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ขอบคุณทางคณะศิลปกรรมศาสตรท่ีเชิญผมมาบรรยายพิเศษในวันนี้ตองกราบขอบพระคุณทาน

คณบดี คณาจารยของคณะศิลปกรรมศาสตรทุกทาน รวมท้ังนักศึกษา วันนี้ผมจะใชเวลาบรรยายประมาณ

ช่ัวโมง ช่ัวโมงครึ่ง ในการบรรยายเรื่องลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร ของนกัออกแบบ โดยเฉพาะเรือ่งงานคณะ

ศิลปกรรมศาสตรเปนหลัก หลักจากนั้นก็จะยกตัวอยางเปรียบ เทียบงานท่ีนักศึกษาสรางสรรคมาแลวนี้จะ

ไดรบัความคุมครองอยางไร 

ผมขอเริ่มตนดวยภาพท่ีลูกสาวผมวาดภาพลูกสาวผม ตองการแสดง ออกวาเขาอายุ 4 ขวบ แตเขียน

ผิดเปนป 4 นักศึกษาคิดวานี้จะไดรับ ความคุมครอง ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรหรือไมอยางไร  ถา

ไดรับการคุมครองตามกฏหมายท่ีเกี่ยวของ ลูกสาวผมจะมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาผลประโยชน

จากงานชิ้นนีห้ากบุคคลใดนํางานช้ินนี้ไปทําซํ้าดัดแปลงหรอืเผยแพร  โดยไมไดรับการอนุญาต จากลูกสาว

ผม ถือวาทําละเมิดลิขสิทธ์ิ ไดหรือไม 

ในครั้งหนึ่งผมรูสึกไมสบายใจมาตั้งแตตอนเด็กๆแลว ผมไดรับรางวัลชนะเลิศภาพวาด จนถึงทุก

วันนี้ก็ยังไมสบายใจวาตัวเองไดมาเพราะละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม ภาพท่ีวาดในสมัยนั้นผมอยูช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 ปรากฏวาภาพวาดท่ีผมสงไป ไดรางวลัชนะ ชนะนักศึกษา ภาพท่ีผมวาดคือภาพนี้  เปนภาพลูกโลกเปน

มือจับถือลูกโลก(อยูอยางนี้)แลวผมกว็าดลงไปวา ถาโลกของเราอยูในอุงมือเผด็จการโลกเราจะเปนอยางไร 

ปรากฏวาไดรบัรางวลัชนะเลิศ ซ่ึงผมประหลาดใจมากท่ีผมไดรับรางวัล ท้ังท่ีภาพวาดนัน้ ผมไดไปนาํมาจาก

ภาพวาดของคนอ่ืน แลวมาวาดลงไป แตท่ี ภาพผมไดรบัรางวลั ชนะผมเขาใจวาเปนเพราะวา กรรมการ ไม

ทราบวาภาพนี้เคยปรากฏอยูบนท่ีอ่ืนมาแลว และท่ีชนะใจกรรมการเพราะขอความท่ีผมเขียน ลงไป ในวนันี้

หลังจากท่ีศึกษากฎหมายเรื่องลิขสิทธ์ิท้ังในและตางประเทศมาผมพบวางานของผม นาจะ หรือควรที่จะ  ขอ

อนุญาตจากเจาของผลงานภาพนั้นเสียกอน แตในขอความท่ีผมเขียนผมไดลิขสิทธ์ิของผมแนนอนเพราะวา

ผมสรางขึน้มาเอง แตอยางไรกต็ามวันนี้ผมมานั่งคิดหลังจากท่ีศึกษามาแลว  “ถาผมเปล่ียนแปลงสาระสําคัญ

ของภาพวาดท่ีผมเอามาใช ยกตวัอยางนะครบั หากผม ใชวิธี คว่าํลูกโลกลงมา แลวผมก็ใหแสงสีเสนใน

ลักษณะท่ีแตกตางไป แรงเงาตางๆ แตกตางไปแลวใชลักษณะคว่ําลูกโลก แลวใชขอความเดิม ฉากประกอบ

ตาง ๆ  เปล่ียนแปลงไป ถาผมเปลี่ยนแปลงส่ิงที่เปนสาระสําคัญของภาพเชนนี้ผมจะสามารถกลาวอางวาผม

เปนผูสรางสรรคผลงาน ซ่ึงไดรับลิขสิทธซ่ึงมีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวแตตองเปลี่ยนแปลงส่ิงที่เปนสาระสําคัญ” 

ถารูปโลกของเขาระบายดวยสีฟา ผมอาจจาํเปนตองระบายดวยสีอ่ืน หรอืใหแสงสีแสงเงาท่ีแตกตางไปจาก



สาระสําคัญ  นั้นคือ ส่ิงท่ี ผมผิดพลาดมาแตอดตี ผมไมสามารถท่ีจะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร หรือ

สถาปตยกรรมศาตรในส่ิงท่ีผมใฝฝนตอนเด็ก ๆ ได ผมชนะเลิศเปนท่ีหนึ่งของจังหวัดมีคนบอกผมควรเรียน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรแตผมมองวาผมไมมคีวามคดิสรางสรรค เนือ่งจากตองไปกอ็ปป ไอเดยีคนอ่ืนขึ้น

มาแลวคอยมาดัดแปลงตอเติมนั้นคือส่ิงท่ีผมจําเปนตองเปล่ียนสายมาเรียนค ณะนิติศาสตร  ซ่ึงสามารถไป

จําหลักกฎหมายแลวนํามาใชไดซ่ึงถือวาไมมีใครละเมิดงานของใคร เพราะวาทางกฎหมายถือเปนการละเมิด

ลิขสิทธ 

ตอมาส่ิงท่ีผมอยากจะสรางเปนตวัอยาง คาํถามทานผูมีเกียรติท่ีเขาฟงการบรรยาย นะครับวาอยางนี้

ผมจะไดรับการคุมครอง จากลิขสิทธหรือสิทธบัตรหรือไม  มีอยูครั้งหนึ่งลงลิฟ ตมา ไมรูวาผมเสียมารยาท

