
วิชา 100-106:

อาเซียนในโลกยุคใหม่

บัณฑติ หลมิสกุล (bunditwto@hotmail.com)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

การบรรยาย ครั้งที่ ๘

มหาวทิยาลยัสยาม



การบริหารจดัการทุนทางปัญญา 

(Intellectual Capital: IC) 
และการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา 

(Intellectual Property: IP) 
ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



Joanne 

"Jo" 

Rowling 

(J. K. 

Rowling) 

Mark 

Zuckerberg

Steven Paul Jobs

Bill Gates

นิติพงษ์ 

ห่อนาค



The Global Competitiveness Report 2009-2010 

Global Competitiveness Index 2009-2010

Competitiveness 

Index

Innovation and 

sophistication factors

Education and 

training

Technological 

readiness

Switzerland 1 (2) 3 6 3

US 2 (1) 1 7 13

Singapore 3 (5) 10 5 6

Japan 8 (9) 2 23 25

Korea 19  (13) 16 16 15

Malaysia 24 (21) 24 41 37

Thailand 36 (34) 47 54 63



World Economic Forum’s Global Competitiveness Index

Competitiveness Index 2007-

2008

Business Competitiveness Index 2007-2008

Rank Score Business 

Competitiven

ess

Sophistication of 

company operations 

and strategy

Quality of the 

national business 

environment

US 1 5.67 1 1 1

Switzerland 2 5.62 6 4 6

Singapore 7 5.45 9 14 8

Japan 8 5.43 10 6 12

Korea 11 5.40 19 10 19

H K 12 5.37 12 16 10

Malaysia 21 5.10 21 20 22

Thailand 28 4.70 37 36 36



Global Competitiveness Index 2007-2008

Competitive

ness Index 

2007 - 2008

Innovation and 

sophistication 

factors

Higher 

education 

and training

Technological 

readiness

US 1 4 5 9

Switzerland 2 1 7 3

Singapore 7 13 16 12

Japan 8 2 22 20

Korea 11 7 6 7

H K 12 21 26 6

Malaysia 21 19 27 30

Thailand 28 39 44 45



Global Competitiveness Index Singapore Malaysia Thailand

Rank 7 21 28

Sub-index A: Basic requirements 3 21 40

Institutions 3 20 47

Infrastructure 3 23 27

Macroeconomic stability 24 45 30

Health and primary education 19 26 63

Sub-index B: Efficiency enhancers 6 24 29

Higher education and training 16 27 44

Goods market efficiency 2 20 34

Labor market efficiency 2 16 11

Financial market sophistication 3 19 52

Technological readiness 12 30 45

Market size 50 29 17

Sub-index C: Innovation and 

sophistication factors
13 19 39

Business sophistication 16 18 40

Innovation 11 21 36



นักวชิาการหลายคนเรียกปรากฏการณ์นีว่้า เป็น
“เศรษฐกจิใหม่” เพราะนอกจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการค้าเสรีจะมส่ีวนท าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์แล้ว เทคโนโลยดีงักล่าวยงัท า
ให้มกีารปรับเปลีย่นแนวคดิการบริหารการจัดการทาง
ธุรกจิใหม่ด้วย

แนวคดิเกีย่วกบั DIGITAL ECONOMY



ความหลากหลายของการเรียกช่ือระบบเศรษฐกจิใหม่
นักวชิาการ หนังสือ บทความ และปีที่พมิพ์เผยแพร่ ช่ือที่เรียก

Toffler The third wave (1981) knowledge 
society

สังคมแห่ง
ความรู้

Sveiby & 
Lloyd  

Managing know-how: Increase profits 
by harnessing the creativity in your 
company (1988)

knowledge 
economy

เศรษฐกิจ
แห่งความรู้

Drucker Managing for the Future (1993) post-industrial
society

สังคมหลงัยคุ
อุตสาหกรรม

Gidden Living in a post-traditional society
(1994)

information
society

สังคม
สารสนเทศ

Shapiro 
& Varian 

The information economy (2003) information
economy

เศรษฐกิจ
สารสนเทศ



Harrison 
& Kessels 

Human resource development in a 
knowledge economy: An 
organisational view (2004)

learning 
society/
economy

สังคมและ
เศรษฐกิจแห่ง
การเรียนรู้

Castells The rise of the network society. The 
information age: economy, society and 
culture, Vol. 1 (1996)

network
society

สังคม
เครือข่าย

Stewart The wealth of knowledge: Intellectual 
capital and the 21st century 
organization (2002)

intellectual
capital
economy

เศรษฐกิจทุน
ทางปัญญา

Florida The rise of the creative class (2002) creative
economy

เศรษฐกิจ
นวตักรรม

Andriessen Making sense of intellectual capital 
(2004)

intangible
economy

เศรษฐกิจท่ีไม่
มีรูปร่าง



ค าจ ากดัความของ Digital Economy
• KNOWLEDGE-BASED ECONOMY : ระบบเศรษฐกจิที่ใช้  ความรู้
ข้อมูล และสารสนเทศ หรอืทีเ่รยีกวา่ ทุนทางปัญญา (
Intellectual Property) เป็นปัจจยัสร้างความได้เปรียบทางการผลติ

