ถายทอดผานดาวเทียม (Convention Relating 
to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite: Satellites 
Convention 1974) และลาสุดในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผานมาไดเกิด ความตกลงระหวางประเทศ
ข้ึนอีก 4 ฉบับ ที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิและสิทธิขางเคียง ไดแก สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ (WIPO Copyright 
Treaty 1996) หรือที่เรียกวา WCT สนธิสัญญาการแสดงและ สิ่งบันทึกเสียง (WIPO Performances 
and Phonograms Treaty 1996) หรือที่เรียกวา WPPT สนธิสัญญาปกกิ่งวาดวยการคุมครอง
โสตทัศนวัสดุ (Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Beijing Treaty 2012) และ
สนธิสัญญามารราเคชเพื่ออํานวยความสะดวกใน การเขาถึงงานที่ไดมีการโฆษณาแลวสําหรับคนตาบอด 
คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to 
Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled: 
Marrakesh Treaty 2013) ทั้งน้ี สนธิสัญญาปกกิ่งยังไมมีผลใชบังคับ เน่ืองจากประเทศที่ใหสัตยาบัน
เขาเปนสมาชิกเพื่อใหสนธิสัญญา มีผลยังไมครบจํานวน 30 ประเทศ ตามที่กําหนดไวในขอ 26 ของ
สนธิสัญญาดังกลาว 

ในมิติของการคุมครองลิขสิทธ์ิระหวางประเทศ ประเทศไทยนับเปนประเทศแรกในอาเซียน 
(ASEAN) ที่เขาเปนภาคีอนุสัญญาเบอรน ซึ่งมีผลใหประเทศไทยใหความคุมครองแกงานลิขสิทธ์ิของ
คนชาติไทยและตางชาติโดยไมเลือกปฏิบัติเปนประเทศแรกในภูมิภาคน้ี อยางไรก็ดี ถึงแมวาองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลกจะไดพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศในเรื่องของการคุมครองลิขสิทธ์ิและ
งานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทําสนธิสัญญา WCT และ WPPT หรือที่เรียกรวมกันวา 
“สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” (Internet Treaties) เมื่อป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เพื่อใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของเทคโนโลยีหรือการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) และถึงแมวา
กฎหมายลิขสิท ธ์ิของประเทศไทยจะไดรับการแกไขปรับปรุงเรื่อยมาอีกหลายครั้ ง นับแต
พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 จนไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 อันสอดคลองกับความตกลงทรัพยสินทางปญญาที่
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เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
หรือความตกลงทริปส (TRIPs Agreement) และมีสาระสําคัญหลายประการสอดคลองกับสนธิสัญญา 
WCT และ WPPT แตประเทศไทยก็ยังไมไดเขาภาคีสนธิสัญญาสองฉบับดังกลาว  

ปจจุบันสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตแตละฉบับมีสมาชิก 95 ประเทศ และประเทศในอาเซียน 
ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร เปนสมาชิกสนธิสัญญาทั้งสองฉบับแลว 
และในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ความตกลงการคาเสรี
แบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) ที่ประเทศไทยอยูระหวางเจรจากับประเทศคูคา ประเด็นการ
เขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตไดถูกผนวกรวมอยูในขอเสนอหลายฉบับของการเจรจาของ
ประเทศคูคา การที่ประทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต จึงอาจเปนอุปสรรคทําให
นักลงทุนและผูประกอบการจากตางประเทศขาดความเช่ือมั่น เน่ืองจากมองวาประเทศไทยยังไมมี
ระบบการคุมครองลิขสิทธ์ิที่เขมแข็งสอดคลองกับมาตรฐานสากลในยุคดิจิทัล จึงไมกลาเขามาลงทุน
ประกอบการหรือ นํางานลิขสิทธ์ิออกเผยแพรในประเทศไทยดวยเกรงวาอาจถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ดังน้ัน จึงควรตองศึกษาวิเคราะหถึงความสอดคลองของกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทย
ในปจจุบันกับสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตและผลกระทบของการแกไขปรับปรุงกฎหมายมีจะตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคและผูบริโภค เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายถึงความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาว 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาการแสดงและ 
สิ่งบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

1.2.2  เพื่อวิเคราะหผลกระทบของการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติม และผลกระทบของการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญาการแสดง
และสิ่งบันทึกเสียงที่มีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค .และผูบริโภค 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายถึงความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี 
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา 
1)  ขอบเขตการคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงภายใตพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบเขตการคุมครองลิขสิทธ์ิและการแสดงภายใต
สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก  

2)  ความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง  
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3)  ผลกระทบของการเขาเปนภาคี.สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาการแสดง
และสิ่งบันทึกเสียงที่มีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค. โดยเนนอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง 
และผูบริโภค เพื่อประเมินความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต 

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
1) ศึกษาคนควาจากเอกสาร (document research) ประกอบดวยแนวคิด

ทฤษฎี หนังสือ ตํารา บทความ งานเขียนที่เกี่ยวของ และขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
2) การศึกษาจากสนาม (field research) ดวยการสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูล 

ขอคิดเห็น บทประเมิน จากประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษา อันไดแก ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง และผูบริโภคงานลิขสิทธ์ิ 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยศึกษา

เปรียบเทียบความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบของการเขาเปนภาคี .สนธิสัญญาดังกลาวตอ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค. โดยศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) จากขอมูลที่รวบรวม
จากการสัมภาษณเพื่อวิเคราะหความพรอมของประเทศไทยและผลกระทบของการเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต 
 
1.4 คําถามการศึกษา 

ปจจุบันประเทศไทยพรอมแลวหรือไมที่จะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญา 
การแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
และทีแ่กไขเพิ่มเติมมีความสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวหรือไม อยางไร และเพื่อเตรียมความพรอม
ทั้งในดานกฎหมายและมาตรการรองรับผลกระทบ ประเทศไทยจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิในประเด็นใดบาง รวมทั้งตองเตรียมการอยางไรในการเขาเปนภาคีและรองรับผลกระทบจาก
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาว 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่
สอดคลองกับความตกลงทริปสซึ่งเปนความตกลงภายใตบริบทขององคการการคาโลก (World Trade 
Organization: WTO) ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม มีสาระสําคัญบางประการยังไมสอดคลองกับสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต ในดานกฎหมาย
ประเทศไทยจึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิใหสอดคลองกับสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเพื่อ
เขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาว ในดานเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยควรพิจารณาเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมบรรยากาศการคาการลงทุนที่เสรีและเปนธรรม และเพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคซึ่งเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน



5 

ประเทศไทยสู “ไทยแลนด 4.0” อันจําเปนตองอาศัยโครงสรางทางพื้นฐานดานลิขสิทธ์ิที่เขมแข็ง
รองรับการเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรม 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1 เปรียบเทียบความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง
ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

1.6.2 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
ความพรอมของประเทศไทยและเพื่อรองรับผลกระทบของการเขาเปนภาคีสนธิสญัญาอนิเทอรเน็ตของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

 
1.7 นิยามศัพท 

สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต (Internet Treaties) หมายถึง สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญา
การแสดงและสิ่ งบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก จัดทําข้ึน ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ 
การคุมครองงานลิขสิทธ์ิและการคุมครองสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงใหเทาทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางย่ิงการเกิดข้ึนของอินเทอรเน็ต 

โปรแกรมคอมพิวเตอร (computer programs) หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือ สิ่งอื่นใดที่
นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งน้ี ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด 

การรวบรวมขอมูล (ฐานขอมูล) (compilations of data หรือ databases) หมายถึง  
การนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมา
รวบรวมหรือประกอบเขากัน โดยมีการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งไมไดลอกเลียนงานของ
บุคคลอื่น 

นักแสดง (performers) หมายถึง ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดง
ทาทาง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด 

สิ่งบันทึกเสียง (phonograms) หมายถึง งานที่ประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียง
การแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก 
เชน เทปคาสเซต แผนซีดี เปนตน 

สิทธิขางเคียง (neighbouring rights หรือ related rights) หมายถึง ความคุมครองที่มี
ใหแกนักแสดง (performers) ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง (producers of phonograms or sound recordings) 
และองคกรแพรเสียงแพรภาพ (broadcasting organizations) เพื่อปกปองผลประโยชนของผูทํา
หนาที่เปนสื่อกลางหรือมีสวนนําเสนองานสรางสรรคออกสูผูชมหรือสาธารณชน โดยผานกิจกรรม 
อาทิ การแสดง การขับรอง การบันทึกเสียง การแพรเสียงแพรภาพ ถึงแมจะไมมีคุณสมบัติเทียบเทา 
ผูสรางสรรคหรือเจาของลิขสิทธ์ิ แตก็ไดใชความคิดสรางสรรค หรือเทคนิค ตลอดจนฝมือที่เพียงพอที่จะ
กอใหเกิดสิทธิความเปนเจาของที่คลายกับลิขสิทธ์ิ 
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สิทธิในการทําซ้ํา (right of reproduction) หมายถึง สิทธิในการคัดลอก การเลียนแบบ 
การทําสําเนา การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ จากตนฉบับหรือจากสําเนา ไมวาดวยวิธีใดๆ 

สิทธิในการจําหนาย (right of distribution) หมายถึง สิทธิในการนําเสนอตนฉบับหรือ
สําเนางานออกสูสาธารณชนโดยการขาย หรือการแจกจาย  

สิทธิในการใหเชา (right of rental) หมายถึง สิทธิในการนําตนฉบับหรือสําเนางานออกให
เชาเพื่อการคา 

สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน (right of communication to the public) หมายถึง 
สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให
ปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่น 

สิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ (right of broadcasting) หมายถึง สิทธิในการแพรเสียง
ทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน  

สิทธิในการทําใหปรากฏแกสาธารณชน (right of making available to the public) 
หมายถึง การนําเสนองานออกสูสาธารณชนเพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงได ไมวาจะโดยการแสดง 
การนําออกโฆษณา การแพรเสียงแพรภาพ หรือการเผยแพรตอสาธารณชนในลักษณะอื่น สําหรับใน
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต สิทธิในการทําใหปรากฏแกสาธารณชน หมายถึง สิทธิในการสื่อสารหรือ
เผยแพรในลักษณะโตตอบ (interactive digital retransmission) บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

สิทธิในการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม (right to equitable remuneration) หมายถึง 
สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิขางเคียงที่จะไดรับคาตอบแทนจากการใชงานลิขสิทธ์ิ การแสดง  
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพตามมาตรฐานของการอนุญาตสําหรับงานลิขสิทธ์ิ การแสดง 
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพประเภทเดียวกัน ความตกลงระหวางประเทศดานลิขสิทธ์ิ
และสิทธิขางเคียงเปดโอกาสใหมีการกําหนดคาตอบแทนไวในกฎหมาย (statutory licences) หรือมี
การบังคับใชสิทธิ (compulsory licences) ไดในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนกันไมได 

สิทธิทางศีลธรรม (moral rights) หมายถึง สิทธิของผูสรางสรรคหรือนักแสดงที่จะแสดงตนวา
เปนผูสรางสรรคงานหรือเปนผูแสดงการแสดงน้ัน และเปนสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธ์ิหรือสทิธิ
ของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่นใดแกงานสรางสรรค
หรือการแสดงน้ัน จนเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของผูสรางสรรคหรือนักแสดง 

ขอมูลการบริหารสิทธิ (rights management information: RMI) หมายถึง ขอมูลที่บงช้ีถึง 
ผูสรางสรรค งานสรางสรรค นักแสดง การแสดง เจาของลิขสิทธ์ิ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใชงาน
อันมีลิขสิทธ์ิ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว โดยขอมูลเชนวาน้ีติดอยูหรือปรากฏ
เกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิ่งบันทึกการแสดง เชน ลายนํ้าดิจิทัล (digital watermark) ที่
ปรากฏบนไฟลภาพ สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมบนแผนซีดี บารโคด (barcode) รหัสมาตรฐานของหนังสือ 
(International Standard Book Number: ISBN) รหัสมาตรฐานงานดนตรีกรรม (International 
Standard Work Code: ISWC) เปนตน 

มาตรการทางเทคโนโลยี (technological measures หรือ technological protection 
measures: TPM) หมายถึง เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการทําซ้ําหรือควบคุมการเขาถึงงาน
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อันมีลิขสิทธ์ิหรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเชนวาน้ีไดนํามาใชกับงานอันมีลิขสิทธ์ิหรือ 
สิ่งบันทึกการแสดงน้ันอยางมีประสิทธิภาพ เชน เทคโนโลยีการเขารหัส (encryption) 

การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลย ี(circumvention of technological protection 
measures) หมายถึง การกระทําดวยประการใดๆ ที่ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีไมเกิดผล 

 
 
 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีและเหตุผลของการคุมครองลิขสิทธิ ์

ลิขสิทธ์ิเปนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคหรือสติปญญาของมนุษยอันเกี่ยวของกับ
งานในแผนกวรรณกรรมและศิลปกรรมเปนหลัก เชน งานวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ศิลปประยุกต ภาพยนตร เปนตน เปนการแสดงออกเพื่อ
ถายทอดความรูสึกนึกคิด (expression of ideas) ของมนุษยที่สะทอนสุนทรียภาพ ความงดงาม 
ความไพเราะ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน และมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางดานศิลปวิทยาการและ
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ รวมทั้งมีคุณคาและมีประโยชนทางเศรษฐกิจ 

การคุมครองลขิสิทธ์ิมีวิวัฒนาการจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีที่มาจากหลักการทาง
เศรษฐกิจที่วา บุคคลใดไดสรางสรรคสิ่งใดข้ึนมาก็สมควรเปนผูที่สามารถหาประโยชนจากสิ่งที่ตนเอง
ไดสรางสรรคข้ึนน้ัน เพื่อตอบแทนความวิริยะอุตสาหะ ความเพียรพยายาม และสติปญญาที่ไดใชใน
การสรางสรรคผลงาน ดวยเช่ือวาการใหความคุมครองผลประโยชนแกผูสรางสรรคจะเปนแรงจูงใจให
เกิดการสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งกระตุนใหมีการเผยแพรงานสูสาธารณชนอันจะยังประโยชนแก
คนหมูมากและสังคมโดยรวม นอกจากน้ี การที่ผูสรางสรรคมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะมีผลทําให
ผูสรางสรรคสามารถดํารงชีพอยูไดในสังคมและสามารถสรางสรรคผลงานไดย่ิงๆ ข้ึนไป1 

2.1.1  แนวคิดทฤษฎี 
แนวคิดอันเกิดจากหลักการทางเศรษฐกิจขางตน มีที่มาจากปรัชญากฎหมาย

ธรรมชาติ โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี2 
1) ทฤษฎีคุมครองปองกัน เช่ือวาความคิดสรางสรรคเมื่อไดแสดงออกมาและ

กอใหเกิดผลงานแลวยอมเปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางซึ่งอาจถือครองได ถือเปนผลผลิตโดยตรงจาก
กําลังสติปญญาที่ไดทุมเทลงไปซึ่งสามารถประเมินคาในทางเศรษฐกิจได รวมทั้งมีการลงทุนทาง
การเงิน แรงงาน และเวลา ผูสรางสรรคจึงควรไดรับความคุมครองสิทธิเชนเดียวกับเจาของสิทธิใน
ทรัพยสินซึ่งเปนสิทธิทางแพงโดยทั่วๆ ไป ในทางทฤษฎี สิทธิที่กฎหมายใหความคุมครองเปนสิทธิ
ในทางนิเสธ (negative rights) หรือสิทธิในการปองกันมิใหผูอื่นมากระทําการใดๆ อันกฎหมาย
กําหนดใหเปนสิทธิของผูสรางสรรคเทาน้ัน รวมถึงสิทธิในการบังคับสิทธิตามกฎหมายแกผูละเมดิดวย3 

                                                
1 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หนา 49. 
2 ณัฏฐอัณณ  ปาวสานต, “ปญหาการอนุญาตใหใชสิทธิในลิขสิทธ์ิงานดนตรีกรรม: ศึกษากรณีการจัดเก็บคาตอบแทน
ซํ้าซอนจากผูใชงานลิขสิทธ์ิ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรปีทุม 2550), หนา 8–9. 
3 ธัชชัย  ศุภผลศิร,ิ ระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย, 2544). 
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2) ทฤษฎีเสรีนิยม เช่ือวาการสรางสรรคของมวลมนุษยชาติเปนผลผลิตทาง
ความคิดที่ตกผลึกจากการริเริ่มสรางสรรคของเหลาบรรพบุรุษไมนาจะเกิดข้ึนเปนเอกเทศจึงควรถือวา
เปนทรัพยสินของมวลมนุษยชาติเปนสมบัติสาธารณะที่สามารถใชประโยชนไดโดยเสรีเพื่อเปนกระแส
แหงการขับเคลื่อนกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมตอไป 

แนวคิดทฤษฎีในการคุมครองลิขสิทธ์ิน้ีกอใหเกิดการจํากัดขอบเขตของการคุมครอง
ลิขสิทธ์ิ ดังจะเห็นไดจากหลักการที่สะทอนอยูในบทบัญญัติขอ 27 แหงปฏิญญาสากลวาดวย 
สิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งกําหนดวา  

“1. ทุกคนมีสิทธิที่จะเขารวมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระ ที่จะ
บันเทิงใจในศิลปะ และที่จะมีสวนในความรุดหนาและคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร  

2. ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุอัน
เปนผลจากประดิษฐกรรมใดๆ ทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูสราง”4 

ดวยเหตุน้ี การคุมครองลิขสิทธ์ิจึงตองเอื้ออํานวยตอการมีสวนรวมของสาธารณชน
ที่จะสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากผลผลิตอันตกผลึกมาจากการบมเพาะของสังคม และตอง
สามารถสรางสมดุลระหวางผลประโยชนของผูสรางสรรคและสาธารณชนไดอยางเหมาะสม การสราง
สมดุลดังกลาวปรากฏในรูปของการกําหนดใหความคุมครองเฉพาะแตงานสรางสรรคที่มีการแสดง
ออกมาใหปรากฏ (creative works of expression of ideas) การจํากัดระยะเวลาในการคุมครอง
(duration of protection) ประเภทของงานสรางสรรคที่กฎหมายคุมครอง (categories of works 
to be protected) และขอยกเวนของการละเมิดลิขสิทธ์ิ (limitations and exceptions of 
copyright protection) 

2.1.2  เหตุผลของการคุมครองลิขสิทธิ ์
เหตุผลของการคุมครองลิขสิทธ์ิมีที่มาจากแนวคิดในเรื่องความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบุคคลเปนสําคัญ อยางไรก็ดี มีหลักทางดานวัฒนธรรม 
หลักทางดานสังคม และหลักทางดานศีลธรรม รองรับใหมีระบบการคุมครองลิขสิทธ์ิดวย ดังน้ี 

1) หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ดวยเหตุที่ผูสรางสรรคเปนผูทุมเทสติปญญา ความรู ความสามารถ ความชํานาญ

กําลังกายและเวลา เปนตน ผลิตงานช้ินใดช้ินหน่ึงข้ึนมายอมเปนเจาของงานน้ันและควรเปนผูมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียวที่จะกําหนดเงื่อนไข เชน ระยะเวลา และลักษณะของการใชงานน้ัน โดยสามารถ
ปองกันไมใหผูอื่นมาใชประโยชนจากงานของเขาไดโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากน้ัน หากมีการนํางาน
มาสรางมูลคาเปนทรัพยสินก็ควรไดรับประโยชนจากการน้ันดวย เชน ไดรับคาตอบแทนการใชสิทธิ 
(royalties) เปนตน 

2) หลักทางดานเศรษฐกิจ 
นอกจากการลงทุนทางดานสติปญญาแลว การสรางสรรคงานบางอยาง เชน

สถาปตยกรรม หรือภาพยนตร จําเปนตองลงทุนเปนคาใชจายคอนขางสูง ทั้งในการผลิตและนํางาน

                                                
4 ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา, หนา 50. 