หรือเปลาผมควรท่ีสะบัดรังแคจากท่ีเส้ือผมซะกอน เผอิญวาบางทีผมทํางานมากเขียนหนังสือไมมีเวลา สระ

ผมกม็รีงัแคเยอะจากเส้ือสีดําก็ติดลงมา เขาไปในลิฟตปรากฏวา นักศึกษาท่ีอยูในลิฟตหลายทานซุบซิบกันวา

อุย หิมะ ตก เม่ือผมไดยินทําใหผมรูสึกวาคงทําความลําบากใจใหกับนักศึกษาสองทานนั้นก็รูสึกลําบากใจ 

ผมก็มานั่งคิดดูเม่ือกี้ผมนั่งทานขาวอยูเม่ือกลางวัน ถาเกดิผม สรางสรรคผลงานในลักษณะนี้ขึ้นมาหรือวาผม

จะ ผลิตคิดคนผาซ่ึงถาหิมะมันตกลงมาท่ีเส้ือของผมมันจะหลุดออกไปทันทีมันไมสามารถเกาะติดได  ผม

คิดคนผลิตภัณฑแบบนี้ออกมาในขณะเดียวกันผาท่ีผมคิดคนออกมามันไมบางเบา สวมใสไมสบายเพราะวา

เพ่ือผลประโยชนเพ่ือไมใหรังแคติด อยูท่ี เส้ือของผมได  ผมกเ็ลย ออกแบบ ลวดลายของผาตองมีเนื้อหาท่ีใส

แลวนุมสบายเปนลวดลายท่ีดูโปรงพริ้วสบาย คําถามก็เลยตามมาวา การท่ีผมคิดคนหรือคิดทําขึ้น ซ่ึงผาไม

สามารถใหรังแคเกาะติดเส้ือได  ในขณะเดียวกัน ผมก็ออกแบบลาย ของผาซ่ึงมี ลวดลาย ดูแลวใสนุมนวล ดู

เหมือนผาไมมีลักษณะท่ีทําความลําบากกับคนใสเลย ลักษณะเชนนี้ไมวาการออกแบบลายผา หรอืสีของผาท่ี

ผมคิดคนขึ้นมาจะไดรับกา รคุมครองตามก ฎหมายท่ีกลาวมา คือลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิบัตร หรือไม นี้ผมเปด

เปนประเดน็คําถามอยางนี้นะ เพราะผมเขาใจวา ถ าเราตอบสอง คําถามนี้ได นักศึกษา  ทานคณาจารยท่ีเปน

นักจิตรกรรม นักออกแบบ หรือสถาปนิก ก็สามารถท่ีจะสรางสรรคงานแลวสามารถท่ีจะไดรับการรับรอง

และคุมครองในการ แสวงหาผลประโยชนจากงานท่ีสรางสรรคขึ้น โดยไมตองไปกังวลใจวาเราจะถูกทํา

ละเมิดงานมีลิขสิทธหรือสิทธิ บัตรของเรา หรือถาเราถูกบุคคลใดมาฝาฝนหรือละเมิดงานมีลิขสิทธหรือ

สิทธิบัตรของเรา เราจะใชกฏหมายเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือนําตัวผูทําความผิดมาลงโทษได

อยางไร ในขณะเดียวกันกอนท่ีเราจะไดมาซ่ึงงานอันมีลิขสิทธหรืองานท่ีไดรับการคุมครองตามสิทธิบัตรนัน้ 

เราจะตองดําเนินการอยางไร ซ่ึงลักษณะของท้ังสองอยางนี้แตกตางกัน การที่ไดมาซ่ึงงานลิขสิทธสามารถที่

จะไดรับการคุมครองทันทีถาสรางสรรคงานขึ้นแลวเขาหลักเกณฑตามกฎหมายกําหนด ไมจําเปนตองไปจด

ทะเบียน แตในขณะที่สรางสรรคงานและงานนั้นเปนงานที่จะขอรับความคุมครองตามสิทธิ บัตร นักศึกษา

หรือทานผูมีเกียรติจะตองขอจดทะเบียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือไดรับความคุมครอง นะครับ วันนี้เรา

จะมาพูดในภาพกวางกอน หลังจากนัน้ผมจะบรรยายตาม ขั้นตอน เพ่ือย้ําในส่ิงท่ีสํา คัญจะไดเขาใจและ

นําไปใชไดนะครับ  



ผมมีคําถามอีกคําถามหนึ่ง ผมมองทานอาจารยท่ีเคยเชิญผมไปดูงานท่ีจัดเกี่ยวกับภาพวาดของเขา  

ทานเคยชวนผมไปดงูานท่ีทานวาดภาพแลวแสดงนิทรรศการศิลปท่ีจุฬา

ลิขสิทธ์ิ กับ สิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญ หัวขอท่ีผมไดรับเชิญขึ้นมาพูดคือ “ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร สําหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ” อยางไรกต็ามผมเห็นวา คณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร รวมท้ัง

นกัศึกษา อาจ ท่ีจะมีผูท่ีจะสรางสรรคงานท่ี นอกเหนอืจากการออกแบบผลิตภณัฑ อาจเปนงานจติกรรม 

สถาปตยกรรม งานภาพพิมพ งานภาพถาย ผมเลยจาํเปนท่ีจะตองวางพ้ืนฐานของทรพัยสินทางปญญาไวดวย

นะครับ ส่ิงท่ีจะพูดก็คือหลัก ๆ แลว งานออกแบบผลิตภัณฑกับงานศิลปกรรมท่ีผมวาดท่ีผมพูดมาก็คืองาน 

ภาพพิมพ งานสถาปตย งานจิตรกรรม จะพูดประกอบไปดวยนะครับ 

 ถาสมมุติวาวันนั้นผมไปดูงานของ

ทานนะครับ แลวผมเกิดถูกใจภาพของทานขึ้นมา สมมุติวาภาพนี้อาจารยขายเทาไหรอะ ทานอาจารยบอกวา

ขาย แลวก็ตอรองราคากันผมก็บอกวาแลวผมซ้ือภาพนี้ 500 บาท มันมีคดีท่ีผมจะพูดใหฟง ซ่ึงผมซ้ือไป 500 