• INFORMATION ECONOMY/ NETWORK ECONOMY : ระบบ
เศรษฐกจิที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นฐานการผลติทั้งสินค้าและ
บริการ

• NEW ECONOMY : การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิที่เกดิจาก
การน าระบบ ICT มาปรับใช้ในการผลติ และบริโภค 

• DIGITAL ECONOMY: ระบบเศรษฐกจิที่เน้นการน า ICT และ
E-commerce มาปรับใช้ในทุกขั้นตอนทางธุรกจิ (Value Chain)



ทุนทางปัญญาเป็นปัจจยัทางการผลิตท่ีมีนยัส าคญัในยคุ Digital Economy

Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของทุนทางปัญญาวา่ 
Intangible investment is growing more rapidly than physical
investment. Individuals with more knowledge get better paid jobs, 
firm with more knowledge are winners on market and nations 
endowed with more knowledge are more productive.

Digital   

Economy

Creative Economy &                                       

Innovative Society
IC+HC=IP



INDUSTRIAL  ECONOMY    
• depended on physical goods and services
• concentrated on mass production
• addressed the problems of scarcity and the high cost of mobilizing raw 

materials, fabricating and assembling goods, and delivering them.
DIGITAL  ECONOMY

• non physical and knowledge-based
• the value of physical items depends on the knowledge embedded in their 

design and production
• the economy shifts from scarcity to abundance since the cost of knowledge 

reproduction and distribution is near zero.



Environment Change in R&D & Business

1910-1980

Mass Production Era

Standardized Parts & 

Processes

Economies of Scale

Producer-Centric Design. 

Mfg., and Delivery

Vertical Orientation

Required Invention Buffers

Locally Oriented

1980-2000

Quality Management Era

Lean Manufacturing

Shift to Horizontal Structure

Focus on Cone Competency

Reliability & Durability

Producer-led Design

Shifting towards Globalization

2000 - e-Manufacturing

Consumer-driven Design 

& Delivery

Flat Corporate Structure

Collaborative Virtual 

Networks

Mass Customization

Transparency

Speed & Agility

Global Orientation



EVOLUTION OF MANAGEMENT IDEAS

• MASS PRODUCTION ERA (1910-1980)
Standardized parts &  Process + Economic of Scale + Producer-
Centric Design + Manufacturing and Delivery + Vertical Orientation

( locally oriented )
• QUALITY MANAGEMENT ERA (1980-2000)                                             

Lean Manufacturing + Horizontal Organization + Core Competency + 
Producer-lead Design + Business  Process Reengineering (BPR) +     
Just-In-Time + MBO + TQM

( shifting toward Globalization)



EVOLUTION OF MANAGEMENT IDEAS

e - MANUFACTURING    (2000s)

(แนวคิดการบริหารในบริบทของ digital environment)

Consumer - Driven Design & Delivery + Flat Corporation Structure 
+  Outsourcing + Speed & Agility + Mass   Customization   + 
Customer Relation Management (CRM)  +  Learning Organization 
+  Knowledge/ Intellectual Capital  Management + Good Corporate 
Governance ( กระแส Social Corporate Responsibility) + Key 
Performance Indicators (KPI) ie.  balanced scorecard or six sigma



“ …… National Prosperity is created, not inherited. It does not 
grow out of a country’s natural endowments, its labor pool, 
its interest rate, or its currency’s value, as classical 
economics insists. A nation’s competitiveness depends on the 
capacity of its industry to innovate and upgrade. Companies 
gain advantage against the world’s best competitors because 
of pressure and challenge…”

Michael E. Porter, “The Competitive Advantage of Nations”, 
Harvard Business Review, March-April 1990, p. 73



The Global Competitiveness Report 2009-2010 
Once a member of the top 30, Thailand (36th) drops for the second year in a row. The 
country’s competitiveness suffers from protracted instability. Unsurprisingly, the 
quality of public institutions continues to deteriorate. Ranked 63rd in this category, 
Thailand has dropped 20 places over the past three years. Insufficient protection of 
property rights (75th) and security (85th) are of particular concern to the business 
community. With respect to public health (78th), HIV/AIDS, which afflicts 1.4 percent 
of the adult population; tuberculosis (142 cases per 100,000 population); and malaria 
(400 cases per 100,000 population) are all major concerns. Thailand’s technological 
readiness (63rd) is also lagging. Although mobile telephony penetration is among the 
densest in the world at 124 mobile subscriptions per 100 population, the use of the 
Internet (21 users per 100) and computers (6 per 100) remains scarce. Looking at the 
most positive aspects of Thailand’s performance, the macroeconomic situation (22nd) 
improved slightly between 2007 and 2008.The efficiency of the labor market (25th) 
constitutes another strength. Finally, the sheer size of its domestic (22nd) and foreign 
(18th) markets is a source of economies of scale. 