10 

ออกโฆษณาใหปรากฏแพรหลายสูสาธารณชน คงจะไมมีใครลงทุนสรางสรรคงานข้ึน ถาหากคาดหวัง
ไมไดเลยวาจะไดคืนทุนและไดกําไรบางตามสมควร 

3) หลักทางดานวัฒนธรรม 
งานสรางสรรคทั้งดานวรรณคดี นาฏกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม ถือไดวา

เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแสดงถึงปรัชญาหรือคุณลักษณะของคนในชาติน้ัน เมื่อผูสรางสรรค
ไดรับความคุมครองยอมสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคอันจะนํามาซึ่งความเจริญเฟองฟูของคลังมรดก
ทางวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน หากปราศจากการคุมครองแกงานสรางสรรค มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ยอมจะไมพัฒนา ศิลปะวิทยาการตางๆ ก็จะไมกาวหนาไปเทาที่ควร 

4) หลักทางดานสังคม 
การเผยแพรงานไปสูคนจํานวนมากจะทําใหเกิดความเช่ือมโยงกันไดระหวาง 

ชนช้ันชนชาติและกลุมผูมีวัยตางกัน และทําใหสังคมมีความมั่นคงย่ิงข้ึนผูสรางสรรคงานจึงถือไดวา
เปนผูใหบริการแกสังคมหากวางานสรางสรรคน้ันไดเขาถึงประชาชนทั่วไปและสรางความกาวหนา
ใหกับสังคมได รวมทั้งสรางช่ือเสียงและเกียรติคุณใหแกประเทศชาติ  

5) หลักทางดานศีลธรรม   
งานสรางสรรคเปนผลผลิตของการแสดงออกซึ่งความคิดและสติปญญาของ 

ผูสรางสรรค ดังน้ันผูสรางสรรคจึงควรไดรับการยอมรับในผลงานสรางสรรควาเปนของเขา และควรมี
สิทธิตัดสินใจวา เมื่อใดและอยางไรที่งานของเขาจะถูกนําออกทําซ้ํา นําออกแสดงหรือเผยแพรตอ
สาธารณชน หรือมีสิทธิที่จะหามผูอื่นไมใหนํางานสรางสรรคไปใชดัดแปลงจนเปนที่เสียหายตอช่ือเสยีง
เกียรติคุณของผูสรางสรรคน้ัน ซึ่งหลักน้ีนํามาสูการคุมครองสิทธิที่เรียกวา “ธรรมสิทธ์ิ” หรือสิทธิทาง
ศีลธรรม (moral rights) น่ันเอง 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

โดยที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาเบอรน ดังน้ัน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิของประเทศไทย
จึงมีสาระสําคัญสอดคลองกับอนุสัญญาเบอรนอยูแลว การศึกษาฉบับน้ีจะไมวิเคราะหวรรณกรรมใน
สวนรายละเอียดของการคุมครองลิขสิทธ์ิตามอนุสัญญาเบอรนอันเปนพื้นฐานที่ภาคีสนธิสัญญา
ลิขสิทธ์ิขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ตองอนุวัติตาม แต
จะมุงเนนสาระที่สนธิสัญญา WCT ตอยอดเพิ่มเติมจากอนุสัญญาเบอรน รวมทั้งการคุมครองตาม
สนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Performances 
and Phonograms Treaty: WPPT) อันเปนสวนหน่ึงของ “สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” เพื่อเปรียบเทียบ
ความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กับ
สนธิสัญญาสองฉบับดังกลาว 
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2.2.1 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ (WIPO Copyright Treaty 1996: WCT) 
สนธิสัญญา WCT มีผลใชบังคับเมื่อมีภาคีสมาชิกใหสัตยาบันครบ 30 ประเทศ เมื่อ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 95 ประเทศ5 กอนที่จะเกิดมี
สนธิสัญญา WCT ประเทศตางๆ ถือเอาอนุสัญญาเบอรน กรรมสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 (Paris Act 
1971) เปนมาตรฐานสากลของการคุมครองลิขสิทธ์ิ โดยมีความตกลงทริปสซึ่งเปนความตกลงภายใต
องคการการคาโลกมาตอยอดปรับระดับการคุมครองระหวางประเทศใหทันสมัยสอดคลองกับ
สภาวการณทางเศรษฐกิจการคา สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

อารัมภบทของสนธิสัญญา WCT กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดทําสนธิสัญญาวา 
เพื่อพัฒนาและจรรโลงการคุมครองสิทธิของผูสรางสรรคในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมใหมเีอกภาพ
และมีประสิทธิภาพมากเทาที่จะเปนไปได โดยตระหนักถึงความจําเปนในการนําเสนอกฎระเบียบใหม
ที่เปนสากลและการตีความกฎระเบียบบางประการที่มีอยูเดิมใหชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อหาคําตอบที่
เหมาะสมตอประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนอันเปนผลมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  

สนธิสัญญากลาวถึงผลกระทบที่หย่ังลึกของการพัฒนาและการผสมผสานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการสรางสรรคและการใชประโยชนจากงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 
โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการคุมครองลิขสิทธ์ิเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรค อยางไรก็ดี 
ไมละเลยถึงความจําเปนในการรักษาสมดุลระหวางสิทธิของผูสรางสรรคและประโยชนของ
สาธารณชนโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการศึกษา การคนควาวิจัย และการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ดังเจตนารมณทีป่รากฏมากอนแลวในอนุสัญญาเบอรน6 

เน้ือหาสาระของสนธิสัญญา WCT ไดนําหลักการคุมครองทั่วไปตามอนุสัญญากรุงเบอรน
มาใช และมบีทบัญญัติตีความการคุมครองที่มีอยูเดิมตามอนุสัญญาเบอรนใหชัดเจนย่ิงข้ึน บทบัญญัติ
ขยายการคุมครองใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมถึงบทแถลงในลักษณะเปน
เชิงอรรถที่สมาชิกตกลงเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน (Agreed statements) เกี่ยวกับบทบัญญัติของ
สนธิสัญญา 

สาระสําคัญของสนธิสัญญา WCT สรุปได ดังตอไปน้ี 
2.2.1.1 ขอบเขตของการคุมครอง 

สนธิสัญญา WCT อางหลักการคุมครองตามบทบัญญัติขอ 1 ถึง 21 และ
ภาคผนวก (Appendix) ของอนุสัญญากรุงเบอรน7 และระบุในบทแถลงที่ตกลงรวมกันวา8 เปนที่เขาใจวา 
การบันทึกงานในรูปดิจิทัลในสื่ออิเล็กทรอนิกสถือเปนการทําซ้ําตามนัยขอ 9 แหงอนุสัญญาเบอรน 

                                                
5 World Intellectual Property Organization, WIPO-Administered Treaties, [Online], 2560, Available 
from: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 [25 มิถุนายน 2560]. 
6 สนธิสัญญา WCT อารัมภบท 
7 สนธิสัญญา WCT ขอ 1 (4) และ ขอ 3 
8 สนธิสัญญา WCT บทแถลงที่ตกลงรวมกันเก่ียวกับขอ 1 (4) 
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นอกจากน้ี สนธิสัญญา WCT ยํ้าขอบเขตของการคุมครองลิขสิทธ์ิวา 
ครอบคลุมการแสดงออก (expressions) แตไมรวมถึงความคิด (ideas) กระบวนการ (procedures) 
หรือที่คลายคลึงกัน9 

สนธิสัญญา WCT ยังไดระบุใหชัดเจนอีกครั้งวาใหนําขอ 2 ถึงขอ 6 ของ
อนุสัญญาเบอรนที่วาดวยหลักการประติบัติเย่ียงคนชาติ (national treatment) มาใช10 กลาวคือ 
ประเทศภาคีตองใหความคุมครองลิขสิทธ์ิแกคนชาติของประเทศภาคีอื่นๆ ในมาตรฐานระดับเดียวกับ
ที่คุมครองเจาของลิขสิทธ์ิของคนชาติตนเอง11 

2.2.1.2 การคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programs) 
สนธิสัญญา WCT ระบุขยายความใหชัดเจนวา โปรแกรมคอมพิวเตอร

ไดรับความคุมครองในฐานะงานวรรณกรรม ตามนัยของขอ 2 ของอนุสัญญาเบอรน ไมวาโปรแกรมน้ัน 
จะปรากฏอยูในรูปแบบใดก็ตาม12 

2.2.1.3 การคุมครองฐานขอมูล (Compilation of หรือ Data Databases) 
สนธิสัญญา WCT ใหสมาชิกใหการคุมครองแกฐานขอมูล อันหมายถึง  

การรวบรวมขอมูลหรือสิ่งอื่นใด (compilation of data or other material) ดวยการคัดเลือก หรือ
เรียบเรียงในลักษณะที่เปนการสรางสรรคดวยสติปญญา (intellectual creations) อยางไรก็ดี  
การคุมครองดังกลาวไมครอบคลุมถึงตัวขอมูลหรือสิ่งอื่นใดน้ันและไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
เจาของลิขสิทธ์ิในขอมูลหรือสิ่งอื่นใดที่นํามารวบรวมเขากัน13 สนธิสัญญาระบุไวในบทแถลงที่เกี่ยวกับ
ขอ 5 ของสนธิสัญญาดวยวา ขอบเขตของการคุมครองฐานขอมูลน้ีเปนมาตรฐานเดียวกันกับการ
คุมครองภายใตความตกลงทริปส 

2.2.1.4 สิทธิในการจําหนาย (Right of Distribution) 
เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตผูเ ดียวในการเผยแพรงานหรือสําเนางานสู

สาธารณะโดยการขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของ14 สนธิสัญญาระบุดวยวา ประเทศภาคีมี
อิสระที่จะกําหนดไดเองวา จะใหสิทธิในการจําหนายสิ้นไป (exhaustion of rights) ภายหลังจากมี
การจําหนายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในงานหรือสําเนางานในครั้งแรกหรือในครั้งตอๆ ไปก็ได หมายความวา 
ประเทศภาคีสามารถเลือกรับหลักการระงับไปซึ่งสิทธิในระดับประเทศ (national exhaustion) 
ระดับภูมิภาค (regional exhaustion) หรือระดับสากล (international exhaustion) อยางใดก็ได  
  

                                                
9 สนธิสัญญา WCT ขอ 2 
10 สนธิสัญญา WCT ขอ 3 และบทแถลงที่ตกลงรวมกันเก่ียวกับขอ 3 
11 อนุสัญญาเบอรน ใหสามารถนําหลักการประติบัติตางตอบแทน (reciprocal treatment) มาใชไดในเรื่องอายุการคุมครอง 
การคุมครองศิลปสิทธิ (resale right) และสิทธิในการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม (right to equitable 
remuneration) จากการเผยแพรงานดนตรีกรรมตอสาธารณชน และการบันทึกงานดนตรีกรรมในส่ิงบันทึกเสียง 
12 สนธิสัญญา WCT ขอ 4 และบทแถลงที่ตกลงรวมกันเก่ียวกับขอ 4 
13 สนธิสัญญา WCT ขอ 5 และบทแถลงที่ตกลงรวมกันเก่ียวกับขอ 5 
14 สนธิสัญญา WCT ขอ 6 
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2.2.1.5 สิทธิในการใหเชา (Right of Rental) 
เจาของลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพยนตร และงานที่บันทึกใน 

สิ่งบันทึกเสียง เชน ดนตรีกรรมที่บันทึกลงในซีดี มีสิทธิแตผูเดียวในการใหเชางานหรือสําเนางานเพื่อ
การคา (commercial rental) ยกเวนในกรณี (1) ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอรไมไดเปนสวนสําคัญของ
สิ่งที่ใหเชา (2) การใหเชาภาพยนตรไมสงผลใหเกิดการทําซ้ําอยางกวางขวางจนทําใหเสียหายกระทบ
ตอสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําของเจาของลิขสิทธ์ิ (3) ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 ประเทศ
ภาคีที่มีระบบการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกเจาของลิขสิทธ์ิในงานที่บันทึกในสิ่งบันทึกเสียง  
อาจยังคงใชระบบเดิมตอไป โดยมีเงื่อนไขวาการใหเชาเพื่อการคาน้ันจะไมกระทบสงผลเสียหายตอ
สิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําของเจาของลิขสิทธ์ิดังกลาว15 

 2.2.1.6 สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน (Right of Communication to the 
Public) 

เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการเผยแพรงานตอสาธารณชน
โดยวิธีทางสายหรือไรสาย (wire or wireless means) รวมทั้งการเผยแพรในลักษณะที่สาธารณชน
สามารถเขาถึงงานไดจากสถานที่และในเวลาที่เขาเลือกเอง (making available to the public in 
such a way that members of the public may access the works form a place and at a 
time individually chosen by them)16 บทบัญญัติขอน้ีมุงหมายใหความคุมครองสิทธิในการ
เผยแพรตอสาธารณชนผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 

2.2.1.7  อา ยุการ คุมครองง านภาพถ าย  (Duration of the Protection of 
Photographic Works)  

สนธิสัญญากําหนดยกเวนไมใหประเทศภาคีนําบทบัญญั ติเ รื่อง 
การคุมครองงานภาพถายตามขอ 7 (4) ของอนุสัญญาเบอรนมาใชบังคับ17 ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวให
ความคุมครองงานภาพถายหาสิบปนับแตไดสรางสรรค หรือถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหคุมครองหาสิบปนับแตโฆษณาครั้งแรก หมายความวา สมาชิกตองนําหลักอายุ
การคุมครองงานลิขสิทธ์ิทั่วไปตามอนุสัญญาเบอรนขอ 7(1) มาปรับใชกับงานภาพถาย กลาวคือ 
คุมครองตลอดอายุของผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ป หลังผูสรางสรรคถึงแกความตาย จึงเทากับ
เปนการขยายอายุ การคุมครองงานภาพถายออกไปน่ันเอง 

2.2.1.8 ขอยกเวนการละเมิด 
สนธิสัญญากําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิไวเปนหลักการวา 

ประเทศภาคีอาจกําหนดขอจํากัดหรือขอยกเวนลิขสิทธ์ิสําหรับกรณีพิเศษบางประการ ทั้งน้ี ตองไมขัดตอ
การแสวงหาประโยชนจากงานตามปกติและไมกระทบกระเทือนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ
ลิขสิทธ์ิเกินสมควร18 นอกจากน้ี ระบุไวในบทแถลงที่เกี่ยวกับขอ 10 ของสนธิสัญญาดวยวา สมาชิก

                                                
15 สนธิสัญญา WCT ขอ 7 
16 สนธิสัญญา WCT ขอ 8 
17 สนธิสัญญา WCT ขอ 9 
18 สนธิสัญญา WCT ขอ 10 
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สามารถกําหนดขอจํากัดหรือขอยกเวนลิขสิทธ์ิสําหรับการใชที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมดิจิทัลทีอ่าจ
ยอมรับไดภายใตอนุสัญญาเบอรน 

2.2.1.9 มาตรการทางเทคโนโลยี (Obligations concerning Technological 
Measures) 

ประเทศภาคีตองจัดใหมีการคุมครองทางกฎหมายที่เพียงพอ และ 
การเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตอการหลบเลี่ยง (circumvention) มาตรการทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผูสรางสรรคไดนํามาใชกับงานลิขสิทธ์ิของตน เพื่อหยุดย้ังการกระทําที่
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิหรือที่กฎหมายไมอนุญาต19 

อน่ึง สนธิสัญญา WCT ไมไดนิยามคําจํากัดความของมาตรการทาง
เทคโนโลยีไว รวมทั้งไมไดระบุวาการปองกันทางกฎหมายอยางเพียงพอ การเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ และมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะอยางไร ประเทศภาคี  
จึงสามารถกําหนดขอบเขตของความคุมครองและวิธีการเยียวยาตามที่เห็นสมควรได 

2.2.1.10  ขอมูลการบริหารสิทธิ (Obligations concerning Rights Management 
information) 

สนธิสัญญากําหนดการคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ โดยใหนิยาม 
“ขอมูลบริหารสิทธิ” วาหมายถึง ขอมูลที่บงช้ีถึงผูสรางสรรค เจาของลิขสิทธ์ิ หรือขอมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใชงาน ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว โดยขอมูลเชนวาน้ีติดอยู 
กับงานหรือปรากฏเกี่ยวของกับงานที่นําออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยประเทศภาคีตองจัดใหมี 
การเยียวยาทางกฎหมายที่เพียงพอตอการกระทําใดๆ เกี่ยวกับขอมูลการบริหารสิทธิที่ผูกระทํารู หรือ
มีเหตุอันควรรูวาเปนการชักนํา กอใหเกิด อํานวยความสะดวก หรือปกปดการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดังน้ี  