บาท ตอมาปรากฏวาภาพท่ีทานขายใหผม ผมเอาไปผลิตเปนบัตรอวยพร หรอืบัตร ส .ค.ส. แลวตอมาก็มี

บริษัทผูประกอบการรายหนึ่ง เอย มันสวยดีเอา ส .ค.ส. ท่ีผมพิมพขึน้จากภาพวาดท่ีผมไปซ้ือมา เอาไปขาย

ตอ คาํถามกค็อืทานอาจารยท่ีเปนเจาของภาพวาด ท่ีขายภาพวาดใหผมในราคา 500 บาท แลวผมกเ็อาภาพ

นั้นมา ทําเปนบัตร ส.ค.ส. แลวมีบริษัทผูประกอบการเอาภาพ ส.ค.ส. นี้ไปขายตอ กรณีเชนนี้ผมสามารถทํา

ไดไหม หรือผูประกอบการทําไดไหม หรือสิทธ์ิของทานผูเปนเจาของภาพวาดอันแทจริง จะฟองรองหรือวา

ปลอยเลยตามเลยใหผมไปแสวงหาผลประโยชน หรือปลอยใหผูประกอบการแสวงหาผลประโยชนตอไป 

ครับนี้ผมนี้ท้ิงเปนประเด็นเอาไว ทีนี้เรามาเริ่มเรื่องไปทีละลําดับ ถาในระหวางท่ีผมบรรยายถาเกิดมีคําถาม

ถามใดก็เรียนเชิญไดเลยนะครับ 

ก็จะอธิบายหลักกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร และแนววิธีปฏิบัติท่ีกํา หนดไวในกฏหมาย และ พูดถึง

หลักกฎหมายลิขสิทธ์ิและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวในกฏหมายดวย ถาพูดถึงตรงนี้นาสนใจก็คือวาแนวปฏิบัติ

ท่ีกําหนดไวในแนวกฎหมายของสิทธิบัตร กับแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวในแนวกฎหมายลิขสิทธ์ินี้แตกตางกัน  

ถาจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิผูสรางสรรคผลงานไดรับการคุมครองทันทีท่ีสรางสรรคงาน

ขึ้นไมตองไปจดทะเบียน แตอยางไรกต็ามเพ่ือใหเปนหลักฐานวาเราเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธ์ิ เราสามารถ

ท่ีจะไปจดแจงขอมูลท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาได แตในขณะเดียวกันถาประสงคจะขอรับความคุมครอง

ตามสิทธิบัตรตองไปยื่นคําขอรับสิทธิบัตรซ่ึงใชเวลานาน แตในเรื่องลิขสิทธ์ิใชเวลาไมนานแคเพียงยื่นคําจด

แจงขอมูลก็สามารถขอรับความคุมครองตามลิขสิทธ์ิไดหรือไมตองไปขอจดแจงขอมูลก็ไดรับความคุมครอง

ทันทีในเรื่องของลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ทําไมถึงกลาววาสิทธิบัตรเปนทรัพยสินทาง อุตสาหกร รม 

เพราะวาสิทธิบัตรนั้นเกี่ยวของกับการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ ยกตัวอยางเม่ือสักครูนี้ ผมคิดคน

หรือสรางผาท่ีสามารถปองกันรังแคไดถือวาเปนการประดิษฐ สวนลวดลายท่ีปรากฏบนผาถือวาเปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ผมแยกความแตกตางระหวางการประดิษฐกับการออกแบบผลิตภัณฑ การประดิษฐนั้น

คือสวนท่ีเปนองคประกอบภายในของผลิตภัณฑกลไกภายใน สวนการออกแบบผลิตภัณฑคือองคประกอบ



ภายนอก ท้ังองคประกอบภายในและภายนอกของผลิตภัณฑสามารถท่ีจะขอรบัความคุมครองตามกฎ หมาย

สิทธิบัตรได องคประกอบภายในมีการคิดคนสรางสรรคซ่ึงตองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวิทยาการ

ทางดานวิทยาศาสตร สวนการออกแบบผลิตภัณฑเกี่ยวของกับงานศิลปะประยุกต งานออกแบบผลิตภัณฑ

สามารถท่ีจะขอรับความคุมครอ งหรือไดรับความคุมครองท้ังตามกฎหมายสิทธิบัตรและตามกฎ หมาย

ลิขสิทธ์ิ แตถาขอรับความคุมครองสิทธิบัตรตองใชเวลานานแตในขณะท่ีงานของเราถือวาเปนงานลิขสิทธ์ิ

เม่ือไหรจะไดรับความคุมครองทันทีระยะเวลาการคุมครองก็แตกตางกันไป แตอยางไรก็ตาม ผมมานัง่

วิเคราะหดูแลว ถาการออกแบบผลิตภัณฑของนักศึกษา หรือคณาจารยท้ังหลาย จะขอการรับความคุมครอง

ตามสิทธิบตัรผมวามีประโยชนในทางการคาหรือเชิงพาณิชย เม่ือวันจันทรผมไดนั่งคุยกับทานนายกสมาคม

ทรัพยสินทางปญญา มีคําถามคําถามหนึ่งจากท่ีผมเคยไปบรรยายถามแบบวา แบบโมเดลของบานภาพบานท่ี

ออกแบบมาจะขอรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถท่ีจะได ท้ัง

สองอยาง ถาคุณไปจดทะเบียนขอรับความคุมครองตามสิทธิบัตร คุณก็จะไดลงสิทธิบัตรในการออกแบบ

บานนั้น แตถาไมไดไปขอรับความคุมครองจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องแบบบาน แบบบานนั้นท่ีวาดมาก็จะ

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ แตท้ังสองอยางจะเอาลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรดีมันมีผลประโยชนท่ี

แตกตางกัน ผมจะบรรยายไปเรื่อย ๆ และจะเฉลยตอไป 

การที่กฎหมายใหการคุมครองกับการออกแบบผลิตภัณฑหรือให การคุมครองกับการประดิษฐ 

เนื่องจากวาสังคมจะไดเทคโนโลยี วิทยาการทันสมัยอยูเสมอ  เนื่องจากมีข อกําหนดของสิทธิบัตรการที่จะ

ไดรับการคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร การประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑนั้นตองเปนส่ิงใหมซ่ึงไม

เคยปรากฏในสังคมมากอน เม่ือไมเคยปรากฏการออกแบบผลิตภัณฑหรือการประดิษฐส่ิงนั้นมากอน รัฐจะ

ออกหนังสือสําคัญที่เรียกวา สิทธิบัตร เม่ือใครที่ไดรับหนังสือสําคัญที่เรียกวาสิทธิบัตรก็จะมีสิทธิ์แตเพียงผู

เดียวในการแสวงหาผลประโยชนในการออกแบบผลิตภัณฑนั้นหรือการประดิษฐนั้น ๆ  สามารถนาํงาน

ประดิษฐไปผลิตเปนสินคาออกจําหนายสรางผลกําไรได หรือสามารถท่ีเอาแบบผลิตภัณฑนั้นไปเปนแบบ

ในการผลิตผลิตภัณฑ  ยกตัวอยางเชน ถาผมออกแบบแวนตา ถาผมไดรับการคุมครองโดยการยิ่นขอการ

คุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรใหผมมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียว ในการนําแบบแวนตาของผมไปผลิตเปนแวนตา

ออกขาย คนอ่ืนก็ไมมีสิทธ์ิเอาแบบแวนตาท่ีผมไปรับสิทธิบัตรนั้นไปผลิตขายแขงขันกับผมนะครับ 

กฎหมายก็มีความจําเปนท่ีจะตองใหส่ิงตอบแทนแกคนท่ีคิดคนหรือคิดทําขึ้นหรือออกแบบส่ิงท่ีใหม ซ่ึงไม

เคยปรากฏขึ้นในสังคมมากอนเปนการตอบแทน เพราะวาถากฎหมายไมออกขอกําหนดมาคุมครองให

ผูออกแบบผลิตภัณฑหรือผูประดิษฐมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหาผลประโยชน จากงานท่ีเขา

สรางสรรคขึ้นก็จะไมมีใครท่ีจะคิดคนหรือคิดทํางานสรางสรรค เพราะการคิดคนหรือคิดทํางานขึ้นมาคนอ่ืน

ก็เอาไปก็อปป ลอกเลียน ผลิตสรางผลกําไรโดยเฉพาะคาผูออกแบบหรือคาผูสรางสรรคประดิษฐนั้นไมมี

ทุนทรัพยไมมีความรูความชํานาญในดานบริหารการตลาด  คนอ่ืนท่ีมีรูความชํานาญในดานการบริหาร

การตลาดเห็นการประดิษฐใหมหรือการออกแบบอะไรใหมก็เอาอ้ันนั้นไปผลิตขายทํากําไรได กฎหมายจึง

ตองออกมาเพ่ือนใหผูออกแบบหรือผูประดิษฐมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวในการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวาง



รัฐกับผูผลิตหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ การประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑหรืองานอันมีลิขสิทธ์ิตาง ๆ  

ถือวาเปนปจจัยหรือวัตถุดิบสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค การออกแบบผลิตภัณฑการประดิษฐลวนแลวแต

ตองใช Creative Idea หรือความคิดสรางสรรค  

ความคดิสรางสรรคมาอยางไร ประเด็นนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะเราจะเอาไปใชวิเคราะหวางานท่ีเรา

สรางสรรคมา อยางรูปภาพวาดของนองนุยลูกสาวผมท่ีวาดออกมาถือวาเปนงานท่ีไดรับความคุมครอง

ลิขสิทธ์ิหรือไม ประเด็นสําคัญ งานท่ีไดรับความคุมครองตองเกิดจาก Creative Idea หลังจาก Creative Idea 

ออกมาแลว แนวความคดิในการสรางสรรคนั้นไดถูกมาใชเปนปจจัยหรือวัตถุดิบในการผลิตสินคา หรือพูด

งาย ๆ วา อุตสาหกรรมสรางสรรค หรือเศรษฐกิจสรางสรรคมันก็เกิดขึ้นจากวัตถุดิบท่ีมีตนกําเนิดมาจาก

ความคิดหรือความสามารถในการผลิตส่ิงใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอน และอยูภายใตกฎหมายลิขสิ ทธ์ิหรือ

สิทธิบัตรนั้นเอง 

การท่ีจะไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ ถาในเรื่องของลิขสิทธ์ิตองเปนงานท่ีสรางสรรคขึ้นมาโดยมิได

ลอกเลียนแบบใคร และตองเปนงาน 1 ใน 9 ประเภทท่ีลิขสิทธ์ิไดกําหนดเอาไว และตองแสดงออกมาเปนรูป

เปนราง ในประเด็นแรกงานสรางสรรคท่ีจะไดรับการคุ มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ินั้นตอง เปนงาน

สรางสรรคท่ี มาจากการ Creative Idea หรอืงานสรางสรรคท่ีมาจาก มัน สมองของตวัเองไมไดไป

ลอกเลียนแบบใครประเด็นนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ องคประกอบแรกท่ีสําคัญมาก องคประกอบท่ีสอง ตองแสดง

ออกมาเปนรูปเปนรางก็สําคัญ เรื่องท่ีสามงานท่ีจะไดรับการคุมครองลิขสิทธ์ิจะตองเปนงาน 1 ใน 9 ก็สําคัญ

เหมือนกัน ทุกอยางสําคัญหมดง้ันเรามาดูกันวามันสําคัญอยางไรตรงไหนบาง 

ลิขสิทธ์ิเปนงานสรางสรรคท่ีเกิดจากภูมิปญญาของมนษุยทีแ่สดงออกมาในรปูแบบงานวรรณกรรม

หรอืศิลปกรรม แตเดมิกฎหมายลิขสิทธ์ิจะคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม เปนสวนใหญแตตอมาก็

ไดมีการคุมครองเพ่ิมจากงานสรางสรรควรรณกรรมและศิลปกรรมเปน ศิลปบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพร

ภาพ เดิมแลวกฎหมายท่ีใหความคุมครองทางงานลิขสิทธ์ิเขาเรียกวาบัญญัติงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