วิชา 

ความรู้

และ

ปัญญา

การ

บริหาร  

จัดการ

ในยุค

knowledge 

economy

ทรพัยส์นิ

ทาง

ปัญญา

และ    

ทนุทาง

ปัญญา



เปรียบเทียบแนวความคิดว่าดว้ยการบริหารจดัการ

ท่ีเกีย่วกบัวิชา ความรูแ้ละปัญญา

การบริหาร

ความรู ้

วิชา 

ความรู้

และ

ปัญญา

การบริหาร  ทุน

ทางปัญญา

ทรัพย์ที่ไม่มี

รูปร่าง และ   

จับต้องไม่ได้

แนวคิด core 

competency

ปัจจยัทุกดา้นท่ี
เก่ียวกบั

ศกัยภาพและ
ความสามารถ
หลกัขององคก์ร



ความรู้

ทุน

ทาง

ปัญ

ญา

คนงาน

หรือ

แรงงาน

สมอง

การ

เรียน

รู้

กระบวนการสร้างความรู้

นวัตกรรมใหม่

กระบวนการสรา้งความรูแ้ละนวตักรรมใหม่ภายในบริษัท
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ความหมายของทรัพยสิ์นทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงความรู้ท่ีเกิดจากการคิดคน้จนท า
ใหเ้กิดมีค่าข้ึนไดห้รือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญา
ไดแ้ก่การท่ีผูใ้ด หรือคณะบุคคลใด ร่วมกนัประดิษฐคิ์ดคน้ 
ออกแบบ สร้างสรรค ์จนเกิดผลข้ึนมา และผลงานนั้นมีคุณค่า
สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งงาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม  

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มอียู่เหนือส่ิงที่เกดิจาก
ความคดิสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์

“ ผลงานอนัเกดิจากการคดิสร้างสรรค์ของมนุษย์ ”



ทรัพยสิ์นทางปัญญา

ทรัพย์สนิทางปัญญา แบ่งได้ 2 ประเภทด้วยกนั คือ 

• ทรัพย์สนิทางอุตสาหกรรม (Industrial property) 
• ลิขสทิธิ์ (Copyright) 

23



ความหมายของทรัพย์สนิทางอตุสาหกรรม

ทรพัยส์ินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ที่เกี่ยวกบัสนิค้าอตุสาหกรรม โดยอาจเป็นความคิดใน

การประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑท์าง

อตุสาหกรรม หรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือ

คิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องกบัตัวสนิค้า นอกจากน้ียัง

รวมถงึเคร่ืองหมายการค้าหรือย่ีห้อ ช่ือและถิ่นที่อยู่ทาง

การค้า ที่รวมถงึแหล่งก าเนิดสนิค้าและการป้องกนัการ

แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงในปัจจุบัน
24



ประเภทของทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทออกได้ดงันี้
• สิทธิบตัร (Patent) 
• เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) 
• การออกแบบวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuit) 
• ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 
• ช่ือทางการคา้ (Trade Name) 
• ช่ือทางภูมิศาสตร์แหล่งก าเนิดสินคา้ (Appellations of Origin)

25



สิทธิบตัร (Patent)
• สิทธิบตัร (Patent) หมายถงึ หนังสอืที่ส  าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครอง
การประดษิฐ์คิดค้น (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ ์(Product 
Design) หรือผลิตภัณฑอ์รรถประโยชน์ (Utility Model) บัญญัตใิห้
เจ้าของสทิธบิัตร มสีทิธิ์เดด็ขาด หรือสทิธแิต่เพียงผู้เดียวในการ

แสวงหาประโยชน์จากการประดษิฐ์ และสทิธทิี่ว่านี้จะมอียู่เพียงช่วง

ระยะเวลาที่จ ากดัช่วงหนึ่งเทา่นั้น 

• การประดิษฐ์

ความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ เช่น ถ้าเราสามารถคิดประดิษฐ์แผงวงจร

ไฟฟ้า กลไกยานพาหนะ  เคร่ืองใช้ กรรมวิธกีารผลิตต่างๆ  สตูรเคม ีที่

ยังไม่เคยมีใครประดิษฐ์คิดค้นได้เลย  เรากส็ามารถน าไปจดสิทธบิัตร

ได้ 26



สทิธบิัตร

อาจแยกค านิยามของ “สทิธบิัตร” ได้เป็นสองความหมาย ดังนี้  

• สิทธิบตัร หมายถงึ หนังสอืส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครอง 

การประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ์ที่มีลักษณะ

ตามที่กฎหมายก าหนด

• สิทธิบตัร หมายถงึ สทิธพิิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของ

สทิธบิัตรมีสทิธเิดด็ขาดหรือ สทิธแิต่เพียงผู้เดียว ในการ

แสวงหาประโยชน์จากการประดษิฐ์หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับสทิธบัิตรน้ัน เช่น การผลิตและจ าหน่าย 

เป็นต้น โดยจะมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาที่จ ากดัช่วงหนึ่ง
27



ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

ความลบัทางการคา้ หมายถึง “ขอ้มูลทางธุรกิจทีย่งัไม่เปิดเยย” 

ในกรณทีี่ธุรกจิอาจมีความลับทางส่วนผสมทางการผลิต กอ็าจจด

ทะเบยีนความลับทางการค้ากไ็ด้ โดยที่ธุรกจิจะไม่ยอมเปิดเผย

สตูรให้ผู้ใด

เช่น  – ความลบัในการยลิตเครือ่งดืม่ยีห่อ้หนึง่  
- ความลบัในการยลิตน ้าพริก

ซึ่งผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของความลับจะทราบคร่าวๆ เท่านั้นว่า

ส่วนผสมหลักคืออะไรแต่ไม่ทราบรายละเอยีดจริง
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เคร่ืองหมายการคา้ ( Trade Mark )
“ เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์  หรือตราที่ใช้กบัสินค้า หรือบริการ”

- เคร่ืองหมายส าหรับสินค้า (Goods Marks) กคื็อตราสินคา้ท่ีติดอยูก่บัตวั
สินคา้เพ่ือใหจ้ดจ าง่ายนั้นเอง ซ่ึงเราไดพ้บเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป เช่น ตราของ
โคก้ , หลุยส์วิคตอง ท่ีมีรูปลกัษณ์เฉพาะตวั
- เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นธุรกิจบริการ 
เช่นการบินไทย, FedEx
- เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) เป็นเคร่ืองหมายท่ีรับรอง
คุณภาพของสินคา้เช่นแม่ชอ้ยนางร า, เชลลช์วนชิม  
- เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชร่้วมกบับริษทั
ในเครือ เช่น บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย



ช่ือทางการคา้ (Trade Name) 

ช่ือทางการค้า (Trade Name) หมายถึง ช่ือท่ีใช้
ในการประกอบกิจการ เช่น โกดกั ฟูจิ เป็นตน้ 



ช่ือทางภมูิศาสตร์แหล่งก าเนิดสนิค้า 

(Appellations of Origin)

ช่ือ สญัลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใด ที่ใช้เรียกหรือใช้แทน 

แหล่งทางภมิูศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสนิค้าที่เกดิจาก

แหล่งภมิูศาสตร์น้ันเป็นสนิค้าที่มีคุณภาพ ช่ือเสยีง หรือ

คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภมูิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก 

ส้มบางมด ผ้าไหมไทย แชมเปญ คอนยัค เป็นต้น



ลิขสทิธิ์ 
ลิขสิทธ์ิ เป็นผลงานที่เกดิจากการใช้สติปัญญา ความรู้

ความสามารถ และความวิริยะอตุสาหะในการสร้างสรรค์งานให้

เกดิขึ้น ซึ่งถอืว่าเป็น "ทรพัยสิ์นทางปัญญา" ประเภทหน่ึงที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกจิ 

ลิขสทิธิ์ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมเป็น “สิทธิ” ที่อยู่

ก า้กึ่งระหว่างทรัพยสทิธ ิ(jus in rem) และ

บุคคลสทิธ ิ(jus in personam) ส่งผลให้ระบบทรัพยสทิธิ

และบุคคลสทิธทิี่มีอยู่ไม่สามารถรองรับสทิธใินทรัพย์สนิทาง

ปัญญาได้ จึงจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายพิเศษ 

(sui generis law)



พฒันาการและวิวฒันาการของการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในไทย

• รฐัสยาม ในอดีตไม่แตกต่างไปจากหลักปรัชญาและแนวปฏบิัติ

ของสงัคมยุโรปและจีนโบราณในอดีตที่ถอืว่างานสร้างสรรค์ทาง

วรรณกรรมเป็น สาธารณสมบตัิ ที่อยู่นอกเหนือกลไกตลาดและ

การค้าเชิงพาณชิย์ 

• “ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ” ร.ศ.111 ในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 กนัยายน 

พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) ประกาศฉบับนี้ ได้รับการยกย่องให้

เสมือนเป็นกฎหมายลิขสทิธิ์ฉบบัแรกของไทย



พฒันาการและวิวฒันาการของการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในไทย

• เมือ่เทคโนโลยีดา้นการพิมพแ์ละอุตสาหกรรมการพิมพข์อง

สยามไดพ้ฒันามากข้ึนท าใหเ้กิดความจ าเป็นทีต่อ้งคุม้ครอง

งานพิมพข์องยูอ่ื้นดว้ย นอกเหนือจากงานวรรณกรรมใน

หนงัสือ “วชิรญาณวิเศษ” จึงท าใหม้ีการตรากฎหมาย

พระราชบญัญติักรรมสิทธ์ิยู แต งหนงัสือ ร.ศ. 120 ในป

พ.ศ. 2444

• และต่อมาได้แก้ไขกฎหมายลิขสทิธิ์ให้ทนัสมยัขึ้นใน 

“พระราชบญัญติัแกไ้ขพระราชบญัญติักรรมสิทธ์ิยูแ้ต่งหนงัสือ 

พ.ศ. 2457” เมื่อวันที่ 16 ธนัวาคม 2457



พฒันาการและวิวฒันาการของการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในไทย

จุดส าคัญทางประวัติศาสตร์ของการปรับเปล่ียนระบบลิขสทิธิ์ของไทย

ให้มีความทนัสมัยเป็นสากลมากขึ้นเกดิในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 

1931 (พ.ศ. 2474) เมื่อสยามในรัชสมัยสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้ให้สตัยาบันสารในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสญัญากรงุ

เบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานอนัมีลิขสทิธิ์ฉบบั ค.ศ. 1886 ซึ่งได้

แก้ไขเพ่ิมเติม ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อปี ค.ศ. 1908 และคร้ังสดุท้ายใน

ปี ค.ศ. 1914 ส่งผลให้สยามมีพันธกรณทีี่ต้องปรับปรงุกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองงานลิขสทิธิ์ให้ทนัสมัยและสอดคล้องกบัความผูกพัน

ที่มีอยู่ตามอนุสญัญาดังกล่าว ดังน้ันในปี พ.ศ. 2474  จึงได้ออก 

“พระราชบัญญัติคุ มครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พ.ศ. 2474”
(ค.ศ. 1931) 



พระราชบัญญัติคุ มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 

2474• ภายใต้พระราชบัญญัติคุ มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 น้ี ได้มีน า

แนวคิดว่าด้วย “ลิขสทิธิ์” มาใช้เป็นคร้ังแรกในสยาม โดยได้บัญญัติค าว่า “ลิขสทิธิ์” ซึ่ง
เป็นการแปลมาจากค าว่า “copyright” ตามแนวปฎิบัติของอนุสญัญากรุงเบอร์น 

นอกจากน้ันยังได้เพ่ิมประเภทงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี

ให้ขยายขอบเขตการคุ้มครองให้ครอบคลุมงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ให้รวมถึง

สร้างสรรค์งานทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ จาก

เดิมที่เคยจ ากดัการคุ้มครองเฉพาะงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติกรรมสทิธิ์ผู

แต งหนังสอืเท่าน้ัน

• นอกจากน้ันยังได้ยกเลิกแบบพิธกีารที่เคยเป็นเง่ือนไขที่จะได้รับความคุ้มครองในอาณา

เขตสยาม โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีให้ความคุ้มครองแก่งานประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้

ได้ โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนหรือแสดงข้อความสงวนลิขสทิธิ์ไว้แต่อย่างใด ซึ่งถอืว่า

เป็นการเปล่ียนแปลงสาระส าคัญและแนวทางในการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ

แก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสทิธิ์ผู้แต่งหนังสอื พ.ศ. 2457  ทั้งนี้ เพราะเป็นการ

ด าเนินการให้สอดคล้องกบัพันธกรณตีามอนุสญัญาเบอร์นที่ก าหนดให้ประเทศภาคี

ต้องไม่ก าหนดแบบพิธ ี(Formality) ใด ๆ เป็นเง่ือนไขการได้มาซ่ึงลิขสทิธิ์



ลิขสทิธิ์เป็น “สทิธใินทางนิเสธ”
ลิขสทิธิ์เป็น “สทิธใินทางนิเสธ” หรือ negative right ซ่ึงเป็นสทิธทิี่จะคอย
ป้องกนั ป้องปราม หรือปกป้องมิให้ผู้อื่นที่มิใช่ผู้สร้างสรรค์งานมา “ท าซ า้”
ในงานดังกล่าว 

ระบบ copyright ซ่ึงแปลออกมาตรงตวัวา่เป็นสิทธิในการท าซ ้ า หรือ right to 
copy ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูส้ร้างสรรคง์านวรรณกรรมและศิลปกรรมนั้น 
มิไดเ้ป็นเจา้ของหรือผกูขาดในงานสร้างสรรคด์งักล่าวในลกัษณะอยา่ง
เดด็ขาดแต่เพียงผูเ้ดียวเหมือนการเป็น “เจ้าของ” ทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้ไม่วา่จะ
อยูใ่นรูปสงัหาริมทรัพยห์รืออสงัหาริมทรัพยก์ต็าม ทั้งน้ีเพราะในตวังาน
สร้างสรรคว์รรณกรรมและศิลปกรรมนั้น มีองคป์ระกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย
หลายมิติท่ีอาจจะเขา้ข่ายไดรั้บการคุม้ครองหรือไม่มีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการ
คุม้ครองกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะและคุณภาพขององคป์ระกอบในงาน
เหล่านั้น



งานสร้างสรรคท่ี์มีลิขสิทธ์ิ 
มาตรา 6 งานอนัมีลิขสทิธิ์ตามพระราชบญัญัติน้ี ได้แก่งาน

สร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรี

กรรม โสตทศันวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทกึเสยีง งานแพร่เสยีง

แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์

หรือแผนกศลิปะ ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะ

แสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอย่างใด

• งานวรรณกรรม เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

• งานนาฏกรรม เช่น งานเก่ียวกบัการร า การเตน้ การท าท่า หรือ 
การแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็น  เร่ืองราว การแสดงโดยวธีิใบ้

38



งานสร้างสรรคท่ี์มีลิขสิทธ์ิ 

• งานศิลปกรรม เช่น งานทางดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ ์สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพ ประกอบแผนท่ี โครงสร้าง
ศิลปประยกุต ์และรวมทั้งภาพถ่าย และแผนผงัของงานดงักล่าว
งานดนตรีกรรม เช่น เน้ือร้อง ท านอง และรวมถึงโนต้เพลงท่ีได้
แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน

• งานโสตทศันวสัดุ เช่น วดีีโอเทป แผน่เลเซอร์ดิสก ์เป็นตน้ 
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งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสทิธิ์ ไม่รวมถึง

“idea”

วรรคสองของมาตรา 6 ว่า

การคุ้มครองลิขสทิธิ์ไม่คลุมถงึความคิด หรือ 

ขั้นตอน กรรมวิธ ีหรือ ระบบ หรือ วิธใีช้หรือท างาน

หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตร์
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สิ่งที่ไม่ถอืว่าเป็นงานอนัมีลิขสทิธิ์

มาตรา 7 สิ่งต่อไปน้ีไม่ถอืว่าเป็นงานอนัมีลิขสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

(1) ข่าวประจ าวัน และข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร

อนัมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศลิปะ

(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

(3) ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าช้ีแจง และหนังสอืโต้ตอบของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น

(4) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(5) ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถงึ (4) ที่กระทรวง

ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น
41



การได้มาซ่ึงลิขสทิธิ์
สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยทนัทีนบัตั้งแต่ยูส้รา้งสรรคไ์ดส้รา้งยลงาน

โดยไม่ตอ้งจดทะเบยีน

มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสทิธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น

• ลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัทนัทีท่ีมีการสร้างสรรคง์านข้ึน โดยไม่
ตอ้งด าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงถือเป็นหลกัปฎิบติัของนานาประเทศ
มานบัตั้งแต่มีการจดัตั้งระบบลิขสิทธ์ิข้ึน โดยหลกัวา่ดว้ยการ
คุม้ครองโดยปราศจากขั้นตอนและแบบพิธี หรือท่ีเรียกวา่การ
คุม้ครองโดยอตัโนมติัน้ีไดถู้กบญัญติัไวใ้นวรรคสองของมาตรา 5 
ของอนุสัญญากรุงเบอร์นวา่ การได้รับและการใช้สิทธิภายใต้ความ
ตกลงฉบับนีจ้ะต้องไม่ขึน้กับรูปแบบเง่ือนไขตามพิธีการขัน้ตอน
ใดๆ
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การได้มาซ่ึงลิขสทิธิ์

สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยทนัทีนบัตั้งแต่ยูส้รา้งสรรคไ์ดส้รา้ง

ยลงานโดยไม่ตอ้งจดทะเบยีน ซ่ึงมีลักษณะการได้มา ดังนี้  

• คุ้มครองทนัททีี่ได้มีการสร้างสรรค์งานน้ัน 

• กรณทีี่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสญัชาติไทย

หรือมีสญัชาติในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสญัญา ว่าด้วยการคุ้มครอง

ลิขสทิธิ์ที่ประเทศไทยเป็นภาคอียู่ด้วย 

• กรณทีี่มีการโฆษณางานแล้ว ต้องเป็นการโฆษณาคร้ังแรกได้ท าขึ้นใน

ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีฯ 

• กรณทีี่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย 
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การได้มาซ่ึงลิขสทิธิ์

• มาตรา 9 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนกังาน

หรือลูกจา้ง ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสอืตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น ให้

ลิขสทิธิ์ในงานน้ันเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสทิธนิ างาน

น้ันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่ง

การจ้างแรงงานน้ัน

• มาตรา 10 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้าง

บุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสทิธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้

สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น
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ความแตกต่างระหว่างลิขสทิธิ์/วัตถุแห่ง ทิท ทิ

ลิขสทิธิ์

สิทธิในลิขสิทธ์ิ เจา้ของในงานลิขสิทธ์ิ

วตัถแุห่งสิทธิ

วตัถุแห่งสิทธิ เจา้ของในวตัถุแห่งสิทธิ
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สิทธิของเจา้ของลิขสิทธ์ิ
มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของ

ลิขสทิธิ์ย่อมมสีทิธแิต่ผู้เดียวดังต่อไปน้ี

(1) ท าซ า้หรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวัสดุ 

ภาพยนตร์ และสิ่งบันทกึเสยีง

(4) ให้ประโยชน์อนัเกดิจากลิขสทิธิ์แก่ผู้อื่น

(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สทิธติาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะก าหนด

เงื่อนไขอย่างใดหรือไม่กไ็ด้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่