1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยไมไดรับอนุญาต 
2)  การจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพร

ตอสาธารณชน งานหรือสําเนาของงาน โดยรูอยูแลววาขอมูลบริหารสิทธิของงานดังกลาวไดถูกลบ
หรือเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต20 

นอกจากเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแกงานลิขสิทธ์ิขางตนแลว 
สนธิสัญญา WCT ยังมีบทเฉพาะกาลที่อางถึงการคุมครองตามอนุสัญญาเบอรน ขอ 18 ที่จะตองให
ความคุมครองแกงานทุกงานซึ่ง ณ เวลาที่สนธิสัญญาน้ีมีผลใชบังคับยังไมตกเปนสาธารณสมบัติใน
ประเทศที่เกิดแหงงานอันเน่ืองมาจากการสิ้นอายุการคุมครอง แตหากสิ้นอายุการคุมครองไปแลว 
กอนหนาน้ี งานที่ไดตกเปนของสาธารณสมบัติน้ันจะไมไดรับการคุมครองใหม21 รวมถึงมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับใชสิทธิที่ประเทศภาคีตองดําเนินการเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายที่มีประสทิธิภาพ 
และมีมาตรการเยียวยาที่รวดเร็วที่จะปองกันไมใหเกิดการละเมิดข้ึนอีก22 ตลอดจนบทบัญญัติเกี่ยวกบั
การบริหารอื่นๆ 

                                                
19 สนธิสัญญา WCT ขอ 11 
20 สนธิสัญญา WCT ขอ 12 
21 สนธิสัญญา WCT ขอ 13 
22 สนธิสัญญา WCT ขอ 14 
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2.2.2 สนธิ สัญญาการแสดงและสิ่ ง บันทึก เสี ย ง  (WIPO Performances and 
Phonograms Treaty 1996: WPPT) 

สนธิสัญญา WPPT มีผลบังคับใชเมื่อมีภาคีสมาชิกใหสัตยาบันครบ 30 ประเทศ 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ปจจุบันมีสมาชิก 95 ประเทศ23 กอนที่จะมีการจัดทําสนธิสัญญา 
WPPT ประเทศตางๆ ถือเอาอนุสัญญาโรม ค.ศ. 1961 (Rome Convention 1961) เปนมาตรฐานสากล
ของการคุมครองสิทธิขางเคียง (neighbouring rights หรือ related rights) 

สนธิสัญญา WPPT มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและคุมครองสิทธิของนักแสดงและ 
สิทธิของผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สภาพแวดลอมของยุคดิจิทัล และรักษาสมดุลระหวางสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงกับ
ผลประโยชนของสาธารณชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการศึกษา วิจัย และการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ทั้งน้ี การคุมครองภายใตสนธิสัญญา WPPT จะไมทําใหพันธกรณีที่สมาชิกมีอยูเดิมตามอนุสัญญาโรม
ตองเสื่อมเสียไป และไมกระทบกระเทือนตอการคุมครองลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมศิลปกรรม24 

มีขอนาสังเกตวา สนธิสัญญาขยายขอบเขตความคุมครองของสิทธิขางเคียงของ
อนุสัญญาโรม (Rome Convention) เฉพาะในสวนของสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง
เพื่อใหเพียงพอและเหมาะสมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาระสําคัญของสนธิสัญญา WPPT สรุปได ดังตอไปน้ี 
2.2.2.1 ผูไดรับประโยชนจากการคุมครองภายใตสนธิสัญญา (Beneficiaries of 

Protection under this Treaty)25 
สนธิสัญญา WPPT ใหความคุมครองแกบุคคลสองกลุม ไดแก นักแสดง 

(performers) และผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง (producers of phonograms) โดยใหคํานิยามไว ดังน้ี 
1) นักแสดง หมายถึง ผูแสดง นักรอง นักดนตรี นักเตน และผูที่ทํา 

การแสดง รอง กลาว พูด เลน แปล หรือแสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม หรือการแสดงออกซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน26 

2) ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งริเริ่ม
และรับผิดชอบการบันทึกเสียงของการแสดงหรือเสียงอื่นใดหรือสิ่งแทนเสียงดังกลาว27 

สนธิสัญญา WPPT คุมครองนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงที่มีสัญชาติ
ภาคีสนธิสัญญา ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑอนุสัญญาโรม (ขอ 4 และขอ 5) โดยอาจต้ังขอสงวนตามขอ 5 
(3) และขอ 17 ของอนุสัญญาโรม ในเรื่องการไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมจากการแพรเสียงแพรภาพ
และเผยแพรตอสาธารณชน  
  

                                                
23 World Intellectual Property Organization. WIPO-Administered Treaties, [Online], 2560, Available 
from: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=20 [25 มิถุนายน 2560]. 
24 สนธิสัญญา WPPT ขอ 1 
25 สนธิสัญญา WPPT ขอ 3 
26 สนธิสัญญา WPPT ขอ 2(a) 
27 สนธิสัญญา WPPT ขอ 1(d) 
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2.2.2.2 การประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment) 
สนธิสัญญานําหลักการประติบัติเย่ียงคนชาติมาใช กลาวคือ ประเทศภาคี

ตองใหความคุมครองแกนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงที่เปนคนชาติของประเทศภาคีอื่นๆ ใน
มาตรฐานระดับเดียวกับที่ใหแกนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงที่เปนของคนชาติตนเอง โดยสามารถ
ยกเวนมาใชหลักการประติบัติตางตอบแทน (reciprocal treatment) เฉพาะในเรื่องการไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรมจากการแพรเสียงแพรภาพและเผยแพรตอสาธารณชน28 

2.2.2.3 สิทธิที่คุมครอง 
1)  สิทธิของนักแสดง (Rights of Performers) 

(1) สิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) นักแสดงมีสิทธิที่จะแสดงวา
ตนเปนนักแสดง (right of paternity) ในการแสดงของตน และมีสิทธิหามบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง 
หรือกระทําโดยประการอื่นใดที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของนักแสดง (right of integrity) 
แมวาจะไดโอนสิทธิในการแสดงของตนไปใหผูรับโอนแลวก็ตาม29 

(2) สิทธิทางเศรษฐกิจ นักแสดงมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอัน
เกี่ยวกับการแสดงของตนทั้งที่เปนการแสดงสด (unfixed performance) และการแสดงที่ไดบันทึกไว
แลวเฉพาะในสิ่งบันทึกเสียงการแสดง ดังน้ี 

ก. การแสดงสด มี 2 ประการ ไดแก  
– สิท ธิในการแพร เสียงแพรภาพ และเผยแพรตอ

สาธารณชน ยกเวนการแสดงน้ันไดมีการแพรเสียงแพรภาพแลว30 
– สิทธิในการบันทึกการแสดง31 

ข. การแสดงที่ไดบันทึกไวแลวในสิ่งบันทึกเสียง (performances 
fixed in phonograms) มี 4 ประการ ไดแก 

– สิทธิในการทําซ้ํา (Reproduction) นักแสดงมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการทําซ้ํา ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาในรูปแบบใดๆ32 

– สิทธิในการจําหนาย (Right of Distribution) นักแสดง
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหนําตนฉบับหรือสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปเผยแพรตอ
สาธารณชนโดยการขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของ ทั้งน้ี ประเทศภาคีมีอิสระที่จะกําหนดไดเองวา 
จะใหสิทธิในการจําหนายสิ้นไปภายหลังจากมีการจําหนายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิ่งบันทึกการแสดงใน
ครั้งแรกหรือครั้งตอๆ ไปก็ได33 

– สิทธิในการใหเชา (Right of Rental) นักแสดงมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหเชาตนฉบับและสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงการแสดงเพื่อการคา 

                                                
28 สนธิสัญญา WPPT ขอ 4 
29 สนธิสัญญา WPPT ขอ 5 
30 สนธิสัญญา WPPT ขอ 6 (i) 
31 สนธิสัญญา WPPT ขอ 6 (ii) 
32 สนธิสัญญา WPPT ขอ 7 
33 สนธิสัญญา WPPT ขอ 8 
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(commercial rental) แมวาจะเปนการใหเชาหลังจากที่นักแสดงหรือผูที่ไดรับอนุญาตไดจําหนาย 
สิ่งบันทึกเสียงดังกลาวไปแลวก็ตาม อยางไรก็ดี ประเทศที่ใชระบบการจัดเก็บคาตอบแทนที่เปนธรรม 
(system of equitable remuneration) จากการใหเชามาต้ังแตกอนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 
และใชยังคงอยูตอไป อาจยกเวนการใหสิทธิในการใหเชาดังกลาวได โดยมีเงื่อนไขวาการใหเชาเพื่อ
การคาน้ันจะไมกระทบสงผลเสียหายตอสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ําของนักแสดงดังกลาว34 

– สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน (Rights of 
Making Available of Fixed Performances) นักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหนํา 
สิ่งบันทึกเสียงการแสดงออกเผยแพรใหปรากฏตอสาธารณชน ไมวาดวยวิธีทางสายหรือไรสาย 
ในลักษณะที่สาธารณชนสามารถเขาถึงไดจากสถานที่และในเวลาที่เขาเลือกเองได35 

– สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการแพรเสียงและ 
การเผยแพรตอสาธารณชน (Right to Remuneration for Broadcasting and Communication 
to the Public) โดยนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมจากผูที่นํา สิ่งบันทึกเสียงการแสดง
ซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลวไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนทั้งโดย
ทางตรงหรือทางออม36 เชน นักรองไดรับเงินคาตอบแทนจากองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิที่เก็บคาลิขสิทธ์ิ
จากรานอาหาร สถานบันเทิง หรือสถานบริการอื่นๆ ที่เปดเพลงเผยแพรใหบริการแกลูกคา เปนตน  

2) สิทธิของผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง (Rights of Producers of Phonograms) 
สนธิสัญญากลาวถึง เฉพาะการ คุมครองสิท ธิทาง เศรษฐกิจ 

(economic rights) ของผูผลิตสิ่งบนทึกเสียง ไมไดระบุการคุมครองสิทธิทางศีลธรรม (moral rights)
ของผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงไว สิทธิทางเศรษฐกิจที่ใหการคุมครอง ไดแก 

(1) สิทธิในการทําซ้ํา (Right of Reproduction) ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหทําซ้ําสิ่งบันทึกเสียง ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม ไมวาใน
รูปแบบใดๆ37 

(2) สิทธิในการจําหนาย (Right of Distribution) ผูผลิตสิ่งบนัทกึเสยีง
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหนําตนฉบับและสําเนาสิ่งบันทึกเสียงออกเผยแพรตอสาธารณชน 
โดยการขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของ ทั้งน้ี ประเทศภาคีมีอิสระที่จะกําหนดไดเองวา จะให
สิทธิในการจําหนายสิ้นไปภายหลังจากมีการจําหนายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใน สิ่งบันทึกเสียงในครั้งแรก
หรือครั้งตอๆ ไปก็ได38 

(3) สิทธิในการเชา (Right of Rental) ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหนําตนฉบับและสําเนาสิ่งบันทึกเสียงออกใหสาธารณชนเชาเพื่อ
การคา39 แมวาจะเปนการใหเชาหลังจากที่ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงหรือผูที่ไดรับอนุญาตไดจําหนาย 

                                                
34 สนธิสัญญา WPPT ขอ 9 
35 สนธิสัญญา WPPT ขอ 10 
36 สนธิสัญญา WPPT ขอ 15 
37 สนธิสัญญา WPPT ขอ 11 
38 สนธิสัญญา WPPT ขอ 12 
39 สนธิสัญญา WPPT ขอ 13 
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สิ่งบันทึกเสียงดังกลาวไปแลวก็ตาม อยางไรก็ดี ประเทศที่ใชระบบการจัดเก็บคาตอบแทนที่เปนธรรม 
(system of equitable remuneration) จากการใหเชามาต้ังแตกอนวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 
และใชยังคงอยูตอไป อาจยกเวนการใหสิทธิในการใหเชาดังกลาวได โดยมีเงื่อนไขวาการใหเชาเพื่อ
การคาน้ันจะไมกระทบสงผลเสียหายตอสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ําของผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงดังกลาว 

(4) สิทธิในการการทําใหปรากฏตอสาธารณชน (Right of Making 
Available to the Public) ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการอนุญาตใหนําสิ่งบันทึกเสียง
ออกเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาดวยวิธีทางสายหรือไรสายในลักษณะที่สาธารณชนสามารถเขาถึงได 
จากสถานที่ และในเวลาที่เขาเลือกเองได40 

(5) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการแพรเสียงและการเผยแพร
ตอสาธารณชน (Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public) 
โดยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมจากผูที่นําสิ่งบันทึกเสียงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงค
ทางการคาแลวไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอทั้งโดยทางตรงหรือทางออม เชน คายเพลงไดรับเงิน
คาตอบแทนจากองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิที่เก็บคาลิขสิทธ์ิจากรานอาหาร สถานบันเทิง หรือสถาน
บริการอื่นๆ ที่เปดเพลงเผยแพรใหบริการแกลูกคา เปนตน  

อยางไรก็ดี ประเทศภาคีอาจกําหนดใหนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง
มีสิทธิเรียกรองคาตอบแทนเปนจํานวนเดียว (single equitable remuneration) จากผูใช โดยหาก
ไมมีการตกลงกันระหวางนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง อาจกําหนดไวในกฎหมายภายใน เกี่ยวกับ
เงื่อนไขการแบงคาตอบแทนระหวางนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงก็ได นอกจากน้ี สนธิสัญญาระบุดวยวา 
ประเทศภาคีอาจต้ังขอสงวนสําหรับสิทธิในการไดรับคาตอบแทนน้ีได โดยอาจใหสิทธิน้ีจํากัดเฉพาะ 
บางกรณีหรือจะไมนํามาใชเลยก็ได41 

2.2.2.4 อายุการคุมครอง  
สนธิสัญญากําหนดใหการคุมครองสิทธิของนักแสดงมีอยูไมนอยกวา 

หาสิบปนับจากสิ้นปของปที่มีการบันทึกเสียงการแสดง 
สวนการคุมครองผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง ใหมีอายุไมนอยกวาหาสิบป 

นับจากสิ้นปของปที่มีการโฆษณาสิ่งบันทึกเสียง แตหากไมมีการโฆษณาภายหาสิบปหลังจากการจดัทาํ
สิ่งบันทึกเสียง ใหการคุมครองมีอายุหาสิบปนับจากสิ้นปของปที่มีการจัดทําบันทึกเสียงน้ัน42 

2.2.2.5 ขอยกเวนการละเมิด  
สนธิสัญญาบัญญัติวา ประเทศภาคีอาจกําหนดขอจํากัดหรือขอยกเวน

สิทธิสําหรับนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงเชนเดียวกับที่กําหนดใหแกเจาของลิขสิทธ์ิในงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมได และใหมีขอจํากัดหรือขอยกเวนสิทธิในกรณีพิเศษบางประการทีไ่มขัดตอ
การแสวงหาประโยชนจากการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงตามปกติและไมกระทบกระเทือนสิทธิอันชอบ
ดวยกฎหมายของผูทรงสิทธิเกินสมควร43 

                                                
40 สนธิสัญญา WPPT ขอ 14 
41 สนธิสัญญา WPPT ขอ 15 
42 สนธิสัญญา WPPT ขอ 17 
43 สนธิสัญญา WPPT ขอ 16 
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2.2.2.6 มาตรการทางเทคโนโลยี (Obligations concerning Technological 
Measures) 

ประเทศภาคีตองจัดใหมีการคุมครองทางกฎหมายที่เพียงพอ และ 
การเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตอการหลบเลี่ยง (circumvention) มาตรการทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงไดนํามาใชกับการแสดงและ 
สิ่งบันทึกเสียงของตน เพื่อหยุดย้ังการกระทําที่ไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิหรือที่กฎหมายไมอนุญาต  

อน่ึง สนธิสัญญา WPPT ไมไดนิยามคําจํากัดความของมาตรการทาง
เทคโนโลยีไว รวมทั้งไมไดระบุวาการปองกันทางกฎหมายอยางเพียงพอ การเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ และมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอยางไรเชนเดียวกันกับ
สนธิสัญญา WCT ประเทศภาคีจึงสามารถกําหนดขอบเขตของความคุมครองและวิธีการเยียวยาไดเอง
ตามที่เห็นสมควร44 

2.2.2.7 ขอมูลการบริหารสิทธิ (Obligations concerning Rights management 
information)  

สนธิสัญญากําหนดการคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ โดยใหนิยาม 
“ขอมูลบริหารสิทธิ” วาหมายถึง ขอมูลที่บงช้ีถึงนักแสดง การแสดงของนักแสดง ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง 
เจาของสิทธิในการแสดงหรือสิ่งบันทึกเสียง หรือขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและเงื่อนไขของการใช  
การแสดงหรือสิ่งบันทึกเสียง ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว โดยขอมูลเชนวาน้ีติดอยูกับ
สําเนาการแสดงที่ไดบันทึกไวหรือสิ่งบันทึกเสียง หรือปรากฏเกี่ยวของกับสําเนาของการแสดงหรือ 
สิ่งบันทึกเสียงที่นําออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยประเทศภาคีตองจัดใหมีการเยียวยาทางกฎหมาย
ที่เพียงพอตอการกระทําใดๆ เกี่ยวกับขอมูลการบริหารสิทธิที่ผูกระทํารู หรือมีเหตุอันควรรูวาเปน 
การชักนํา กอใหเกิด อํานวยความสะดวก หรือปกปดการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดังน้ี  

1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยไมไดรับอนุญาต 
2) การจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพร

ตอสาธารณชน ซึ่งการแสดง สําเนาของการแสดงทีม่ีการบันทึกไว หรือสิ่งบันทึกเสียง โดยรูอยูแลววา
ขอมูลบริหารสิทธิไดถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต45 

นอกจากเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแกการแสดงและ 
สิ่งบันทึกเสียงขางตนแลว สนธิสัญญา WPPT ยังมีบทบัญญัติอื่นๆ ที่ระบุถึงการคุมครองที่ไมข้ึนกับ
รูปแบบพิธีการ46 ขอสงวน47 บทเฉพาะกาลที่อางถึงการคุมครองตามอนุสัญญาเบอรน ขอ 1848 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใชสิทธิ49 ในลักษณะเชนเดียวกันกับสนธิสัญญา WCT รวมทั้งบทบัญญัติ
ภาคบริหารอื่นๆ 

                                                
44 สนธิสัญญา WPPT ขอ 18 
45 สนธิสัญญา WPPT ขอ 19 
46 สนธิสัญญา WPPT ขอ 20 
47 สนธิสัญญา WPPT ขอ 21 
48 สนธิสัญญา WPPT ขอ 22 
49 สนธิสัญญา WPPT ขอ 23 
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2.2.3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

กฎหมายลิขสิทธ์ิที่ประเทศไทยใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมสองครั้ง  
โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558 

ในดานการคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิขางเคียงระหวางประเทศ ประเทศไทยเปน
ภาคีอนุสัญญาเบอรน กรรมสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 และเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (World 
Trade Organization: WTO) จึงมีพันธกรณีตองผูกพันตามอนุสัญญาเบอรน  และความตกลง
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) หรือความตกลงทริปส (TRIPs Agreement) ดวย  

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม สรุปไดดังตอไปน้ี 

2.2.3.1 ขอบเขตของงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
พระราชบัญญั ติลิขสิท ธ์ิใหความคุมครองแกงานสร างสรรคตาม 

อนุสัญญาเบอรน ไดแก วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร  
สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 
ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด50 ทั้งน้ี ภายใตนิยามของ “วรรณกรรม” 
นอกจากจะหมายถึงงานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิดแลว ยังหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย51 

เปนที่นาสังเกตวา ประเทศไทยคุมครอง “สิ่งบันทึกเสียง” ในฐานะที่เปน
งานลิขสิทธ์ิเชนเดียวกับงานวรรณกรรมและศิลปกรรมอื่นๆ ไมไดคุมครองในลักษณะที่เปนสิทธิ
ขางเคียงตามแนวทางของอนุสัญญาโรมหรือสนธิสัญญา WPPT แตอยางใด 

ทั้งน้ี ลิขสิทธ์ิคุมครองสิ่งที่แสดงออกเทาน้ัน ไมคุมครองความคิด (ideas) 
ข้ันตอน (procedures) กรรมวิธี (processes) หรือระบบ (systems) หรือวิธีใช (methods of use) 
หรือทํางาน (operation) หรือแนวความคิด (concepts) หลักการ (principles) การคนพบ (discoveries) 
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร (scientific or mathematical theories)52 

การคุมครองลิขสิทธ์ิยังขยายไปถึงฐานขอมูล (database) ซึ่งหมายถึง 
งานที่เกิดจากการนําเอางานลิขสิทธ์ิมารวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธ์ิ หรือนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ
อื่นใด เชน เครื่องคอมพิวเตอร มารวบรวมหรือประกอบเขากัน โดยมีการคัดเลือกหรือจัดลําดับใน
ลักษณะซึ่งไมไดลอกเลียนงานของผูอื่น53 
  

                                                
50 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 6 วรรคแรก 
51 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 4 วรรคสาม 
52 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 6 วรรคสอง 
53 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 12 
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2.2.3.2 การไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ 
การไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสรางสรรคงานลิขสิทธ์ิ

ข้ึนโดยไมตองจดทะเบียนหรือมีพิธีการ (formality) ใดๆ อยางไรก็ดี จุดเกาะเกี่ยวที่กําหนดการไดมา
ซึ่งลิขสิทธ์ิแบงไดเปน 2 หลักใหญๆ คือ หลักสัญชาติ และหลักดินแดน54 

1) หลักสัญชาติ ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติ
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย  
ซึ่งปจจุบัน ไดแก อนุสัญญาเบอรน และความตกลงทริปส 

2) หลักดินแดน หากไมใชบุคคลที่มีสัญชาติตามขอ 1) การไดมาซึ่ง
ลิขสิทธ์ิตองเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหน่ึงตามหลักดินแดน ดังน้ี (1) การโฆษณางานครั้งแรกไดทําข้ึน
ในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย (2) กรณีที่ไดโฆษณาครั้งแรกนอกประเทศไทยหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคี หากตอมา
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดโฆษณาครั้งแรก ไดมีการโฆษณางานดังกลาวในประเทศไทยหรือ 
ในประเทศภาคี หรือ (3) ไมวาจะโฆษณาครั้งแรกที่ใด แตผูสรางสรรคอยูในประเทศไทยหรือ 
ในประเทศที่เปนภาคี ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานน้ันในขณะที่มีการ
โฆษณางานครั้งแรก 

2.2.3.3 สิทธิที่คุมครอง 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิบัญญัติใหความคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ 

(economic rights) แกเจาของลิขสิทธ์ิ และสิทธิทางศีลธรรม (moral rights) แกผูสรางสรรค ดังน้ี 
1) สิทธิทางเศรษฐกิจ เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี55 

(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง  
(2) เผยแพรตอสาธารณชน  
(3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง  
(4) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอื่น และ  
(5) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ ตาม 1 2 หรือ 3 โดยจะกําหนดเงื่อนไข

อยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปน
ธรรมไมได 

2) สิท ธิทาง ศีลธรรม ผู ส ร างสรรคมีสิท ธิที่ จะแสดงว าตนเปน  
ผูสรางสรรค (right of paternity) และมีสิทธิที่จะหามไมใหผูรับโอนลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใดแกงานน้ันจนเกิดความเสียหายตอช่ือเสียง หรือเกียรติคุณ
ของผูสรางสรรค (right of integrity) และเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมี
สิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ี เวนแตจะไดตกลง
กันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร56 
                                                
54 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 8 
55 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 15 
56 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 18 
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2.2.3.4 อายุการคุมครอง 
การคุมครองลิขสิทธ์ิมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอกีเปน

เวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย ยกเวนลิขสิทธ์ิในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง และงานแพรเสียงแพรภาพ จะมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานข้ึน  
แตถาไดมีการโฆษณางานในระหวางระยะเวลาดังกลาว ลิขสิทธ์ิจะมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณา
เปนครั้งแรก57 

ลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกต มีอายุย่ีสิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานน้ัน
แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ลิขสิทธ์ิจะมีอายุย่ีสิบหาปนับแตมีการ
โฆษณาเปนครั้งแรก58 

2.2.3.5 ขอยกเวนการละเมิด  
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิบัญญัติข้ึนเพื่อสรางสมดุลแหงผลประโยชน

ระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูใชงานลิขสิทธ์ิ เปนการจํากัดสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิโดยให
บุคคลอื่นใชงานลิขสิทธ์ิไดตามความเหมาะสม ภายใตเงื่อนไขบางประการ โดยไมถือเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

การกระทําที่จะเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิไดโดยทั่วไปจะตองมี
ลักษณะ ดังน้ี 

1)  ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของ
เจาของลิขสิทธ์ิ และ 

2)  ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิ
เกินสมควร59 

ภายใต เงื่ อนไขสองประการ ดังกลาว พระราชบัญญัติลิขสิท ธ์ิได
กําหนดการกระทําในบางกรณีที่ไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน วิจัยหรือศึกษางาน อันมิใชการ
กระทําเพื่อหากําไร ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นใน
ครอบครัวหรือญาติสนิท ติชม วิจารณหรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูความเปนเจาของลิขสิทธ์ิ  
เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิ และทําซ้ําหรือดัดแปลง
เพื่อประโยชนของ คนพิการที่ไมสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิอันเน่ืองมาจากความบกพรองทางการเหน็ 
การไดยิน สติปญญา หรือการเรียนรู โดยตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร เปนตน60 

นอกจากขอยกเวนทั่วไปขางตนแลวยังมีขอยกเวนเฉพาะ เชน คัดลอก 
โดยมีการอางอิงเพื่อแสดงความรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงานที่นํามาใช และขอยกเวนอื่นๆ 
เชน ขอยกเวนสําหรับบรรณารักษหองสมุด ขอยกเวนสําหรับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ขอยกเวน

                                                
57 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 21 
58 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 22 
59 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 32 วรรคแรก 
60 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 32 วรรคสอง 
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สําหรับการแสดงงานนาฏกรรมหรือดนตรีกรรม ขอยกเวนสําหรับงานศิลปกรรม ขอยกเวนสําหรบังาน
ลิขสิทธ์ิที่ใชในการจัดทําภาพยนตร และขอยกเวนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ61 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ไดเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
สวนของขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิไว 3 ประการ  

ประการแรก เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา ประเทศไทยถือหลักการระงับไป
ซึ่งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในระดับระหวางประเทศ (international exhaustion of rights) 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไดกําหนดใหการจําหนายตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยผูไดกรรมสทิธ์ิ
ในตนฉบับหรือสําเนางานน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมาย ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ62 กลาวคือ  
เมื่อไดวางจําหนายสินคาลิขสิทธ์ิโดยชอบแลว สิทธิทางกฎหมายเหนือสินคาน้ันยอมเปนอันระงับสิน้ไป 
เจาของลิขสิทธ์ิจะบังคับสิทธิของตนเอากับผูใชประโยชนจากสินคาน้ันไมได เชน ผูซื้อหนังสือที่วาง
จําหนายโดยเจาของลิขสิทธ์ิ ยอมมีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชนจากหนังสือน้ันได ไมวาจะดวยการใช 
ขาย หรือโอนกรรมสิทธ์ิในหนังสือน้ันตอไปตราบเทาที่ไมเปนการใชสิทธิในลิขสิทธ์ิ เชน ทําซ้ําหรือ
ดัดแปลง 

ประการที่สอง ในบริบทดิจิทัล การใชงานลิขสิทธ์ิไมวาจะฟงเพลง หรือ
ชมภาพยนตรจากอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรจําเปนตองมีการทําซ้ําเพลงหรือภาพยนตร
ไวในหนวยความจําช่ัวคราว (RAM) ทุกครั้งกอนที่ผูใชคอมพิวเตอรจะสามารถเรียกใช ชม หรือฟงได 
ดวยความจําเปนทางเทคนิคดังกลาว ทําใหทุกครั้งที่มีการใชงานจากเครื่องคอมพิวเตอร จะเกิดการ
ทําซ้ํางานดวยเสมอ การทําซ้ําลักษณะน้ีเปนการทําซ้ําช่ัวคราว กลาวคือ เมื่อผูใชหยุดการใชงาน  
ฟงเพลง หรือชมภาพยนตร สําเนางานเพลงหรือภาพยนตรที่อยูในหนวยความจําก็จะหายไปดวย  
โดยไมมีการเก็บบันทึกไวแตอยางใด ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความชัดเจน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิจึงได
บัญญัติใหการกระทําตองานอันมีลิขสิทธ์ิที่ทําหรือไดมาโดยชอบดวยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอรทีม่ี
ลักษณะเปนการทําซ้ําที่จําเปนตองมีสําหรับการนําสําเนามาใช เพื่อใหอุปกรณที่ใชในระบบ
คอมพิวเตอรหรือกระบวนการสงงานอันมีลิขสิทธ์ิทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติ ไมถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ63 

ประการสุดทาย เพื่อเปนแรงจูงใจและสงเสริมใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
(Internet service provider: ISP) ใหความรวมมือแกเจาของลิขสิทธ์ิในการนํางานละเมิดลิขสิทธ์ิ
ออกจากระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิจึงไดบัญญัติขอจํากัดความ
รับผิดชอบของผูใหบริการ โดยผูใหบริการไมตองรับผิดในฐานะผูละเมิดหรือรับผิดตอ ความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนจากการนํางานที่อางวาละเมิดลิขสิทธ์ิออกจากระบบหรือการระงับ การละเมิดลิขสิทธ์ิใน
ระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการตามคําสั่งศาล หากวาผูใหบริการไมใช ผูควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการ
ใหมีการละเมิดลิขสิทธ์ิน้ัน ซึ่งศาลจะมีคําสั่งในกรณีที่พิจารณาจากคํารองของเจาของลิขสิทธ์ิแลวเห็นวา 

                                                
61 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 33 ถึงมาตรา 43 
62 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 32/1 
63 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 32/2 



24 

มีความจําเปนและมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการละเมิดลิขสิทธ์ิในระบบคอมพิวเตอรของผูใหบรกิาร
น้ันจริง64 

2.2.3.6 สิทธิของนักแสดง 
การคุมครองสิทธิของนักแสดงไดนําเขามาสูระบบการคุมครองของ

ประเทศไทยโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เน่ืองจากเปนพันธกรณีภายใตความตกลงทริปส 
โดยไดใหความคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจเทาน้ัน และตอมาไดเพิ่มความคุมครองสิทธิทางศีลธรรม
ใหแกนักแสดงในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

1) สิทธิทางเศรษฐกิจ นักแสดงมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกีย่วกบั
การแสดงของตนทั้งที่เปนการแสดงสด (unfixed performance) และการแสดงที่ไดบันทึกไวแลว 
ดังน้ี 

(1)  การแสดงสด มี 2 ประการ ไดแก  
– แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชน65 เชน 

ถายทอดสดการแสดงคอนเสิรต ในกรณีน้ีสิทธิของนักแสดงมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่
มีการแสดง66 

– บันทึกการแสดง67 เชน บันทึกเสียงและภาพการแสดงโขน 
ในกรณีน้ีสิทธิของนักแสดงมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง  

(2) การแสดงที่ไดมีการบันทึกไวแลว มี 2 ประการ ไดแก 
– สิทธิในการทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมได

รับอนุญาตหรือที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดง68 
เชน ทําสําเนาดีวีดีบันทึกการแสดงละครเวทีที่ไดบันทึกไวโดยไดรับอนุญาตจากนักแสดงเพื่อเผยแพร
หารายไดบริจาคเขาการกุศล แตนําไปเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคา เปนตน  

– ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมจากผูที่ นําสิ่ งบันทึกเสียง  
การแสดงหรือสําเนาซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลวไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอ
สาธารณชนโดยตรง69 กรณีน้ีใหสิทธิเฉพาะนักแสดงในสิ่งบันทึกเสียงการแสดง เชน นักรอง 
ตัวอยางเชน นักรองไดรับเงินคาตอบแทนจากองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิที่เก็บคาลิขสิทธ์ิจากสถานบันเทิง 
ที่เปดเพลงเผยแพรใหบริการแกลูกคา เปนตน  

ในกรณีน้ี สิทธิของนักแสดงมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของป
ที่ไดมีการบันทึกเสียงการแสดง70 

                                                
64 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 32/3 
65 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 44 (1) 
66 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 49 
67 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 44 (2) 
68 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 44 (3) 
69 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 45 
70 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 50 
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2)  สิทธิทางศีลธรรม นักแสดงมีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนนักแสดง (right 
of paternity) ในการแสดงของตน และมีสิทธิหามผูรับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใด
บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่นใดแกการแสดงน้ัน จนเกิดความเสียหายตอ
ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของนักแสดง (right of integrity) และเมื่อนักแสดงถึงแกความตายทายาทของ
นักแสดงมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองสิทธิ ทั้งน้ี เวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร71 

การไดมาซึ่งสิทธิของนักแสดงน้ัน นักแสดงจะตองมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู
ในประเทศไทยหรือการแสดงหรือสวนใหญของการแสดงน้ันเกิดข้ึนในประเทศไทยหรือในประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย72 73

อยางไรก็ดี ในกรณีสิทธิไดรับคาตอบแทน นักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหากนักแสดงมีสัญชาติไทย
หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงน้ัน หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรอื
การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงน้ันเกิดข้ึนในประเทศไทยหรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย74 

ในประเด็นขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดง พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ
ใหนําขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชบังคับแกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม75 

2.2.3.7 มาตรการทางเทคโนโลยี 
การคุมครองมาตรการทางเทคโนโลยี (TPM) มีปรากฏในพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปนครั้งแรกเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ปรับโฉม
การดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการงานลิขสิทธ์ิในรูปแบบใหมที่แตกตางจากวิธีการด้ังเดิม  
โดยเจาของลิขสิทธ์ิไดนํามาตรการทางเทคโนโลยีมาใชในการปองกันการเขาถึงงานลิขสิทธ์ิ เชน  
การเขารหัสเพื่อชมภาพยนตรหรือฟงเพลงจากอินเทอรเน็ต หรือปองกันการทําซ้ํา ดัดแปลง และ
เผยแพรงานลิขสิทธ์ิโดยไมไดรับอนุญาต  

พระราชบัญญัติลิขสิท ธ์ิบัญญัติใหการหลบเลี่ยง (circumvention) 
มาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ใชควบคุมการเขาถึงหรือการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิดวย
วิธีการตางๆ เชน การถอดรหัส (decrypt) การทําลาย (destroy) การหยุด (break) เปนตน เปนการ
กระทําละเมิด รวมทั้งการใหบริการเพื่อกอใหเกิดการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรูอยูแลว
วาการกระทําน้ันอาจจูงใจหรือกอใหเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง เปนการละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี76 

อยางไรก็ดี การนํามาตรการทางเทคโนโลยีมาใชกับงานลิขสิทธ์ิโดยไมเปด
โอกาสใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถเขาถึงหรือใชประโยชนจากงานลิขสิทธ์ิไดโดยเด็ดขาดอาจขัดตอ

                                                
71 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 51/1 
72 ในปจจุบัน ไดแก ความตกลงทริปส 
73 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 47 
74 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 48 
75 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53 
76 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53/4 
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แนวคิดทฤษฎีของการคุมครองลิขสิทธ์ิที่มุงสรางสมดุลระหวางประโยชนของผูสรางสรรคและ
ประโยชนของสาธารณชน ดังน้ัน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิจึงไดกําหนดขอยกเวนมาตรการทาง
เทคโนโลยีไวสําหรับการกระทําในบางกรณี ดังน้ี77 