ลิขสิทธ์ิ ตามความหมายของกฎหมายหมายถึงสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิกําหนดเอาไวกับงานสรางสรรคท่ีเราไดทําขึ้น สิทธิแตเพียงผูเดียวเปนเรื่องท่ีสําคัญ หรือท่ีเรียกวา 

Exclusive Rights สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะทําการใด ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดขึ้ นกับงานท่ีเราไดสรางสรรคขึ้น 

คนอ่ืนมาฝาฝนเอาสิทธ์ิของเราไปใช เราฟองละเมิดไดทัน นี่เปนเรื่องท่ีสําคัญ 

เวลาท่ีผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายถาผมบรรยายในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทผมจะ

บรรยายแตกตางกันหรือแมแตกระท่ั งใหคําแนะนํานักศึกษาปริญญาเอก ผมจะใหคําแนะนําท่ีแตกตางกัน

แมวาจะใชกฎหมายฉบับเดียวกัน ถาเปนระดับปริญญาตรีเราจะพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายเปน

สําคัญวากฎหมายนั้นเอาไปใชอยางไร แตในปริญญาโทท่ีสูงขึ้นเราตองมองลึกไปถึงส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลังของ

กฎหมาย แตถาระดับปริญญาเอกเราจะวิเคราะหส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลังและเสนอแนะปรับปรุงแกไขหลักเกณฑท่ี

อยูเบ้ืองหลังและส่ิงท่ีอยูในตัวกฎหมายอยางไร 



ถาพูดถึงเรื่องลิขสิทธ์ิถาตามตัวบทกฎหมายจะเขียนไววาสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคงาน

อันมีลิขสิทธ์ิท่ีจะทําการใด ๆ ซ่ึงมันก็จะสอดคลองกับส่ิงท่ีอยู เบ้ืองหลังเขาตองการกฎหมายคุมครองสิทธ์ิ

ของผูสรางสรรคงาน ถาไดประเดน็แคนีแ้ลวอาจารยผูวาดภาพแลวเอาภาพวาดออกจดัแสดงนทิรรศการจะ

ไดรบัความคุมครองสิทธิในภาพวาดตรงนัน้ ผมไปซ้ือภาพวาดของทานมาผมไมไดไปซ้ือสิทธิในภาพวาด

ของทานมาผมมีสิทธ์ิแตตัววัตถุในตัวภาพวาดตรงนัน้ อยางภาพวาดท่ีผมไดรบัเปนภาพวาดท่ีผมไดรบัความ

กรุณาในคณะศิลปกรรมศาสตรวาดให ทานมอบใหผมเฉพาะตัววัตถุในภาพไมไดมอบลิขสิทธ์ิในภาพใหผม

ซ่ึงจะมอบใหก็ไดผมก็ยินดี ผมจะไดมีสิทธ์ิในการแสวงหาผลประโยชนใจภาพวาดของผมแตเพียงผูเดียว

ตามกฎหมายลิขสิทธ์ินะครับ ทีละประเด็นนะอาจารย ผูวาดภาพท่ีผมนาํไปทําเปน ส .ค.ส. เริ่มคิดแลววาจะ

ฟองผมท่ีเอาไปทํา ส.ค.ส. จะฟองผูประกอบการไดไหมท่ีเอาภาพ ส .ค.ส. ไปพิมพไปขายผมยงัไมเฉลยนะ

ผมจะพูดไปเรื่อย ๆ กอนจะฟองผมไดหรือไมก็ตองดูกอนทานอาจารยท่ีวาดภาพหรือนักศึกษ าท่ีออกแบบ

ผลิตภัณฑหรือทานอาจารยท่ีเปนสถาปนิกมากอนเขียนแบบออกมาท้ังภาพบาน เขียนแบบอาคาร หรืองาน

ตกแตงภายในหรือแมกระท้ังคนทํางานท่ีเรียกวาภาพถายหรือภาพประกอบ จะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายลิขสิทธ์ิหรือไม 

 

หลักเกณฑการไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ 1. ตองเกิดจาก งานที่มีความคิดสรางสรรคของตนเอง 2. งานนั้น

ตองแสดงออกมาซ่ึงความคิด 3. ตองเปนงานที่กําหนดไวในกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ประการแรกงานท่ีจะไดรับลิขสิทธ์ินั้นตองเกิดจากความคิดสรางสรรคของตนเองโดยท่ีประกาย

ความคิดหรือบอเกิดของความคิดนั้นจะมาจากท่ีไหนก็ได เรื่องนี้มีความคดิเห็นของผูพพิากษาในศาลฎีกาท่ี

แตกตางกัน เคยมีคดีนี้เกิดขึ้นบอกวา นี้รูปท่ีเกิดขึ้นประกายความคิดไปดูมาจากคนอ่ืนแลวมาเขียนไมไดรับ

ลิขสิทธ์ิ ก็ไปเห็นของคนอ่ืนแลวเอามาเขียน แตก็มีผูพิพากษาท่ีใหความเห็นแยง บอกวาถาเขาไปเห็นส่ิงใดท่ี

เปนประกายความคิดกอนท่ีเขาจะมาสรางสรรคงานลิขสิทธ์ิแลวเขาเอามาคิดมาเขียนมาสรางสรรคโดยท่ี

ไมไดลอกเลียนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญยอมไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ เพราะง้ันบอเกิดหรือประกายความคิดจะมา

จากท่ีแหงใดก็ได อยางท่ีผมมองไปในท่ีนี้มองไปแลวบางคนผูกเนคไทบางคนไมผูกเนคไทประกายความคิด

ผมเกิดขึ้นมาทันทีเลยหากผมจะวาดภาพนักศึกษา มธบ . Progressive University ผมคิดจาก  Progressive 

University ก็คือนักศึกษามีท้ังผูกเนคไทและไมผูกเนคไท ประกายความคิดผมเกิดขึ้นมาทันที ซ่ึงอาจจะมี

ภาพถายของนักศึกษาท่ีผูกเนคไทและไมผูกเนคไทกอนหนานั้ นอยูแลวแตลักษณะการใหแสงสีเงาหรือ

น้าํหนกัภาพผมแตกตางอยางส้ินเชิงจากภาพถาย จะบอกผมไปละเมิดภาพถายกค็งไมไดนะครบั เพราะผม