เป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
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สิทธิของเจา้ของลิขสิทธ์ิ
เจา้ของลิขสิทธ์ิย่อมมีสิทธิแต่เพยีงยูเ้ดียวทีจ่ะกระท าการ

ใดๆ ต่องานอนัมีลิขสิทธ์ิของตน ดังต่อไปนี้  

- มีสทิธิ์ในการท าซ า้ ดัดแปลง จ าหน่าย ให้เช่า คัดลอก 

เลียนแบบท าส าเนา 

- การท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สทิธิ

ของตน โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนกไ็ด 
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การละเมิดลิขสทิธิ์

มาตรา 27 การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่งานอนัมีลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบญัญติัน้ี โดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถื้อวา่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี

(1) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทั้งมาตรา 15 และมาตรา 27 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการคุม้ครองท่ีจ ากดั
เฉพาะ “สิทธิในทางนิเสธ” ไวอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากขอบเขตของผูเ้ป็น
เจา้ของงานลิขสิทธ์ิ (ซ่ึงอาจเป็นผูส้ร้างงานหรือผูไ้ดรั้บโอนลิขสิทธ์ิ หรือ
ผูว้า่จา้งตามนยัท่ีระบุในมาตรา 10 ท่ีกล่าวขา้งตน้) จะมีอ านาจเพียง (1) 
ท าซ ้ าหรือดดัแปลง และ (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน เท่านั้น ทั้งน้ีหากผูใ้ด
กระท าการดงักล่าวโดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ อาจถือวา่เป็น
การละเมิดท่ีถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได้



ระดบัของ ความเหมอืนคลา้ย แนวค าตดัสิน

TOTAL IDENTITY การท าซ า้

SUBSTANTIAL IDENTITY การดดัแปลงแกไ้ข

SUBSTANTIAL SIMILALITY ต้องพิจารณาระดับของ 

ความเหมือนคลา้ย จาก

ข้อเทจ็จริง

NON-SUBSTANTIAL 

IDENTITY และ 

NON-SUBSTANTIAL 

SIMILALITY

ไม่ถอืว่าเป็นงานที่มี ความ

เหมือนคลา้ย



อายุการคุ้มครองลิขสทิธิ์

• งานทั่วๆ ไป ลิขสทิธิ์จะมีตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไป

อกี 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถงึแก่ความตาย กรณเีป็นนิติ

บุคคล ลิขสทิธิ์จะมีอยู่ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

• งานภาพถ่าย โสตทศันวัสดุ ภาพยนต์ หรืองานแพร่เสยีง แพร่

ภาพ ลิขสทิธิ์มีอยู่ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

• กรณไีด้มีการโฆษณางานเหล่านั้น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว

ให้ลิขสทิธิ์มีอยู่ต่อไปอกี 50 ปี นับแต่โฆษณาคร้ังแรก 

• ศลิปประยุกต์ ให้มีลิขสทิธิ์อยู่ต่อไปอกี 25 ปี นบัแต่โฆษณาคร้ัง

แรก 
50



อายุการคุ้มครองลิขสทิธิ์

ยลภายหลงัลิขสิทธ์ิหมดอาย ุ

งานนั้นตกเป็นสมบัติของสาธารณะ บุคคลใดๆ 

สามารถใช้งานนั้นๆ ได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ 
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• การปลอมแปลง   เป็นการผลิตท่ีมีการใชว้สัดุ รูปลกัษณ์ ตรา
สินคา้ท่ีเหมือนกบัของเจา้ของทุกประการโดยท่ีผูซ้ื้ออาจแยกไม่
ออกวา่เป็นของจริงหรือไม่ ดงัท่ีเราพบเห็นกนัในทอ้งตลาด เช่น
การปลอม นาฬิกาโรเลก็ซ์ เส้ือโปโล กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง, 
สินคา้ของ Dior เป็นตน้

• การลอกเลยีนแบบ โดยท่ีตวัสินคา้มีรูปร่างหนา้ตาเหมือนสินคา้
ของเจา้ของผูผ้ลิตแต่มีการปรับเคร่ืองหมายการคา้เลก็นอ้ย  เช่น  
PRADA เป็น PRADO , Sony  เป็น Somy เป็นตน้

การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา



การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
– การลกัลอบผลติ คือการลกัลอบผลิต เทปผ ีซีดีเถ่ือน ซ่ึงเรา
ไดพ้บเห็นข่าวการลกัลอบผลิตอยูเ่ป็นประจ า  เช่น ซีดี
ภาพยนตร์เร่ืองตม้ย  ากุง้ท่ีเคยเป็นข่าวมาแลว้ 

– ส าหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิทางด้านซอฟต์แวร์ (Software Piracy)
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การแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกจิจากงานลิขสทิธิ์

มาตรา 17 ลิขสทิธิ์น้ันย่อมโอนให้แก่กนัได้ 

• เจ้าของลิขสทิธิ์อาจโอนลิขสทิธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมี

ก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสทิธิ์กไ็ด้ 

• การโอนลิขสทิธิ์ตามวรรคสองซ่ึงมิใช่ทางมรดกต้องท าเป็น

หนังสอืลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน ถ้าไม่ได้ก าหนด

ระยะเวลาไว้ในสญัญาโอนให้ถอืว่าเป็นการโอนมีก าหนด

ระยะเวลาสบิปี 



ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสทิธิ์

มาตรา 32 การกระท าแก่งานอนัมีลิขสทิธิ์ของบุคคลอื่นตาม

พระราชบัญญัตินี้  หากไม่ขดัต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมี

ลิขสทิธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสทิธิ์และไม่กระทบกระเทอืนถงึสทิธอินั

ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสทิธิ์เกนิสมควร มิให้ถอืว่าเป็นการ

ละเมิดลิขสทิธิ์ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหน่ึง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่

งานอนัมีลิขสทิธิ์ตามวรรคหน่ึง มิให้ถอืว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ ถ้าได้

กระท าดังต่อไปนี้  

(1) วิจัยหรือศกึษางานน้ัน อนัมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

(2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคล

อื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท 



ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสทิธิ์

(3) ติชม วิจารณ ์หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถงึความเป็น

เจ้าของลิขสทิธิ์ในงานน้ัน 

(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถงึความเป็น

เจ้าของลิขสทิธิ์ในงานน้ัน 

(5) ท าซ า้ ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ใน

การพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย 

หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 

(6) ท าซ า้ ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอนเพ่ือ

ประโยชน์ในการสอนของตน อนัมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 



ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสทิธิ์

(7) ท าซ า้ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท า

บทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือ

จ าหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้  ต้อง

ไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 

(8) น างานน้ันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการ

สอบ 

มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างองิงานบาง

ตอนตามสมควรจากงานอนัมีลิขสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  

โดยมีการรับรู้ถงึความเป็นเจ้าของลิขสทิธิ์ในงานนั้น มิให้ถอื

ว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ ถ้าได้ปฏบัิติตามมาตรา 32 วรรค

หน่ึง



ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสทิธิ์

มาตรา 36 การน างานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดง

เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมไิด้

จัดท าขึ้นหรือด าเนินการเพ่ือหาก าไรเนื่องจากการจัดให้มีการ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น และมไิด้จัดเกบ็ค่าเข้าชมไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม และนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในการแสดงนั้น มิให้ถอืว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ หากเป็นการ

ด าเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือ

การสงัคมสงเคราะห์ และได้ปฏบิัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง



ธรรมสทิธิ (Moral Rights)

มาตรา 18 ผู้สร้างสรรค์งานอนัมีลิขสทิธิ์ตาม

พระราชบัญญัติน้ีมีสทิธทิี่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน

ดังกล่าว และมีสทิธทิี่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสทิธิ์หรือบุคคล

อื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท าโดยประการอื่นใด

แก่งานนั้นจนเกดิความเสยีหายต่อช่ือเสยีงหรือเกียรติคุณ

ของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถงึแก่ความตาย

ทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสทิธทิี่จะฟ้องร้องบังคับตามสทิธิ

ดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสทิธิ์ ทั้งนี้  เว้นแต่

จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อกัษร 



สิทธิของนกัแสดง

มาตรา 44 นักแสดงย่อมมีสทิธแิต่ผู้เดียวในการกระท าอนัเกี่ยวกบั

การแสดงของตน ดังต่อไปนี้  

(1) แพร่เสยีงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดงเว้น

แต่จะเป็นการแพร่เสยีงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจาก

สิ่งบนัทกึการแสดงที่มีการบนัทกึไว้แล้ว 

(2) บนัทกึการแสดงที่ยังไม่มกีารบนัทกึไว้แล้ว 

(3) ท าซ า้ซึ่งสิ่งบนัทกึการแสดงที่มีผู้บนัทกึไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนักแสดงหรือสิ่งบนัทกึการแสดงที่ได้รับอนุญาตเพ่ือ

วัตถุประสงค์อื่น หรือสิ่งบนัทกึการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด

สทิธขิองนักแสดงตามมาตรา 53



สิทธิของนกัแสดง
มาตรา 45 ผู้ใดน าสิ่งบนัทกึเสยีงการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว หรือน าส าเนาของงานนั้นไปแพร่เสยีงหรือ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ให้ผู้น้ันจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่

นักแสดงในกรณทีี่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้ ให้อธบิดีเป็นผู้มีค าสั่ง

ก าหนดค่าตอบแทน ค าสั่งของอธบิดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอทุธรณ์

ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่ง

ของอธบิดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

มาตรา 46 ในกรณทีี่การแสดงหรือการบนัทกึเสยีงการแสดงใดมี

นักแสดงมากกว่าหน่ึงคนขึ้นไป นักแสดงเหล่านั้นอาจแต่งตั้งตัวแทน

ร่วมเพ่ือดูแลหรือบริหารเกี่ยวกบัสทิธขิองตนได้ 