1) การกระทําที่จําเปนเพื่อใชประโยชนจากงานอันเขาขอยกเวน 
การละเมิดลิขสิทธ์ิ (fair use) 

2) เพื่อวิเคราะหองคประกอบที่จําเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอรใน 
การใชงานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น (computer program interoperability)  

3) เพื่อประโยชนในการวิจัย วิเคราะห และหาขอบกพรองของ
เทคโนโลยีการเขารหัส (encryption technology research) โดยตองไดงานลิขสิทธ์ิน้ันมาโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และไดใชความพยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิแลว 

4) เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแกไขระบบ
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ของระบบคอมพิวเตอร หรือของเครือขายคอมพิวเตอร (computer 
security testing) โดยไดรับอนุญาตจากเจาของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือเครือขาย
คอมพิวเตอร แลวแตกรณี 

5) เพื่อระงับการทํางานของมาตรการทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับ 
การรวบรวมหรือกระจายขอมูลบงช้ีสวนบุคคล (privacy protection) ที่สะทอนใหเห็นถึงกิจกรรม 
บนอินเทอรเน็ตของผูที่เขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิ (cookies) โดยการกระทําน้ันตองไมกระทบตอการ
เขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยบุคคลอื่น 

6) การกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค 
ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (law enforcement) การอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
และการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นในทํานองเดียวกัน 

7) การกระทําโดยหองสมุด หอจดหมายเหตุ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร เพื่อเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ 
ไมอาจเขาถึงไดดวยวิธีอื่น 

2.2.3.8 ขอมูลการบริหารสิทธิ  
การคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิ (RMI) มีปรากฏในพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปนครั้งแรกเชนเดียวกันกับมาตรการทางเทคโนโลยี โดยเจาของ
ลิขสิทธ์ิไดนําขอมูลการบริหารสิทธิมาใชในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิ เชน การสืบคนช่ือผลงาน  
ช่ือผูสรางสรรค หรือเจาของลิขสิทธ์ิ การกําหนดเงื่อนไขในอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ ตลอดจนติดตาม
สืบคนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

เพื่อปองกันไมใหมีการลบหรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิหรือนักแสดง รวมถึงกอใหเกิด 
การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิจึงไดบัญญัติใหการลบหรือ 

                                                
77 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53/5 
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การเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ โดยรูอยูแลววาการกระทําน้ันอาจจูงใจใหเกิด กอใหเกิด  
ใหความสะดวก หรือปกปดการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงเปนการกระทําละเมิด78 

นอกจากน้ี ไดบัญญัติใหการนํางานอันมีลิขสิทธ์ิที่รูอยูแลววาไดมีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิของงานน้ันเขามาในราชอาณาจักรหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อจําหนายหรือนํางานน้ันออกเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิดวย79 

ดังเชนกรณีของลิขสิทธ์ิโดยทั่วไป พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไดกําหนด
ขอยกเวนการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิไวดวย โดยใหสิทธิยกเวนสําหรับบุคคล 2 กลุม ไดแก 

1) เจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการบริหารสิทธิเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อความจําเปนในการปองกันประเทศ 
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือวัตถุประสงคอื่นในทํานองเดียวกัน 

2) สถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ หองสมุด หรือองคกรแพรเสียง
แพรภาพสาธารณะ โดยสามารถทําได 2 ประการ คือ ลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิและ
นํางานลิขสิทธ์ิที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิออกเผยแพรตอสาธารณชน ทั้งน้ี  
การกระทําดังกลาวตองไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร80 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตสงผลตอการพัฒนา 
การสื่อสารอยางกวางขวางและรุนแรง เน่ืองจากขอมูลขาวสารสามารถขยายไปสูผูคนจํานวนมหาศาลได 
ในเวลาอันรวดเร็ว ขอมูลอันเปนงานลิขสิทธ์ิที่กฎหมายคุมครอง ไมวาจะเปนงานวรรณกรรมหรือ
ศิลปกรรมที่แตเดิมอยูในรูปของหนังสือ เทปเสียง ฟลมภาพยนตร หรือภาพถาย เปนตน ไดถูกจัดเก็บ 
และอาจถูกทําซ้ําดัดแปลง รวมถึงสงตอในรูปของดิจิทัลคอนเทนต ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนแก 
ผูสรางสรรคและนักแสดงในแงที่มีชองทางการสรางสรรคและเผยแพรผลงานหลากหลายมากข้ึนแลว 
หากแตยังเปนภัยคุกคามโดยเฉพาะอยางย่ิงตอสิทธิในการการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสารณชน 
หรือใหเชา อันยากที่ผูทรงสิทธิจะควบคุมได  

ในการปกปองตนเองจากการละเมิด เจาของลิขสิทธ์ิและนักแสดงในอุตสาหกรรมสรางสรรค
ไดคิดหามาตรการทางเทคโนโลยีในการปองกันการเขาถึงและทําซ้ําขอมูลดิจิทัล เชน การใสรหัสผาน 
(password) และใชเทคโนโลยีในการบริหารสิทธิ เชน การใสขอมูลลายนํ้าดิจิทัล เปนตน อยางไรก็ดี 
การปกปองตนเองในลักษณะดังกลาวยังไมเพียงพอหากไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของผูสรางสรรค 
อยางเหมาะสม ย่ิงไปกวาน้ัน เน่ืองจากการแพรหลายของขอมูลดิจิทัลเปนไปในลักษณะขามพรมแดน
ไรขีดจํากัด การคุมครองเพียงในอาณาเขตประเทศยอมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกปอง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิและนักแสดง  

การยกระดับมาตรฐานการคุมครองลิขสิทธ์ิใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของสนธิสัญญา
ลิขสิทธ์ิ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง หรือ “สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ขององคการ
                                                
78 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53/1 
79 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53/2 
80 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 53/3 
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ทรัพยสินทางปญญาโลก เปนแนวทางหน่ึงในการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมสรางสรรค เพือ่สงเสรมิ
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต อันสอดคลองกับบริบทการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 
ของรัฐบาล การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาสองฉบับน้ีนอกจากจะชวยคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของ
นักแสดงใหมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนแนวทางที่จะชวยดึงดูดการคา กระตุนการลงทุน และสราง
ความเช่ือมั่นใหแกผูประกอบการคาและนักลงทุนในการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม อันจะนําไปสู 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาและบริการ เพื่อสรางรายไดใหกับ
ประเทศ  

การศึกษาฉบับน้ี ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมโดยเปรียบเทียบความสอดคลองของ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม กับบทบัญญัติของสนธิสัญญา
ลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง และวิเคราะหผลกระทบของการเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาดังกลาวที่มีตออุตสาหกรรมสรางสรรค โดยเนนอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง โดยใช
ขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง 
และผูบริโภคงานลิขสิทธ์ิ เพื่อใชประโยชนในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการของภาครัฐในการพิจารณาความพรอมของประเทศไทยและการเตรียมการเพื่อ
รองรับผลกระทบของการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 ความสอดคลองของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

กับบทบัญญัติของสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต 
ในบทน้ีจะเปรียบเทียบการคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิขางเคียงภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 และทีแ่กไขเพิ่มเติมกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต สรุปไดดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1  วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบสนธิสัญญา WCT  และ พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
ประเด็นในสนธิสัญญา 

WCT 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
บทวิเคราะห 

ขอ 1 ความสัมพันธกับ
อนุสัญญากรงุเบอรน81 

 ภาคี WCT ตองปฏิบัติตาม ขอ 1–21 และ
ภาคผนวกของอนุสญัญาเบอรน ประเทศ
ไทยเปนภาคีอนุสัญญาเบอรนอยูแลว ขอน้ี
จึงสอดคลอง 

ขอ 2 ขอบเขตของการ
คุมครอง82  

การคุมครองลิขสิทธ์ิไมคลมุถึง
ความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธี
หรือระบบ หรือวิธีใชหรือ
ทํางาน หรอืแนวความคิด 
หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตร 

มาตรา 6 วรรคสอง สอดคลองกับ ขอ 2 
ของสนธิสัญญา WCT  
 

                                                
81 Article 1 (1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne 
Convention (…). This Treaty shall not have any connection with treaties other than the Berne 
Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other treaties. 

(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties 
have to each other under the Berne Convention (…). 

(3) Hereinafter, “Berne Convention” shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the 
Berne Convention (…). 

(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne 
Convention.. 
82 Article 2 Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods 
of operation or mathematical concepts as such 
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ประเด็นในสนธิสัญญา 
WCT 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทวิเคราะห 

ขอ 3 การนําขอ 2–6 
ของอนุสญัญาเบอรน 
มาใช83 

 ขอ 3 ของสนธิสญัญา WCT กําหนดใหนํา
ขอ 2–6 ของอนุสัญญาเบอรนวาดวยเรื่อง
งานอันมีลิขสิทธ์ิและการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ
มาใช ประเทศไทยเปนภาคีอนุสญัญา
เบอรน ขอน้ีจึงสอดคลอง 

ขอ 4 โปรแกรม
คอมพิวเตอร84  

มาตรา 4 "วรรณกรรม" 
หมายความวา งานนิพนธที่ทํา
ข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร 
สิ่งเขียน สิง่พิมพ ปาฐกถา 
เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน 
และใหหมายความรวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
มาตรา 6 งานอันมีลิขสทิธ์ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี ไดแก งาน 
สรางสรรคประเภทวรรณกรรม 
(…) ไมวางานดังกลาวจะแสดง 
ออกโดยวิธีหรือรปูแบบอยางใด 

“โปรแกรมคอมพิวเตอร” ไดรบัความ
คุมครองในฐานะ “งานวรรณกรรม”  
ตามมาตรา 4 ประกอบกบัมาตรา 6 แหง 
พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ สอดคลองกับสนธิสญัญา 
WCT 

ขอ 5 การรวบรวมขอมลู 
(ฐานขอมูล)85  

มาตรา 12 ใหความคุมครอง
ฐานขอมูลทีเ่กิดจากการนํา
ขอมูลมารวบรวมหรือประกอบ
เขากันโดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสทิธ์ิ หรือนําเอา
ขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถ
อานหรือถายทอดไดโดยอาศัย
เครื่องกลหรอือุปกรณอื่นใดมา

มาตรา 12 สอดคลองกับ ขอ 5 ของ
สนธิสัญญา WCT  

                                                
83.Article 3 Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of 
the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty 
84 Article 4 Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of 
the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the 
mode or form of their expression. 
85 Article 5 Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection 
or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This 
protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any 
copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.  
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ประเด็นในสนธิสัญญา 
WCT 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทวิเคราะห 

รวบรวมหรอืประกอบเขากัน 
หากเปนการทําข้ึนโดยคัดเลอืก
หรือจัดลําดับในลกัษณะซึ่งมิได
ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น 

ขอ 6 สิทธิในการ
จําหนาย86 

มาตรา 15 (2) เจาของลิขสิทธ์ิ
ยอมมีสทิธิแต ผูเดียวในการ 
“เผยแพรตอสาธารณชน” 
มาตรา 4 "เผยแพรตอ
สาธารณชน" หมายความวา  
ทําใหปรากฏตอสาธารณชนโดย
การแสดง (…) การจําหนาย 
หรือโดยวิธีอื่นใดซึง่งานที่ได
จัดทําข้ึน 
มาตรา 32/1 การจําหนาย
ตนฉบับหรือสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิโดยผูไดมาซึง่กรรมสิทธ์ิ
ในตนฉบับหรือสําเนางานอันมี
ลิขสิทธ์ิน้ันโดยชอบดวย
กฎหมาย มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

สนธิสัญญา WCT กําหนดใหเจาของ
ลิขสิทธ์ิมสีิทธิแตผูเดียวในการทําใหปรากฏ
ตอสาธารณชน โดยการขายหรือโอน
กรรมสทิธ์ิโดยวิธีอื่นใด ซึ่งสอดคลองกบั
มาตรา 15 (2) ประกอบกบัมาตรา 4 ของ 
พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ 
ประเทศภาคีมีอิสระในการกําหนดเงือ่นไข
ภายใตหลักการระงับไปซึ่งสิทธิในการ
จําหนาย ประเทศไทยบัญญัติหลักการระงับ
ไปซึ่งสิทธิจําหนายระหวางประเทศ 
(International exhaustion) ไวในมาตรา 
32/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Article 6 (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing 
the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of 
the author. 
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ประเด็นในสนธิสัญญา 
WCT 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทวิเคราะห 

ขอ 7 สิทธิในการ 
ใหเชา87 

มาตรา 15 (3) เจาของลิขสิทธ์ิ
ยอมมีสทิธิ แตผูเดียวในการให
เชาตนฉบบัหรอืสําเนางาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และ
สิ่งบันทึกเสียง 

ขอ 7 (1) ของสนธิสัญญา WCT กําหนดให
ผูสรางสรรคงาน 3 ประเภท ไดแก 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพยนตร และ
งานที่อยูในสิง่บันทึกเสียง มีสิทธินํางาน
หรือสําเนางานดังกลาวออกใหเชาเพื่อ
การคา  
อยางไรก็ดี ในสวนทีเ่กี่ยวกับ “งานที่อยูใน
สิ่งบันทึกเสียง” ประเทศภาคีจะกําหนดให
สิทธิในการใหเชาแกเจาของงานทีอ่ยูในสิ่ง
บันทกึเสียงหรือไมก็ได  
ขอ 7 (2) (i) ของสนธิสญัญา ระบุวา
เจาของลิขสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอรไมมี 
“สิทธิใหเชา” โปรแกรมคอมพิวเตอร ใน
กรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันไมไดเปน
วัตถุสําคัญของการใหเชา เชน กรณีการให
เชาอุปกรณที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน
สวนประกอบของอปุกรณน้ัน 
ขอ (7) (2) (ii) ของสนธิสญัญา ระบุวา
เจาของลิขสิทธ์ิงานภาพยนตรมสีทิธิใหเชา 

                                                
87 Article 7 (1) Authors of 

(i) computer programs; 
(ii) cinematographic works; and 
 (iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting 

Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or 
copies of their works. 

(2) Paragraph (1) shall not apply 
(i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential 

object of the rental; and 
(ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to 

widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction. 
(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 

1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the 
rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that 
the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material 
impairment of the exclusive right of reproduction of authors. 
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เฉพาะกรณีการใหเชาเพื่อการคาน้ันจะ
นําไปสูการทาํซ้ําภาพยนตรอยางแพรหลาย 
ซึ่งจะสรางความเสียหายในการใชสทิธิทําซ้ํา
ของเจาของลิขสทิธ์ิภาพยนตรอยางรายแรง 
ขอ (7) (3) ของสนธิสญัญา ระบุวา ประเทศ
ภาคีที่มี “ระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม” 
(System of Equitable Remuneration) 
สําหรบักรณีนํางานที่บันทกึในสิ่ง
บันทึกเสียงออกใหเชา และไดใชมาต้ังแต
กอนวันที่ 15 เมษายน 2537 ประเทศน้ัน
อาจยังคงใชระบบน้ันตอไปได หากการให
เชาไมไดนําไปสูการทําซ้ํางานที่บันทึกในสิ่ง
บันทึกเสียงซึ่งจะสรางความเสียหายในการ
ใชสิทธิทําซ้ําของเจาของลิขสิทธ์ิอยาง
รายแรง  
มาตรา 15 (3) จึงสอดคลองกบัขอ 5 ของ
สนธิสัญญา WCT 

ขอ 8 สิทธิในการ
เผยแพรตอสาธารณชน88  

มาตรา 15 (2) เจาของลิขสิทธ์ิ
ยอมมีสทิธิแตผูเดียวในการ 
“เผยแพรตอสาธารณชน” 
มาตรา 4 "เผยแพรตอ
สาธารณชน" หมายความวา ทํา
ใหปรากฏตอสาธารณชนโดย
การแสดง (…) หรือโดยวิธีอื่นใด
ซึ่งงานที่ไดจัดทําข้ึน 

นิยาม “เผยแพรตอสาธารณชน” ตาม 
พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ มีความหมายกวาง 
รวมถึง การเผยแพรผานสื่ออินเทอรเน็ต 
ดังน้ัน จึงสอดคลองกับสนธิสัญญา WCT 

ขอ 9 อายุการคุมครอง
งานภาพถาย89  

มาตรา 21 ลิขสิทธ์ิในงาน
ภาพถาย (…) ใหมีอายุ 25 ป 

สนธิสัญญา WCT ไมใหนําขอ 7(4) ของ
อนุสัญญาเบอรนมาใช ซึ่งกําหนดวา 

                                                
88 Article 8 Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 
14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the 
exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless 
means, including the making available to the public of their works in such a way that members of 
the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them. 
89 Article 9 In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the 
provisions of Article 7(4) of the Berne Convention. 
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นับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน 
แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาว ให
ลิขสิทธ์ิมอีายุ 50 ป นับแตไดมี
การโฆษณาเปนครั้งแรก 
 

ประเทศภาคีตองคุมครองงานภาพถาย
อยางนอย 25 ป นับแตไดสรางสรรค 
ดังน้ันภาคีสนธิสัญญา WCT จึงตอง
คุมครองงานภาพถายตลอดอายุของผู
สรางสรรคและตอไปอีก 50 ป หลงัผู
สรางสรรคถึงแกความตาย  
ประเทศไทยกําหนดอายุ การคุมครองงาน
ภาพถายไวนอยกวาสนธิสัญญา WCT จึง
ตองแกไขมาตรา 21 ใหสอดคลอง 

ขอ 10 ขอจํากัดและ
ขอยกเวนการละเมิด90  
 

มาตรา 32 ภายใตกรณีเฉพาะ
บางประการ กําหนดใหการ
กระทําที่ไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ
ตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิ
และไมกระทบกระเทอืนถึงสทิธิ
อันชอบดวยกฎหมายของ
เจาของลิขสทิธ์ิเกินสมควร 
ไมใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

บทบญัญัติเรื่องขอยกเวนการละเมิดตาม 
พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ สอดคลองกับขอ 10 ของ
สนธิสัญญา WCT  

ขอ 11 พันธกรณี
เกี่ยวกับมาตรการทาง
เทคโนโลยี91  

มาตรา 4 กําหนดนิยาม 
“มาตรการทางเทคโนโลยี” 
และ “การหลบเลี่ยงมาตรการ

สนธิสัญญา WCT เปดโอกาสใหภาคีเลือกใช
มาตรการทางกฎหมายที่เห็นวาเพียงพอ
สําหรับการคุมครองมาตรการทาง

                                                
90 Article 10 (1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or 
exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in 
certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations 
of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a 
normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of 
the author. 
91 Article 11 Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal 
remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors 
in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that 
restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or 
permitted by law. 
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ทางเทคโนโลยี” ไว 
มาตรา 53/4 กําหนดใหการ
หลบเลี่ยงมาตรการทาง
เทคโนโลยีหรือการใหบริการ
เพื่อกอใหเกิดการหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี โดย
รูอยูแลววาการกระทําน้ันอาจ
จูงใจหรอืกอใหเกิดการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง 
ใหถือวาเปนการละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี โดย
กําหนดขอยกเวนไวบางประการ
ในมาตรา 53/5 

เทคโนโลยีและการแกไขปญหาการหลบ
เลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลอง
กับ ขอ 11 ของสนธิสญัญา WCT  

ขอ 12 พันธกรณี
เกี่ยวกับขอมูลการ
บรหิารสิทธิ92 

มาตรา 4 กําหนดนิยาม “ขอมูล
การบรหิารสิทธิ” 
มาตรา 53/1 บัญญัติใหการลบ
หรือ การเปลี่ยนแปลงขอมูล
การบริหารสทิธิ โดยรูอยูแลววา
การกระทําอาจจงูใจใหเกิด 
กอใหเกิด ใหความสะดวก หรือ
ปกปด การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิของนักแสดง ใหถือวาเปน

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ สอดคลองกับขอ 12 ของ
สนธิสัญญา WCT  
 

                                                
92 Article 12 (1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against 
any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil 
remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an 
infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention: 

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority; 
(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, 

without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management 
information has been removed or altered without authority. 