ไมไดลอกเลียนแบบใคร การท่ีเราจะไดลิขสิทธ์ิหลักเกณฑประการแรกตองเกิดจากความคิดสรางสรรคของ

ตนเองบอเกิดหรือประกายความคิดจะมาจาก ท่ีใดก็ไดแตตองไมไปลอกงานของคนอ่ืนในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญ ครับอันนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญเลย และการท่ีเราจะไดมาซ่ึงงานลิขสิทธ์ิประการแรกตองไมได

ลอกเลียนแบบใครและงานนั้นตองเกิดจากความมานะ วิริยะ อุตสาหะ ของเรา หลัเกณฑตรงนี้มาจาก

ความหมายของลิขสิทธ์ิจะตองเปนงานท่ีเกิดจากผลผลิตจากความมานะ วิริยะ อุตสาหะ ของมนุษยไมใชงาน



ท่ีคิดหรือทําขึ้นไดอยางงาย ๆ มีคําพิพากษาของศาลอังกฤษ มีคดีหนึ่งศาลอังกฤษตัดสินวาภาพวาดนี้ไมได

รับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเพราะเปนภาพท่ีงายไมไดใชความมานะพยายาม ในขณะเดียวกัน กม็ี

คําพิพากษาของศาลไทยตัดสินไวใกลเคียงกันวางานนี้ภาพตัวการตูนนี้ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิเหมือนกัน ผมจะยกขอเท็จจริงใหฟงตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ คือเปนรูปภาพดินสอวางอยูเหนือบัตร

ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับดวยความท่ีมันงาย ๆ ใครวาดก็ไดเปนลักษณะภาพวาดเปนรูปมือจับดินสอเหนือ

บัตรลงเสียงเลือกตั้งศาลอังกฤษบอกวาไมไดใชความมานะพยายาม ในขณะเดียวกันศาลไทยในคดีหนึ่งบอก

วารูปภาพวาดสุนัขมีลักษณะเหมือนสุนัขท่ัวไปไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  ง้ันใครเอา

รูปภาพสุนัขท่ีมีคนวาดแลวไปพิพมเปนโปสการ ดไปทําหนาปกหนังสืออะไรตางๆ คนท่ีเปนเจาของ

ภาพวาดครัง้แรกไมสามารถฟองคนท่ีเอาภาพของเขาไปทําซํ้าหรอืดดัแปลงไมไดเลย แตในขณะเดยีวกนัเรา

มองและพิจารณาวาถางานนัน้เกดิจากความมานะพยายามอุตสาหะของเขา แลวเขาไมไดไปลอกเลียนงาน

จากคนอ่ืนเราสามารถท่ีจะเห็นแยงได ในความเห็นของผมก็คือถาเราใสส่ิงดังตอไปนี้ในบทความท่ีผมใหไป

ผมจะเขียนในเรื่องของความคิดสรางสรรคกอนจะออกมาเปนผลงานอันมีลิขสิทธ์ิ ความมานะพยายาม

อุตสาหะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา ความมานะ วิริยะ อุตสาหะของมนุษยท่ีจะทําใหงานนี้กลายเปนงานท่ี

มีลิขสิทธ์ิมันนะตองประกอบดวยความคิดสรางสรรค  

ความคิดสรางสรรคมาจากอะไร ผมเคยนั่งคุยกับทานอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร บอกวาเวลา

สอนช้ันปท่ีหนึ่งใหภาพในการเขียนนักศึกษาบางคนอาจจะสนใจนอยหรือสนใจมาก จริงๆการสนใจขั้น

พ้ืนฐานในการเรียนมีความสําคัญมาก เพราะองคประกอบของความคิดสรางสรรคมันประกอบดวยสามสวน

ดวยกัน สวนท่ีหนึ่งก็คือ ความเช่ียวชาญ สวนท่ีสองก็คือทักษะความคิดสรางสรรค อันท่ีสามก็คือแรงจูงใจ

ถามีสวนตรงนี้สามารถท่ีจะบอกไดวาผมสรางสรรคงานดวยความมานะพยายามอุตสาหะโดยการใช

องคประกอบของความคิดสรางสรรคนาท่ีจะนํามาซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิไดถาไมไดไปลอกเลียนแบบใคร แรง

จูงในแนนอนผมอยากไดรางวัลผมก็เขียน ผมอยากไดคาตอบแทนท่ีดีจากผูวาจางใหผมสรางผลงานผมก็

สรางอยางเต็มท่ี อันท่ีสองก็คือความเช่ียวชาญ ความเช่ียวชาญมาจากความรูกระบวนการและการใหเหตุผล 

กม็าจากการศึกษาตั้งแตช้ันปท่ีหนึ่งนั้นละ หรือมาจากช้ันเด็ก ๆ ท่ีเรียน ลูกสาวผมก็ใหคุณครูนกชวยสอน

ภาพวาดตั้งแตเด็กขึ้นมาแลวก็จะมาความคิดกระบวนการมาตั้งแตแรก ๆ เขาจะมีความเช่ียวชาญได

กระบวนการในตรงนี้ไดความรูเบ่ืองตนจากตรงนั้น เรื่องนี้ก็เปนเรื่องสําคัญทักษะ ในดานความคิด

สรางสรรคตองมีความยืดหยุนและมีจินตนาการ อยางผมนี้ไมไดเพราะผมเปนนักท่ีคิดเองวาเองจิตนาการเอง

ไมไดตองดูแบบจากคนอ่ืนมา เม่ือเราสรางสรรคงานขึ้นมาแลวงานนั้นคนอ่ืนจะมองวามีคุณคาหรือไมมี

คุณคาไมใชเรื่องสําคัญงานนั้นจะเปนส่ิงใหมหรือไมไมสําคัญ แตตองไมไปลอกเลียนสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

ของเขาแลวเขากต็องมีความมานะพยายามท่ีจะวาดภาพตรงนี ้คนไดรบัลิขสิทธ์ิจากการแปลพจนานกุรมเขา