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which 
identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information 
about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent 
such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or 
appears in connection with the communication of a work to the public. 
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การละเมิดขอมลูการบรหิารสิทธิ  
มาตรา 53/2 กําหนดใหผูที่รูอยู
แลววางานหรือสําเนางาน
ลิขสิทธ์ิน้ันไดมีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหาร
สิทธิ ใหถือวา กระทําการ
ละเมิดขอมลูการบรหิารสิทธิ
ดวย ถาไดกระทําการอยางใด
อยางหน่ึงแกงานน้ันดังตอไปน้ี 
 (1) นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย 
หรือ 
 (2) เผยแพรตอสาธารณชน 

 
จะเห็นไดวา ในสวนของสนธิสัญญา WCT มีเพียงเรื่องอายุการคุมครองงานภาพถายเทาน้ัน 

ที่กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยยังไมสอดคลองและจําเปนตองขยายการคุมครองใหเทากับ 
ที่กําหนดไวในสนธิสัญญา WCT กลาวคือ คุมครองตลอดอายุของผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ป หลัง
ผูสรางสรรคถึงแกความตาย 
 
ตารางท่ี 2  วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบสนธิสัญญา WPPT และ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
ประเด็นในสนธิสัญญา 

WPPT 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
บทวิเคราะห 

ขอ 1 ความสัมพันธกับ
อนุสัญญาอื่นๆ93 

 สนธิสัญญา WPPT ไมได
กําหนดใหประเทศทีจ่ะเปนภาคี 
ตองเขาเปนภาคีอนุสัญญาโรม 
และการคุมครองสิทธิขางเคียง
ตามสนธิสญัญา WPPT ตองไม

                                                
93 Article 1 (1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting 
Parties have to each other under (…) the “Rome Convention”. 

(2) Protection granted under this Treaty shall leave intact and shall in no way affect the 
protection of copyright in literary and artistic works. (…) 

(3) This Treaty shall not have any connection with, nor shall it prejudice any rights and 
obligations under, any other treaties. 
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กระทบตอการคุมครองลิขสิทธ์ิ 
พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกบั
สนธิสัญญา WPPT แลว 

ขอ 2 บทนิยาม94  
กําหนดนิยามของ
“นักแสดง” 
(performers) “ 
สิ่งบันทึกเสียง” 
(phonogram)  
“การบันทึก” (fixation) 
“ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง” 
(producer of a 

'พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ กําหนดนิยาม 
“นักแสดง” “สิ่งบันทึกเสียง” และ 
“โฆษณา” ในมาตรา 4 

นิยาม“นักแสดง” “สิ่ง
บันทึกเสียง” และ “โฆษณา” 
สอดคลองกบันิยาม ตาม
สนธิสัญญา 
ทั้งน้ี พ.ร.บ.ลิขสทิธ์ิฯ ไมได
กําหนดนิยาม “บันทึก” และ 
“ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง” ไว 
เน่ืองจาก “บันทึก” ซึ่งปรากฏใน 
พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ ชัดเจนแลว สวน 

                                                
94 Article 2 For the purposes of this Treaty: 

(a) “performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, 
deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of 
folklore; 

(b) “phonogram” means the fixation of the sounds of a performance or of other sounds, 
or of a representation of sounds, other than in the form of a fixation incorporated in a 
cinematographic or other audiovisual work; 

(c) “fixation” means the embodiment of sounds, or of the representations thereof, from 
which they can be perceived, reproduced or communicated through a device; 

(d) “producer of a phonogram” means the person, or the legal entity, who or which 
takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance 
or other sounds, or the representations of sounds; 

(e) “publication” of a fixed performance or a phonogram means the offering of copies of 
the fixed performance or the phonogram to the public, with the consent of the right holder, and 
provided that copies are offered to the public in reasonable quantity; 

(f) “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or 
of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also 
“broadcasting”; transmission of encrypted signals is “broadcasting” where the means for decrypting are 
provided to the public by the broadcasting organization or with its consent; 

(g) “communication to the public” of a performance or a phonogram means the 
transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a 
performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram. For the 
purposes of Article 15, “communication to the public” includes making the sounds or 
representations of sounds fixed in a phonogram audible to the public. 
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phonogram)  
“โฆษณา” 
(publication)  
“แพรเสียงแพรภาพ” 
(broadcasting) และ 
“เผยแพรตอ
สาธารณชน” 
(communication to 
the public) 
 

“ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง” ไมมี
ปรากฏใน พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ 
เน่ืองจากมีความหมายเดียวกบั
ผูสรางสรรค  
สําหรับนิยาม “เผยแพรตอ
สาธารณชน” ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ
ฯ มีความหมายกวาง รวมถึง 
“การทําใหปรากฏดวยเสียง และ
หรือภาพ (…) หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่ง
งานที่ไดจัดทําข้ึน” จึงครอบคลมุ
การแพรเสียง 
แพรภาพ อีกทั้ง พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ 
มีนิยาม “งานแพรเสียงแพรภาพ” 
ซึ่งถือเปนงานลิขสิทธ์ิอกีประเภท
หน่ึง อันกวางขวางกวา
สนธิสัญญา WPPT จึงไม
จําเปนตองบญัญัตินิยาม “แพร
เสียงแพรภาพ” ไวอีก 
ขอบเขตตามนิยามของ
สนธิสัญญา WPPT และ พ.ร.บ.
ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกันแลว 

ขอ 3 ผูไดรับความ
คุมครองภายใต
สนธิสัญญา95 

มาตรา 61 คุมครองงานลิขสิทธ์ิของผู
สรางสรรคและสทิธิของนักแสดงของ
ประเทศภาคี  

ผูไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ. 
ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกับ
สนธิสัญญา WPPT แลว  

                                                
95 Article 3 (1) Contracting Parties shall accord the protection provided under this Treaty to the 
performers and producers of phonograms who are nationals of other Contracting Parties.  

(2) The nationals of other Contracting Parties shall be understood to be those performers 
or producers of phonograms who would meet the criteria for eligibility for protection provided 
under the Rome Convention, were all the Contracting Parties to this Treaty Contracting States of 
that Convention. In respect of these criteria of eligibility, Contracting Parties shall apply the 
relevant definitions in Article 2 of this Treaty.  

(3) Any Contracting Party availing itself of the possibilities provided in Article 5(3) of the 
Rome Convention or, for the purposes of Article 5 of the same Convention, Article 17 thereof shall 
make a notification as foreseen in those provisions to the Director General of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) 
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(1) นักแสดงและผูผลิต 
สิ่งบันทึกเสียงที่มี
สัญชาติภาคีสนธิสัญญา 
(2) ทั้งน้ี เปนไปตาม
เกณฑอนุสัญญาโรม (ขอ 
4 และขอ 5)  
(3) อาจต้ังขอสงวนตาม
ขอ 5 (3) และขอ 17 
ของอนุสญัญาโรมใน
เรื่อง การไดรบั
คาตอบแทน ที่เปนธรรม
จากการแพรเสียงแพร
ภาพและเผยแพรตอ
สาธารณชน 

มาตรา 47 นักแสดงมสีิทธิตามมาตรา 
44 หากเขาเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทยหรอืมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร หรือ 
(2) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดง
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรอืในประเทศ
ภาคี  
มาตรา 48 นักแสดงมสีิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามมาตรา 45 หากเขา
เงื่อนไขดังตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจกัร ในขณะบันทึกเสียงการแสดง 
หรือในขณะเรียกรองสิทธิ หรือ 
(2) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญ
ของการบันทึกเสียงการแสดงน้ันเกิดข้ึน
ในราชอาณาจักร หรือ ในประเทศภาคี  
มาตรา 8 ผูสรางสรรคมีลิขสิทธ์ิในงาน
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
(1) กรณีที่ยังไมไดโฆษณางาน  
ผูสรางสรรคตองมสีัญชาติไทยหรืออยูใน
ราชอาณาจักร หรือเปนผูมสีัญชาติหรือ
อยูในประเทศภาคี ตลอดระยะเวลาหรอื
เปนสวนใหญในการสรางสรรคงานน้ัน 
(2) กรณีโฆษณางานแลว การโฆษณา
ครั้งแรกไดทําข้ึนในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศภาคี หรือกรณีที่โฆษณาครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่
ไมใชภาคี หากโฆษณางานใน
ราชอาณาจักรหรอืในประเทศภาคี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดโฆษณา
ครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมี
ลักษณะตามทีก่ําหนดไวใน (1) ในขณะที่
โฆษณางานครั้งแรก 
ในกรณีทีผู่สรางสรรคตองเปนมสีัญชาติไทย 

ทั้งในสวนของนักแสดง (มาตรา 
47 และมาตรา 48) และผูผลิตสิ่ง
บันทึกเสียงที่คุมครองตามหลกั
สัญชาติและหลกัดินแดน (มาตรา 
8 และมาตรา 61)  
 
 
 



40 

 

ประเด็นในสนธิสัญญา 
WPPT 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทวิเคราะห 

ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคล
น้ันตองเปนนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย  

ขอ 4 หลกัประติบัติเย่ียง
คนชาติ96 

มาตรา 61 งานลิขสิทธ์ิของผูสรางสรรค
และสทิธิของนักแสดงของประเทศทีเ่ปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธ์ิหรือการคุมครองสิทธิของ
นักแสดงซึง่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
หรืองานลิขสิทธ์ิขององคการระหวาง
ประเทศซึง่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู
ดวย ยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 61 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ 
สอดคลองกบัขอ 3 ของ
สนธิสัญญา WPPT  
 
 

สิทธิของนักแสดง 
ขอ 5 สิทธิทางศีลธรรม
ของนักแสดง97 

มาตรา 51/1 นักแสดงยอมมสีิทธิทีจ่ะ
แสดงวาตนเปนนักแสดงในการแสดงของ
ตน และมีสทิธิ หามมิใหผูรบัโอนสิทธิ

มาตรา 51/1 ของ พ.ร.บ. 
ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกับขอ 5 ของ
สนธิสัญญา WPPT  

                                                
96 Article 4 (1) Each Contracting Party shall accord to nationals of other Contracting Parties, as 
defined in Article 3 (2), the treatment it accords to its own nationals with regard to the exclusive 
rights specifically granted in this Treaty, and to the right to equitable remuneration provided for 
in Article 15 of this Treaty. 

(2) The obligation provided for in paragraph (1) does not apply to the extent that 
another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 15(3) of this Treaty.  
97 Article 5 (1) Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of 
those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in 
phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except 
where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any 
distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation. 

(2) The rights granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his 
death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by 
the persons or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection 
is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at the moment of their 
ratification of or accession to this Treaty, does not provide for protection after the death of the 
performer of all rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights will, 
after his death, cease to be maintained. 

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted under this Article shall be 
governed by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. 
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ของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการ
อื่นใดแก การแสดงน้ันจนเกิดความ
เสียหายตอช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของ
นักแสดง และเมื่อนักแสดงถึงแกความตาย 
ทายาทของนักแสดงมสีิทธิทีจ่ะฟองรอง
บังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหง
การคุมครองสิทธิของนักแสดง ทั้งน้ี เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลกัษณ
อักษร 

ขอ 6 สิทธิทางเศรษฐกจิ
ของนักแสดงในการ
แสดงที่ยังไมไดมีการ
บันทึกไว98 

มาตรา 44 นักแสดงยอมมีสทิธิแตผูเดียว
ในการกระทําอนัเกี่ยวกบัการแสดงของตน 
ดังตอไปน้ี 
(1) แพรเสียงแพรภาพ หรอืเผยแพรตอ
สาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปน
การแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอ
สาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มี
การบันทึกไวแลว 
(2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมกีารบันทึก
ไวแลว 

มาตรา 44 (1) และ (2) ของ 
พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกับ
ขอ 6 ของสนธิสญัญาWPPT 

ขอ 7 สิทธิในการทําซ้ํา99 มาตรา 44 (3) ใหนักแสดงมีสทิธิ 
“ทําซ้ํา” ซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึก
ไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง หรอื
ทําซ้ํา สิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรบัอนุญาต
เพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทกึการ
แสดงทีเ่ขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของ
นักแสดงตามมาตรา 53 

มาตรา 44 (3) ใหสิทธิทําซ้ําแก
นักแสดงเพียงบางกรณีเทาน้ัน  
จึงยังไมสอดคลองกบัขอ 7 ของ
สนธิสัญญา WPPT ตองแกไข
เพิ่มเติมเพือ่ขยายการคุมครองให
รวมถึง การทําซ้ําในทุกกรณี  
ไมวาทางตรงหรอืทางออม และ
ไมวาในรูปแบบใดๆ 

                                                
98 Article 6 Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances: 

(i) the broadcasting and communication to the public of their unfixed performances 
except where the performance is already a broadcast performance; and 

(ii) the fixation of their unfixed performances. 
99 Article 7 Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect 
reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner or form. 
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ขอ 8 สิทธิในการ
จําหนาย100 

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ไมไดบัญญัติใหการ
คุมครอง “สิทธิจําหนาย” แกนักแสดง 
สําหรับการแสดงที่ไดบันทกึไวในสิ่ง
บันทึกเสียง  

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ยังไมสอดคลอง
กับขอ 8 ของ สนธิสัญญา WPPT 
จึงตองแกไขเพิ่มเติมในสวนน้ี 

ขอ 9 สิทธิในการ 
ใหเชา101 

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ไมไดบัญญัติใหการ
คุมครอง “สิทธิใหเชา” แกนักแสดง 
สําหรับการแสดงที่ไดบันทกึไวใน 
สิ่งบันทึกเสียง  

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ยังไมสอดคลอง
กับขอ 9 ของ สนธิสัญญา WPPT 
จึงตองแกไขเพิ่มเติมในสวนน้ี 

ขอ 10 สิทธิในการทําให
ปรากฏ (เผยแพร) ซึ่ง
การแสดงที่ไดบันทกึไว 
ในสิ่งบันทึกเสียงตอ
สาธารณชน102 โดยวิธี
ทางสายหรอืไรสาย 
รวมทั้งเผยแพรใน
ลักษณะทีส่าธารณชน
สามารถเขาถึงงานได

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ไมไดบัญญัติให “สิทธิ
เผยแพรตอสาธารณชน” เปน “สิทธิแต 
ผูเดียว” ของนักแสดง สําหรบัการแสดง
ที่ไดบันทึกไวในสิง่บนัทึกเสียง แตกําหนด 
ใหเปน “สิทธิทีจ่ะไดรบัคาตอบแทนที่
เปนธรรม” ตามมาตรา 45  

พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิฯ ใหการคุมครอง
สิทธิเผยแพรตอสาธารณชน กรณี
การเผยแพรทางอินเทอรเน็ต 
แคบกวาที่กําหนดไวใน
สนธิสัญญา WPPT จึงตองแกไข
เพิ่มเติมในสวนน้ี 

                                                
100 Article 8 (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to 
the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or 
other transfer of ownership. 

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph(1) applies after the first sale or 
other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of 
the performer. 
101 Article 9 (1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to 
the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms (…), even after 
distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 
1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of performers for 
the rental of copies of their performances fixed in phonograms, may maintain that system 
provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment 
of the exclusive right of reproduction of performers. 
102 Article 10 Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the 
public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that 
members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by 
them. 
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จากสถานที่และในเวลา
ที่เขาเลือก 
สิทธิของผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง 
ขอ 11 สิทธิในการ
ทําซ้ํา103 

มาตรา 15 (1) กําหนดใหเจาของลิขสทิธ์ิ
มีสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ําหรือ
ดัดแปลง 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 15 (1) 
สอดคลองกบั ขอ 11 ของ
สนธิสัญญา WPPT แลว 

ขอ 12 สิทธิในการ
จําหนาย104 

มาตรา 15 (2) กําหนดใหเจาของลิขสทิธ์ิ
มีสิทธิแตผูเดียวในการเผยแพรตอ
สาธารณชน โดยมาตรา 4 ไดนิยาม 
"เผยแพรตอสาธารณชน" ใหหมายความ
รวมถึงการจําหนายหรือโดยวิธีอื่นใดซึ่ง
งานที่ไดจัดทําข้ึน 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 15 (2) 
สอดคลองกบั ขอ 12 ของ
สนธิสัญญา WPPT แลว 

ขอ 13 สิทธิในการ 
ใหเชา105 

มาตรา 15 (2) กําหนดใหเจาของลิขสทิธ์ิ
มีสิทธิแตผูเดียวในการใหเชาตนฉบับ
หรือสําเนางานสิง่บันทกึเสียง 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 15 (3) 
สอดคลองกบั ขอ 13 ของ
สนธิสัญญา WPPT แลว 

ขอ 14 สิทธิในการทําให
ปรากฏ (เผยแพร) ตอ
สาธารณชน โดยวิธีทาง

มาตรา 15 (3) กําหนดใหเจาของลิขสทิธ์ิ
มีสิทธิแตผูเดียวในการเผยแพรตอ
สาธารณชน โดยมาตรา 4 ไดนิยาม 

มาตรา 15 (2) สอดคลองกับ ขอ 
14 ของสนธิสัญญา WPPT แลว 

                                                
103 Article 11 Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or 
indirect reproduction of their phonograms, in any manner or form. 
104 Article 12 (1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the 
making available to the public of the original and copies of their phonograms through sale or 
other transfer of ownership.  