ใชเวลาในการแปลหลายสิบปอยางนี้จะไมเรียกวาความมานะพยายามไดอยางไรก็สามารถท่ีจะไดรับลิขสิทธ์ิ

จากงานแปลพจนานกุรมของเขานะครับ  



ตอมางานนัน้ตองแสดงออกมา เรื่องนี้นักศึกษาตองระวัง หรือคณาจารยตองคอยชวยเตือนนักศึกษา

เวลาท่ีคิดเรื่องอะไรตางๆตองระมัดระวัง อยางเชน ฉันจะออกแบบแบบนี้นะ ฉันจะวาดแบบนี้นะ ฉันจะ

สรางสรรคงานแบบนี้นะอยาบอกเพ่ือน เพราะถาคุณบอกเพ่ือนขึ้นมาแลวเพ่ือนไปสรางสรรคงานขึ้นมากอน

เพ่ือนจะไดเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงานนั้นทันที เพราะประกายความคิดมาจากแหลงไหนก็ได มาจากคําบอก

เหลาของเพ่ือนก็ไดอันนี้ตองระวัง แลวเราจะไปหายังไงวางานเราไมลอกเลียนแบบใครถาในเรื่องของ

สิทธิบัตรเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อย ๆ นะครับ งานนั้นตองแสดงออกมาเปนรูปเปนรางอยางเพียงแตคิดไวในใจ

เฉย ๆ เหมือนผมจะเขียนหนังสือเลนหนึ่งผมจะไมพูดกับใครเลย ผมพ่ึงยื่นขอตําแหนงทางวิชาการผมก็ไม

บอกใครเลยเก็บตัวเงียบทํางานของผมอยางเดียวเลยไมมีใครรูผมทํางานอะไรจนผมยื่นไปแลว ไมมีใครรูผม

ทําอะไรไวบางบอกไมได 

อันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่ง งานท่ีไดรับลิขสิทธ์ิตองเปนงานท่ีตองใชกําลังแรงงาน ทักษะความชํานาญ และ

เงินทุนอยางพอเพียงในการสรางสรรคผลงาน 

ผูเขาฟงบรรยายตอบคําถามแทนผมไดหรือยังวาลูกสาวของผมจะไดรับลิขสิทธ์ิในงานภาพวาดอันนี้

หรอืยงัใชความมานะพยายาม วริยิะ อุตสาหะ ใชแรงงาน ใชความชํานาญ และเงินทุนอยางเพียงพอในการ

สรางสรรคงานไหม 

มีผลงานหนึง่ผมไดรบัรางวลัมาในป 2554 สงประกวดช่ือวรสารศิษยเกาของธุรกิจบัณฑิตยผมตั้งช่ือ

ไววา  Now & Then ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวธุรกิจบัณฑิตย ปรากฏวาไดรับรางวัลเปนพระสิทธิธาดาจากทาน

อธิการบดี คําถามก็คือวาถามีวารสารฉบับใดท่ีไมใชวารสารส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวธุรกิจบัณฑิตย เอาช่ือ

วารสารไปใชโดยไมไดรบั อนุญาตจากผมถือวาละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม มีความคิดในเชิงวิชาการถาเปนช่ือ

ผลงานอยางส้ัน คําขวัญอยางงาย ๆ จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแตจะไดรับความ

คุมครองในกฎหมายอ่ืน ถามองดานหลัง Progressive University ถาดูตามกฎหมายลิขสิทธ์ิจะไมไดแตได รับ

ความคุมครองตามกฎหมายอ่ืนคือเครื่องหมายอ่ืน เครื่องหมายบริการ แตอยางไรก็ตามผมเคยพูดในประเด็น

นี้ มีเจาหนาท่ีจาก DSI บอกวาแมช่ือคําขวัญ ช่ือหนังสือ มันจะดูส้ัน ๆ งาย ๆ แตถาคนท่ีสรางสรรคใชความ

มานะวิริยะอุตสาหะคิดคนขึ้นและไดใชองคประกอบของความคิดสรางสรรคขึ้นมาก็ควรไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิเปนความคิดเห็นนะไมมีคดีเกิดขึ้น อยาลืมนะครับในประเด็นนี้เราตองไมได

ลอกเลียนแบบใครและตองสรางสรรคงานเปนรูปรางดวยตัวเองนะ คือถาจะเอางานคนอ่ืนมา ถาจะดัดแปล

ของคนอ่ืนมาเราตองไดรับลิขสิทธ์ิเหมือนกันแตจะดัดแปลงของคนอ่ืนมาเราตองไปขออนญุาต เจาของกอน 

และก็ตองอางอิงวางานนี้มาจากตรงไหน ถานักศึกษาจะออกแบบผลิตภัณฑหรือนักศึกษาจะวาดภาพหรือ

สรางสรรคงานศิลปกรรมใด ๆ โด ยมีตนแบบมาจากงานของคนอ่ืนนักศึกษาควรท่ีจะนําในส่ิงท่ีไมใช

สาระสําคัญของเขามาถานําของเขามาท้ังหมดแลวจะนํามาอางวาตัวเองเปนเจาของลิขสิทธ์ิยอมทําไมได การ

ท่ีจะเอามาท้ังหมดหรือเอาสาระสําคัญของเขามาเอามาไดถานกัศึกษาขออนญุาตจากเขา แตถานกัศึกษาเอามา

เขยีนแลวเพ่ือสงเปนศิลปนิพนธผมคิดวาคงไมได เนื่องจากไปเอาสาระสําคัญท่ีมีอยูแลวมาท้ังหมด มันไมใช

งานสรางสรรคดวยตนเองเปนการลอกเลียนแบบคนอ่ืนมาแมจะไดรับการอนุญาตมากต็าม ถาเอาบางสวนมา



ประติดประตอมาครีเอทมาดัดแปลงและอางอิงแหลงท่ีมาแมขอความท่ีจะบรรยา ยในภาพประกอบหรือ

เนื้อความท่ีจะใหเหตุใหผลวัตถุประสงคของภาพถามาจากขอความของคนอ่ืน ควรตองอางอิงแหลงท่ีมา 

วิธีการท่ีจะเอาขอความของคนอ่ืนมานี้มันมีอยูสองอยาง คือหนึ่งเอาขอความคนอ่ืนมาคําตอคํา แตควรใส