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the 
conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first 
sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the 
authorization of the producer of the phonogram. 
105 Article 13 (1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the 
commercial rental to the public of the original and copies of their phonograms, even after 
distribution of them, by or pursuant to, authorization by the producer. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 
1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of producers of 
phonograms for the rental of copies of their phonograms, may maintain that system provided 
that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the 
exclusive rights of reproduction of producers of phonograms. 



44 

 

ประเด็นในสนธิสัญญา 
WPPT 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทวิเคราะห 

สายหรือไรสาย รวมทัง้
เผยแพรในลักษณะที่
สาธารณชนสามารถเขาถึง
งานไดจากสถานที่และ
ในเวลาที่เขาเลือก106 

"เผยแพรตอสาธารณชน" ใหหมายความ
รวมถึงการเผยแพรตอสาธารณชนโดยวิธี 
อื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทําข้ึน  

บทบัญญัติรวมสําหรับนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง 
ขอ 15 สิทธิในการไดรบั
คาตอบแทนสําหรบัการ
แพรเสียงและเผยแพร
ตอสาธารณชน107 
(กระจายเสียงทางวิทยุ 
หรือทางสื่อที่ไมใช
อินเทอรเน็ต) 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ บัญญัติคุมครองสิทธิแต 
ผูเดียวแกผูผลิตสิง่บันทกึเสียงในมาตรา 
15 และใหสิทธิแกนักแสดงในการไดรบั
คาตอบแทนที่เปนธรรมจากการนํา  
สิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพรเสียงหรือ
เผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใน
มาตรา 45 

สิทธิของผูผลิตสิง่บันทึกเสียงตาม 
พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ กวางกวา
สนธิสญัญา WPPT เพราะเปนการ
ให “สิทธิแตผูเดียว” (exclusive 
right) ในการเผยแพรตอสาธารณชน 
ซึ่งหมายถึงการทําใหปรากฏตอ
สาธารณชนโดยวิธีตางๆ เชน 
ทางวิทยุโทรทัศน หรือทาง
อินเทอรเน็ต สวนสทิธิของ
นักแสดงในการไดรับคาตอบแทน
สําหรับการแพรเสียงและเผยแพร

                                                
106 Article 14 Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making 
available to the public of their phonograms, by wire or wireless means, in such a way that 
members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them. 
107 Article 15 (1) Performers and producers of phonograms shall enjoy the right to a single equitable 
remuneration for the direct or indirect use of phonograms published for commercial purposes for 
broadcasting or for any communication to the public. 

(2) Contracting Parties may establish in their national legislation that the single equitable 
remuneration shall be claimed from the user by the performer or by the producer of a 
phonogram or by both. Contracting Parties may enact national legislation that, in the absence of 
an agreement between the performer and the producer of a phonogram, sets the terms 
according to which performers and producers of phonograms shall share the single equitable 
remuneration. 

(3) Any Contracting Party may, in a notification deposited with the Director General of 
WIPO, declare that it will apply the provisions of paragraph (1) only in respect of certain uses, or that 
it will limit their application in some other way, or that it will not apply these provisions at all. 

(4) For the purposes of this Article, phonograms made available to the public by wire or 
wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at 
a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published for 
commercial purposes. 
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ตอสาธารณชนมีปรากฏในมาตรา 
45 แตตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ เปน
การเผยแพรโดยผานสื่อทกุประเภท 
อยางไรก็ดี พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ 
ไมไดบัญญัติวา การไดรบั
คาตอบแทนที่เปนธรรม (single 
equitable remuneration) ที่
จะตองจายใหแกนักแสดงและ
ผูผลิตสิง่บันทึกเสียง ตองเปนการ
จาย “คาตอบแทนจํานวนเดียว”
หากจะตองแกไขเพิม่เติมใหสทิธิ
แตผูเดียวแกนักแสดงในการ
เผยแพรตอสาธารณชนตามขอ 
10 ของสนธิสัญญาดังกลาวไว
ขางตน ก็จะมผีลใหสทิธิของ
นักแสดงของประเทศไทยขยาย
กวางกวาสนธิสัญญา WPPT 
เชนเดียวกับสิทธิ ของผูผลิต 
สิ่งบันทึกเสียง อันเน่ืองมาจาก
นิยาม “เผยแพรตอสาธารณชน” 
ตาม พ.ร.บ. ลิขสทิธ์ิ ครอบคลมุ
การเผยแพรทุกรูปแบบทัง้ทางสื่อ 
อนาล็อคและสื่อดิจิทลัรวมถึง
อินเทอรเน็ต 

ขอ 16 ขอจํากัดและ
ขอยกเวนการละเมิด108 

มาตรา 53 ใหนําบทบญัญัติที่วาดวย
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชบังคับ

มาตรา 53 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ 
สอดคลองกบัขอ 16 ของ

                                                
108 Article 16 (1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds 
of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of 
phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of 
copyright in literary and artistic works. 

(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for 
in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the 
performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 
performer or of the producer of the phonogram. 
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แกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม สนธิสัญญา WPPT แลว 
ขอ 17 อายุแหงการ
คุมครอง109 

มาตรา 49 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 
44 มีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ของปทีม่ีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึก
การแสดงใหมอีายุหาสิบป นับแตวันสิ้นป
ปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง 
มาตรา 50 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 
45 มีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ของปที่ไดมกีารบันทึกเสียงการแสดง 
มาตรา 21 ลิขสิทธ์ิในงานสิง่บันทึกเสียง
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรค แตถา
ไดโฆษณางานในระหวางระยะเวลา
ดังกลาว ลิขสทิธ์ิมีอายุหาสิบปนับแต
โฆษณาครั้งแรก 

มาตรา 21 มาตรา 49 ประกอบ
กับมาตรา 50 แหง พ.ร.บ. 
ลิขสิทธ์ิฯ สอดคลองกับขอ 17 
ของสนธิสญัญา WPPT 

ขอ 18 พันธกรณี 
เกี่ยวกับมาตรการทาง
เทคโนโลยี110 

มาตรา 4 บัญญัตินิยามของ “มาตรการ
ทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี” ไว 
มาตรา 53/4 กําหนดใหการหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยีหรือการ
ใหบรกิารเพื่อกอใหเกิดการหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี โดยรูอยูแลววา
การกระทําน้ันอาจจงูใจหรือกอใหเกิด
การละเมิดลิขสทิธ์ิหรอืสทิธิของนักแสดง 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 4 
ประกอบกบัมาตรา 53/4 และ
มาตรา 53/5 สอดคลองกับขอ 
18 ของสนธิสัญญา WPPT แลว 

                                                
109 Article 17 (1) The term of protection to be granted to performers under this Treaty shall last, 
at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the 
performance was fixed in a phonogram. 

(2) The term of protection to be granted to producers of phonograms under this Treaty 
shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in 
which the phonogram was published, or failing such publication within 50 years from fixation of 
the phonogram, 50 years from the end of the year in which the fixation was made. 
110 Article 18 Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal 
remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by 
performers or producers of phonograms in connection with the exercise of their rights under this 
Treaty and that restrict acts, in respect of their performances or phonograms, which are not 
authorized by the performers or the producers of phonograms concerned or permitted by law. 
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ใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทาง
เทคโนโลยี โดยกําหนดขอยกเวนไวบาง
ประการในมาตรา 53/5 

ขอ 19 พันธกรณี
เกี่ยวกับขอมูลการ
บรหิารสิทธิ111 

มาตรา 4 กําหนดนิยาม “ขอมูลการ
บรหิารสิทธิ” 
มาตรา 53/1 บัญญัติใหการลบหรือ การ
เปลี่ยนแปลงขอมลูการบริหารสทิธิ โดย
รูอยูแลววาการกระทําอาจจูงใจใหเกิด 
กอใหเกิด ใหความสะดวก หรือปกปด 
การละเมิดลิขสทิธ์ิหรอืสทิธิของนักแสดง 
ใหถือวาเปนการละเมิดขอมลูการบรหิารสิทธิ  
มาตรา 53/2 กําหนดใหผูที่รูอยูแลววา
งานหรอืสําเนางานลิขสิทธ์ิน้ันไดมีการ
ลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบรหิาร
สิทธิ ใหถือวา กระทําการละเมิดขอมูล
การบริหารสทิธิดวย ถาไดกระทําการ
อยางใดอยางหน่ึงแกงานน้ันดังตอไปน้ี 
(1) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจกัร
เพื่อจําหนาย หรือ 
(2) เผยแพรตอสาธารณชน 

พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ มาตรา 4 
ประกอบกบัมาตรา 53/1 มาตรา 
53/2 และมาตรา 53/3 
สอดคลองกบัขอ 19 ของ
สนธิสัญญา WPPT แลว  

                                                
111 Article 19 (1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against 
any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil 
remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an 
infringement of any right covered by this Treaty: 

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority; 
(ii) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the 

public, without authority, performances, copies of fixed performances or phonograms knowing 
that electronic rights management information has been removed or altered without authority. 

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which 
identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the 
phonogram, the owner of any right in the performance or phonogram, or information about the 
terms and conditions of use of the performance or phonogram, and any numbers or codes that 
represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a 
fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making 
available of a fixed performance or a phonogram to the public 
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ขอ 20 แบบพิธี112  การจดทะเบียนหรือแบบพิธีใดๆ 
ไมไดเปนเงื่อนไขของการไดมาซึ่ง
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธินักแสดง ดังน้ัน 
พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ จึงสอดคลองกับ
ขอ 20 ของ สนธิสัญญา WPPT 
แลว 

 
จะเห็นไดวา การคุมครองผูผลิตสงบันทึกเสียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม สอดคลองกับบทบัญญัติของสนธิสัญญา WPPT แลว แตในสวนของการคุมครองสิทธิ
ของนักแสดง ยังมีหลายประเด็นที่ยังไมสอดคลองและจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม ไดแก  

1) ขยายการคุมครอง “สิทธิในการทําซ้ํา” ตามมาตรา 44 (3) ใหครอบคลุม การทําซ้ําใน
ทุกกรณี (ขอ 7 ของสนธิสัญญา WPPT) 

2) เพิ่มการคุมครอง “สิทธิในการจําหนาย” สําหรับการแสดงที่ไดบันทึกไวในสิ่งบันทึกเสียง 
(ขอ 8 ของสนธิสัญญา WPPT)  

3) เพิ่มการคุมครอง “สิทธิในการใหเชา” สําหรับการแสดงที่ไดบันทึกไวแลวในสิ่งบันทึกเสียง 
(ขอ 9 ของสนธิสัญญา WPPT) 

4) แกไขปรับปรุงให “สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน” โดยวิธีทางสายหรือไรสาย 
รวมทั้งเผยแพรในลักษณะที่สาธารณชนสามารถเขาถึงงานไดจากสถานที่และในเวลาที่เขาเลือก หรือ
การเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เปน “สิทธิแตผูเดียว” สําหรับการแสดงที่ไดบันทึกไวในสิ่งบันทึกเสียง 
(ขอ 10 ของสนธิสัญญา WPPT) 
 
3.2  ผลกระทบของการเขาเปนภาคี.สนธิสัญญาอินเทอรเน็ตตออุตสาหกรรมสรางสรรค.และผูบริโภค 

จากการศึกษาผลกระทบของการเขาเปนภาคีสนธิสัญญา WCT และสนธิสัญญา WPPT 
พบวา ในดานกฎหมายประเทศไทยจําเปนตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 เพื่อใหสอดคลองกับสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ โดยในสวนของสนธิสัญญา WCT ตองขยายอายุ
การคุมครองงานภาพถายจากระยะเวลาหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึนหรือหาสิบปนับแตไดมี
การโฆษณางานเปนครั้งแรก เปนตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอีกเปนระยะเวลาหาสิบป 
นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย และในสวนของสนธิสัญญา WPPT ตองขยายการคุมครองสิทธิของ
นักแสดงใหรวมถึงการคุมครองสิทธิแตผูเดียวในการทําซ้ํา ใหเชา และจําหนายสิ่งบันทึกเสียงการแสดง 
รวมทั้งสิทธิแตผูเดียวในการเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 

                                                
112 Article 19 The enjoyment and exercise of the rights provided for in this Treaty shall not be 
subject to any formality. 



49 

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลง และผูบริโภคงาน
ลิขสิทธ์ิ จํานวน 12 ราย เกี่ยวกับความพรอมของประเทศไทยและผลกระทบของการเขาเปนภาคี 
“สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก ผูใหสัมภาษณสวนใหญ จํานวน 11 ราย 
เห็นดวยที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูสรางสรรคและนักแสดงของไทย
ไดรับการคุมครองอยางเพียงพอสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเปนการยกระดับ 
การคุมครองงานลิขสิทธ์ิใหเทียบเทามาตรฐานสากล มีผูใหสัมภาษณ 1 ราย ที่ไมแนใจวาการเขาเปน
ภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตจะใหประโยชนแกประเทศไทยอยางไร 

ผูใหสัมภาษณจากอุตสาหกรรมภาพยนตรรายหน่ึงมีความเห็นวา กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยใน
ปจจุบันยังไมเพียงพอตอการคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิและนักแสดงในยุคดิจิทัล จําเปนตองแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเขาเปนภาคี ซึ่งนาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมภาพยนตร อุตสาหกรรมเพลง 
รวมทั้งตอผูบริโภค โดยตองศึกษาแนวทางตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนตอไป 

ผูใหสัมภาษณจากอุตสาหกรรมภาพยนตรอีกรายหน่ึงใหทัศนะวา ปจจุบันกฎหมายลขิสทิธ์ิไทย
บางสวนใหสิทธิแกผูสรางสรรคเกินกวาขอบเขตความคุมครองตามความตกลงระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนภาคีอยูแลว เพียงแตตองมีการแกไขปรับปรุงอีกบางสวนเพื่อใหสอดคลองกับ
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต และประเทศไทยควรเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเพื่อยกระดับการ
คุมครองงานลิขสิทธ์ิใหเทียบเทามาตรฐานสากล เพื่อใหงานลิขสิทธ์ิในรูปแบบตางๆ รวมทั้งในรูป
ดิจิทัลและในแพลตฟอรมใหมๆ ไดรับความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขยายการคุมครอง
สิทธิของนักแสดงใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ผูบริโภคจะไมไดรับผลกระทบใดๆ เพราะปจจุบันกระบวนการบริโภคไดทําผานแพลตฟอรมดิจทิลัและ
อินเทอรเน็ตอยูแลว ผูบริโภคสามารถเขาถึงงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว แตจะมีความเขมงวดใน
การปกปองและคัดกรองเน้ือหาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิมาย่ิงข้ึนโดยผานมาตรการทางเทคโนโลยี  

ผูใหสัมภาษณจากอุตสาหกรรมเพลงสามราย มีความเห็นในทางเดียวกันวา ขอบเขตของ 
การคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงของประเทศไทยยังไมเพียงพอตอพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ที่กาวล้ําไปทุกขณะ ถึงแมวากฎหมายลิขสิทธ์ิจะมีบทบัญญัติหลายประการที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ลิขสิทธ์ิในสื่อดิจิทัล แตประเทศไทยยังตองแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิอยางตอเน่ืองใหทันสมัยเสมอ 
และเห็นดวยที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต เพื่อใหการคุมครองของประเทศไทย
เทียบเทามาตรฐานสากล เปนระเบียบแบบแผนและสอดคลองกับระบบการคุมครองของนานาประเทศ  
อันจะกอใหเกิดความรวมมือระหวางกันทั้งในระดับเอกชน รัฐ และองคกรที่ไมแสวงหากําไรตางๆ  
ซึ่งจะชวยผลักดันพัฒนาการของการคุมครองลิขสิทธ์ิของประเทศไทย การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาทั้ง
สองฉบับจึงจะมีผลในเชิงบวกตอประเทศไทยโดยรวม 

ผูใหสัมภาษณอีกรายหน่ึงในวงการเพลง มีความเห็นวา ขอบเขตการคุมครองลิขสิทธ์ิและ
สิทธิของนักแสดงของประเทศไทยยังไมเพียงพอตอการคุมครองในยุคดิจิทัล ประกอบกับศิลปนสวนใหญ
ยังขาดขอมูลความรูและอาจถูกละเมิดสิทธิโดยที่ไมทราบเลยก็ได จึงเห็นดวยที่ประเทศไทยจะเขาเปน
ภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต โดยเห็นวาไมนาจะมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อเขาเปน
ภาคี แตจะชวยใหเจาของลิขสิทธ์ิและนักแสดงไดรับประโยชนจากการคุมครองมากข้ึน อยางไรก็ดี  
ในเบื้องตนอาจมีผลกระทบซึ่งรัฐจําเปนตองเอาใจใสดูแลในแงของการปฏิบัติอยางเขมขน  
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ผูใหสัมภาษณจากอุตสาหกรรมสรางสรรค ใหความเห็นวา นิยามหลายประการภายใต
กฎหมายลิขสิทธ์ิในปจจุบันในทางปฏิบัติยังไมเพียงพอตอการบังคับใชสิทธิในบริบทของสื่อดิจิทัลและ
อินเทอรเน็ต และมีความเห็นวา การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตอาจเปนแนวทางในการขอ
ความรวมมือในการปกปองคุมครองทรัพยสินทางปญญาของคนไทยจากแหลงละเมิดขามพรมแดนอัน
เปนลักษณะของการละเมิดบนอินเทอรเน็ต หากประเทศไทยไมเขาเปนภาคีอาจขาดจุดเกาะเกี่ยวทาง
กฎหมายที่จะไดรับการคุมครองอยางเพียงพอในระดับระหวางประเทศ อยางไรก็ดี ในการอนุวัติ
กฎหมายตามสนธิสัญญา หากดําเนินการเร็วจนเกินไป หนวยงานบังคับใชกฎหมายและผูมีสวน
เกี่ยวของก็อาจยังไมเขาใจถึงความมุงหมาย แนวทาง และเทคโนโลยีควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย 
ทําใหมีการตีความที่ผิดเพี้ยนในการดําเนินการได ในสวนของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
มีความเห็นวา จะเกิดผลดีตอผูสรางสรรคและนักแสดงของไทย อยางไรก็ดี ตางประเทศที่มี
ผลประโยชนจากลิขสิทธ์ิ เชน สหรัฐอเมริกา อาจควบคุมหรือกีดกันการใชประโยชนจากงานลิขสิทธ์ิ
ในประเทศไทยไดมากข้ึน 

ผูใหสัมภาษณจากภาคอตุสาหกรรมอีกรายหน่ึง มีความเห็นวา ขอบเขตการคุมครองลิขสิทธ์ิ
และสิทธิของนักแสดงของประเทศไทยในปจจุบันอาจยังไมเพียงพอสําหรับการคุมครองในยุคดิจิทัล 
เน่ืองจากพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีกอใหเกิดการสรางสรรคและบันทึกงานในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งมีการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยยังมี
ขอจํากัดในการคุมครองงานสรางสรรคในลักษณะดังกลาว และเห็นดวยที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต เพื่ออนุวัติกฎหมายภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยแกไข
ปญหาขอจํากัดดานกฎหมายที่มีอยูและชวยแกไขปญหาการละเมิด อยางไรก็ดี จําเปนตองคํานึงถึง
สภาพการณและปญหาในทางปฏิบัติที่เปนจริง รวมทั้งบริบทของกฎหมายเดิมดวยเพื่อลดปญหา 
อันอาจเกิดจากการออกกฎหมายใหม สําหรับผลกระทบตออุตสาหกรรมและผูบริโภค มีความเห็นวา 
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตจะสงผลใหผูบริโภคบางสวนที่เคยบริโภคสินคาหรือบริการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิตองมีภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน แตในทางกลับกัน อุตสาหกรรมภาพยนตรและเพลงของไทย
จะไดรับการคุมครองที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูใชงานลิขสิทธ์ิสี่ราย มีความเห็นวา การคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงในปจจุบัน
ยังไมเพียงพอที่จะคุมครองผูสรางสรรคและนักแสดงในยุคดิจิทัล และเห็นควรที่จะมีการแกไขปรบัปรงุ
กฎหมายใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผูใชรายหน่ึง แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา จําเปนตองพิจารณาในรายละเอียดของการไดมาซึ่งสิทธิ 
ขอบเขตของการคุมครอง ตลอดจนนิยามศัพท เชน คําวา “โฆษณา” “เผยแพรตอสาธารณชน” 
“จําหนาย” วาสามารถปรับใชกับสภาพแวดลอมของการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตไดเหมาะสมแลว
หรือไม และเห็นดวยวา ประเทศไทยควรเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทย ทั้งยังใหความคุมครองแกผูสรางสรรคและนักแสดงเพิ่มข้ึนดวย 
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่ือวา หากไมมีการบริหารจัดการที่ดีก็อาจเกิดปญหาเรื่องความ
ซ้ําซอนของสิทธิ เชน สิทธิของผูสรางสรรค สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง 
ภาพยนตร และสิทธิของนักแสดง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดเก็บคาสิทธิทางเศรษฐกิจของบุคคล
เหลาน้ี  
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หน่ึงในผูใชที่ใหสัมภาษณไมแนใจวา การที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา
อินเทอรเน็ต จะใหประโยชนแกผูสรางสรรคและนักแสดงมากนอยเพียงใด เพราะแมกฎหมายทีม่ใีชอยู
ในปจจุบัน ก็ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาของการบังคับใชกฎหมายสําหรับ
การใชลิขสิทธ์ิบนสื่ออินเทอรเน็ตคือการหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ตองการใหมีความรวมมือ
ระหวางประเทศภาคีในการเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือรายละเอยีดของ
ผูใชบริการเน่ืองจากขอมูลการละเมิดลิขสิทธ์ิมักจัดเก็บอยูในฐานขอมูลในตางประเทศ และควรมี
มาตรการควบคุมการเปดใหบริการเว็บไซตของผูประกอบการทุกช่ือโดเมน เพื่อใหเกิดความชัดเจน
และงายตอการตรวจสอบ 

ขณะที่ผูใชอีกสองรายที่ใหสัมภาษณ เห็นดวยที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา
อินเทอรเน็ต เพื่อใหประเทศไทยมีมาตรฐานการคุมครองเทียบเทานานาอารยประเทศ ซึ่งอาจนําไปสู
ความรวมมือระหวางประเทศเรื่องการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิของคนไทยที่ผูกระทําอยู
นอกเหนือเขตอํานาจของศาลไทย นอกจากน้ีใหความเห็นดวยวา ในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย 
จําเปนตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิและสาธารณชนดวย 

กลาวโดยสรุป ถึงแมวาพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจะมี
บทบัญญัติที่ใหความคุมครองผูสรางสรรคและนักแสดงในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต
บางแลว แตในการอนุวัติเขาเปนภาคีสนธิสัญญา WCT และสนธิสัญญา WPPT ประเทศไทย
จําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาว ซึ่งการดําเนินการอาจ
สงผลกระทบตอผูเกี่ยวของ ทั้งผูสรางสรรค เจาของลิขสิทธ์ิ และนักแสดงในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
รวมถึงผูบริโภคที่ใชงานลิขสิทธ์ิดวย จึงจําเปนตองมีมาตรการเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนไวลวงหนา 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะหความพรอมของประเทศไทยและผลกระทบของการเขาเปนภาคี 
“สนธิสัญญาอินเทอรเน็ต” ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก มีขอสรุป ดังน้ี 

4.1.1 ความพรอมดานกฎระเบียบ 
ประเทศไทยจําเปนตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 เพื่อใหสอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี  

1) ขยายอายุการคุมครองงานภาพถาย ตามมาตรา 21 จากระยะเวลาหาสิบปนับ
แตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึนหรือหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก เปนตลอดอายุของ 
ผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอีกเปนระยะเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย 

2) ขยายการคุมครอง “สิทธิในการทําซ้ํา” ของนักแสดง ตามมาตรา 44 (3) ให
ครอบคลุมการทําซ้ําในทุกกรณี  

3) เพิ่มการคุมครอง “สิทธิในการจําหนาย” ของนักแสดง สําหรับการแสดงที่ได
บันทึกไวแลวในสิ่งบันทึกเสียง  

4) เพิ่มการคุมครอง “สิทธิในการใหเชา” ของนักแสดง สําหรับการแสดงที่ได
บันทึกไวแลวในสิ่งบันทึกเสียง  

5) แกไขปรับปรุงให “สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน” โดยวิธีทางสายหรือไรสาย 
รวมทั้งเผยแพรในลักษณะที่สาธารณชนสามารถเขาถึงงานไดจากสถานที่และในเวลาที่เขาเลือก หรือ 
การเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เปน “สิทธิแตผูเดียว” ของนักแสดง สําหรับการแสดงที่ไดบันทึกไวแลว 
ในสิ่งบันทึกเสียง  

นอกจากน้ี ควรตองพิจารณารายละเอียดในประเด็นอื่นๆ เชน นิยามศัพท เพื่อให
เหมาะสมและเพียงพอตอการบังคับใชสิทธิในบริบทของสื่อดิจิทัลและอินเทอรเน็ตดวย 

4.1.2 ผลกระทบ 
การแกไขกฎหมายและอนุวัติเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตจะสงผลเปน 

การยกระดับการคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงใหเทียบเทามาตรฐานสากล ซึ่งจะมีประโยชน
ในหลากหลายดาน ดังน้ี  

1)  คุมครองเจาของสิทธิชาวไทยในตางประเทศ 
ทําใหเจาของลิขสิทธ์ิและนักแสดงชาวไทยไดรับการคุมครองอยางเต็มที่ใน

ตางประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่เครือขายอินเทอรเน็ตเช่ือมโยง การ
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ติดตอสื่อสารไปทั่วโลก และเปนแหลงรวมงานลิขสิทธ์ิที่ใหญที่สุดที่ประชาชนทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เขาถึง บริโภค และใชประโยชนจากงานไดอยางกวางขวางไรพรมแดน 

2) สงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต เชน อุตสาหกรรมภาพยนตร เพลง เกม ซึ่งลวน

แตเปนอุตสาหกรรมสรางสรรคมีพื้นฐานมาจากงานอันมีลิขสิทธ์ิและปจจุบันพึ่งพาการคาบน 
สื่ออินเทอรเน็ตเปนหลัก จะสามารถเติบโตไปไดหากผูสรางสรรคมีความมั่นใจวาจะไดรับความ
คุมครองอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในขณะเดียวกันการกําหนดขอยกเวนการละเมิด
เพื่อใหสาธารณชนสวนรวมสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ก็จะชวยทําใหเกิดการตอยอดงาน
สรางสรรค และสังคมมีการพัฒนาศิลปวิทยาการไดอยางตอเน่ืองสืบไป 

3) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนในประเทศ 
การวางกรอบกฎหมายเพื่อการแขงขันที่เปนธรรมในตลาดการคาบนโลกดิจิทัล 

จะชวยสรางแรงจูงใจและเสริมสรางศักยภาพของผูสรางสรรคและนักแสดงในประเทศ ใหสามารถผลติ
และพัฒนาผลงานสรางสรรคออกมามากข้ึน โดยผูสรางสรรคและนักแสดงกลาที่จะเผยแพรงานให
กวางขวางย่ิงข้ึนดวยมั่นใจวาจะไดรับความคุมครองทั้งจากในและตางประเทศอยางเปนธรรม 
ในขณะเดียวกันการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเปนเสมือนการประกาศตอประชาคมโลกถึง
ความพรอมของประเทศที่จะใหความคุมครองผูสรางสรรคและนักแสดงทั่วโลกดวยมาตรฐานสากลทีม่ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนในอุตสาหกรรมสรางสรรค  

4) สงเสริมความรวมมือในการปกปองคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง
ระหวางประเทศ 

ความผูกพันในฐานะภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตอาจใชเปนฐานในการประสาน
ความรวมมือระหวางกันทั้งระดับภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไร ในการคุมครองและ
บังคับใชสิทธิซึ่งเกิดข้ึนขามพรมแดนจากการใชอินเทอรเน็ต อันจะชวยผลักดันใหการคุมครองลิขสิทธ์ิ
ของประเทศไทยพัฒนาย่ิงข้ึน 

5) สนับสนุนการสรางสรรคและเพิ่มพูนงานดานศิลปวัฒนธรรม 
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางแรงจูงใจให

ผูสรางสรรคผลิตงานสรางสรรคใหมๆ และสงเสริมพัฒนาการสรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมใหมาก
ย่ิงข้ึน การคุมครองระดับดับประเทศและระดับโลกมีความสําคัญและจําเปนเพื่อคุมครองผูสรางสรรค
วรรณกรรมและศิลปกรรมอันจะเปนรากฐานของวัฒนธรรมในอนาคต 

อยางไรก็ดี การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ตอาจเปนชองทางใหประเทศภาคีอื่นที่มี
ผลประโยชนจากลิขสิทธ์ิเขามาควบคุมหรือกีดกันการใชประโยชนจากงานลิขสิทธ์ิในประเทศไทยได
มากข้ึน รวมทั้งอาจสงผลใหผูบริโภคบางสวนที่เคยบริโภคสินคาหรือบริการละเมิดลิขสิทธ์ิตองมีภาระ
คาใชจายที่เพิ่มข้ึน และหากดําเนินการเร็วจนเกินไป หนวยงานบังคับใชกฎหมายและผูมีสวนเกี่ยวของ
ก็อาจยังไมเขาใจถึงความมุงหมาย แนวทางการปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของควบคูกับการบังคับ
ใชกฎหมาย จึงอาจมีการตีความที่แตกตางออกไปและสงผลกระทบตอการบังคับใชสิทธิได นอกจากน้ี 
หากไมมีการบริหารจัดการที่ดี ก็อาจเกิดปญหาเรื่องความซ้ําซอนของสิทธิ เชน สิทธิของผูสรางสรรค 
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สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร และสิทธิของนักแสดง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดเก็บคาสิทธิทางเศรษฐกิจของบุคคลเหลาน้ี  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต ประเทศไทย

จําเปนตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ในประเด็นหลัก 5 
ประเด็น ดังที่ไดกลาวขางตนใหสอดคลองกับสนธิสัญญา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนย่ืน
ภาคยานุวัติสาร เน่ืองจากพันธกรณีตามสนธิสัญญาจะมีผลผูกพันเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 3 เดือน 
นับจากที่ไดย่ืนภาคยานุวัติสารตอผูอํานวยการใหญองคการทรัพยสินทางปญญาโลกตามที่ระบไุวในขอ 
21 (ii) ของสนธิสัญญา WCT113 และขอ 30 (ii) ของสนธิสัญญา WPPT114 

นอกจากน้ี โดยที่การแกไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิและการเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาอินเทอรเน็ตอาจมีผลกระทบในทางลบเชนกัน จึงจําเปนตองเตรียมมาตรการปองกันและ
บรรเทาผลกระทบที่ไดกลาวถึงซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ในการพิจารณาแกไขกฎหมายลิขสิทธ์ิ และเสนอใหประเทศไทยอนุวัติเขาผูกพัน

เปนภาคีสนธิสัญญาอินเทอรเน็ต กระทรวงพาณิชยซึ่งเปนหนวยงานราชการผูรับผิดชอบจะตอง
ดําเนินการ ดังน้ี  

1) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและ การ
วิเคราะหน้ันตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ทุกข้ันตอน 
ตามที่บัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเมื่อ
กฎหมายมีผลใชบังคับแลว ตองจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่
กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2)  ขอความเห็นชอบการเขาเปนภาคีสนธิสัญญา WCT และสนธิสัญญา WPPT 
จากรัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ เน่ืองจาก
สนธิสัญญาทั้งสองฉบับเปนหนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือ

                                                
113

 Article 21 This Treaty shall bind:  
(i) (…) 
(ii) each other State, from the expiration of three months from the date on which the 

State has deposited its instrument with the Director General of WIPO; (…) 
114

 Article 30 This Treaty shall bind:  
(i) (…) 
(ii) each other State, from the expiration of three months from the date on which the 

State has deposited its instrument with the Director General of WIPO; (…) 
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สัญญา และอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของ
ประเทศอยางกวางขวาง และตองประสานกระทรวงการตางประเทศในการจัดทําภาคยานุวัติสารเพื่อ
เขาเปนภาคีสนธิสัญญา 

3)  ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจทั้งกอน ระหวาง และภายหลังจาก
การออกกฎหมาย ใหแกกลุมบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนผูสรางสรรค นักแสดง ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมสรางสรรค ผูประกอบการที่ใชงานลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงในการประกอบธุรกิจ 
และสาธารณชนซึ่งเปนผูบริโภคงานลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง ตลอดจนหนวยงานบังคับใช
กฎหมาย เชน ตํารวจ อัยการ ศาล เปนตน เพื่อใหเขาใจหลักการและเหตุผล เจตนารมณ และ
บทบัญญัติของกฎหมายอยางถูกตองตรงกัน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  เตรียมมาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่ไดกลาวถึงซึ่งอาจเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บคาสิทธิทางเศรษฐกิจ (Collective 
Management of Copyrights) ซึ่งอาจเปนผลมาจากการบังคับใชสิทธิโดยไมสุจริต และความซ้ําซอน
ของสิทธิ ในลักษณะคลายคลึงกับปญหาการจัดเก็บลิขสิทธ์ิเพลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน โดยอาจเตรียม
มาตรการดานบริหาร เชน ใหบุคคลที่จะดําเนินการจัดเก็บคาการใชสิทธิของนักแสดงจากการเผยแพร
สิ่งบันทึกเสียงการแสดงตองแจงขอมูลสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บแกคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) เชนเดียวกันกับการแจงจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิเพลง หรืออาจตองนํา
มาตรการดานกฎหมายมาใชถาจําเปน เชน พิจารณาเสนอกฎหมายกํากับดูแลกิจการในการจัดเก็บ
คาลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง เปนตน 

5)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 
เชน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอส.) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม เปนตน เพื่อจัดใหมี 
การฝกอบรมความรูความสามารถของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของดานดิจิทัลฟอเรนสิกส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและตรวจวิเคราะหหาพยานหลักฐานโดยเฉพาะการละเมิดทาง
อินเทอรเน็ต เพื่อประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

6) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรทั้งในระดับประเทศ และระหวางประเทศ เพื่อชวยผลักดันการปกปองคุมครองลิขสิทธ์ิและสิทธิ
ของนักแสดงจากแหลงละเมิดขามพรมแดน โดยเฉพาะอยางย่ิงการละเมิดผานระบบคอมพิวเตอรของ 
ผูใหบริการ (Internet service provider: ISP) จํานวนมาก ซึ่งมีฐานการใหบริการ (Server) อยูใน
ตางประเทศ เพื่อสามารถบังคับใชกฎหมายกับผูละเมิดที่ตนตอมากกวาที่ปลายทางดวยการลบหรือ
ระงับการเผยแพรเน้ือหาละเมิดลิขสิทธ์ิ (Removal of infringing contents) หรือปดกั้นเว็บไซต
ละเมิด (Website blocking) เทาน้ัน 
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