เครือ่งหมายคาํพูดไวแลวอางอิงแหลงท่ีมา สองคอืการ นําขอความหรือขอคิดขอเขียนคนอ่ืนมาใชแตเรามา

ถอดความหรอืแปลความของเองแตกค็วรท่ีจะบอกวามาจากแหลงไหน 

งาน 9 ประเภท งานศิลปกรรมเปนหนึ่งในนั้น งานศิลปกรรมที่จะไดรับลิขสิทธิ์ มีงานจิตรกรรม 

งานสรางสรรครูปทรง งานประติมากรรม งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม งานภาพถาย งานภาพประกอบ 

งานศิลปประยุกต ผมมาสะดุดอยูท่ีคําวางานศิลปประยุกต งานของศิลปกรรมไมมีสวนไหนของกฎหมายท่ี

บอกวางานออกแบบผลิตภณัฑเปนงานศิลปกรรมไวอยางชัดเจน ขอความท่ีผมลอกมางานศิลปกรรม

หมายถึง งานศิลปกรรมไดแก ขอความพวกนี้ผมลอกมาจากมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537  

งานศิลปประยุกตนั้นละคือการท่ีเราจะอางวางานออกแบบผลิตภัณฑของเราเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ

เพราะวางานออกแบบผลิตภณัฑของเราเปนการนาํเอางานจติกรรม ประตมิากรรม งานสถาปตยกรรมตาง ๆ 

มาใชเพ่ือเปนประโยชนในการออกแบบผลิตภัณฑ ถือวาเปนงานศิลปประยุกตมีคนใหความเห็นไวแลวใน

วารสารของทนายความ นกัวชิาการทานนีท้ีเ่ขยีนบทความลงในวารสารของทนายความ ใหความเห็นวางาน

ออกแบบผลิตภัณฑถาไมไดไปขอจดทะเบียนขอรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรถือวาเปนงานศิลป

ประยุกตเนื่องจากเปนงานท่ีนํางานจิตกรรม งานสภาปตยกรรม หรืองานภาพถายมาประยุกตรวมกันใหเกิด

ประโยชนนอกจากการช่ืนชมในตวัคณุคาของตวังานแลว นาํงานตาง ๆ มาใหเกดิประโยชนอยางไร ใน

ความเห็นของผม งานกจ็ะมีการวาดลงบนวสัดภุาพวาดกย็งัสามารถเปนแบบในการผลิตภณัฑในงาน

อุตสาหกรรมตอไปไดถือวาเปนงานศิลปประยุกต มาดูวาถาเรา ไมขอความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบตัร

เพราะตองใชเวลา เราจะไดประโยชนอยางไรจากลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกตออกแบบผลิตภัณฑ 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ งานศิลปกรรมงานสรางสรรคท่ีไมไดลอกเลียนแบบใคร 

สรางสรรคเปนรูปเปนรางไมวาจะเปนงานจิตกรรม ประติมากรรม  

งานศิลปประยุกตก็ตามเราจะมีสิทธ์ิดังตอไปนี้ สิทธิตามมาตรา 15 สิทธิตามมาตรา 17 และสิทธิตาม

มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ 2537    

มาตรา 15 เราวาดภาพขึน้มาเราออกแบบงานศิลปกรรมขึน้มาเรามีสิทธ์ิทาํซํ้า ทําสําเนาหรือดัดแปลง

ก็คือเปล่ียนรูปรางรูปทรงจากภาพวาดเปนภาพประติมกรรม งานศิลปประยุกตเอาไปทําเปนแบบผลิตภัณฑ

ออกมาไดเราไปผยแพรตอสาธารณะชนและสิทธิอันนี้มันเปนสิทธิแตเพียงผูเดียว เม่ือ เชาผมไดรบัโทรศัพท

จากทางคณะศิลปกรรมศาสตรจะขอนําคําบรรยายครั้งนี้จะเอ าไปเผยแพรใหนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ท่ี

ไมไดเขาฟงบรรยายอาจารยจะ อนุญาตไหม ผมบอกวา อนุญาตแต อนุญาตภายใตสิทธิท่ีผมมีเผยแพรเพ่ือ

การศึกษาของนกัศึกษาอาจารยเอาคาํบรรยายของผมไปทําเปน CD อยางนี้เปนการท่ีผม อนุญาตการอนุญาต

อยูในขอท่ี 5 ก็เปนเรื่องสําคัญคือถาเราไมแสวงหาผลประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิของเราแตเพียงผูเดียว



ในการทําซํ้าดดัแปลง เอางานศิลปกรรมของเราไปผลิตเปนสินคาออกมาขายถาเราไมทํา เราจะอนุญาตใหคน

อ่ืนเอาไปทําซํ้าดัดแปลงหรือเผยแพรแบบนี้เราสามารถท่ีจะอนุญาตได คาํถามตอมาในเชิงกฎหมาย  

การขออนุญาตใหคนอ่ืนใชลิขสิทธ์ินี้ตองทําเปนหนังสือหรือบอกในทางวาจาได เม่ือเชาผมบอก

อาจารยธนเดชวาเอางานผมไปทําเปน CD ใหประโยชนแกการศึกษาไดบอกแคนี้ก็เพียงพอแลวไมตองทํา

เปนหนังสือ อีกประการหนึ่งท่ีทานคณบดีพูดกับผมกอนขึ้นมาบรรยาย เวลาท่ีนกัศึกษาไปรบัโปรเจคงาน

หรือของานจะทํางานใหกับหนวยงานนี้หรือโรงแรมนี้แหงนี้ พอเรามาทําเสร็จอาจจะสงทางคณะใหได

คะแนนแลวปรากฏวาทางหนวยงานนั้นเอางานของเราไปใครเปนเจาของอันมีลิขสิทธ์ิตรงนี้ มีลักษณะอยาง

นี้นะ หนึ่งผูสรางสรรคงานเปนเจาของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธ์ิตามท่ีผมพูดมาตรงนี้ อยางไรก็ตามถาผูสรางสรรค

งานสรางสรรคงานในฐานนะเปนลูกจาง นายจางมีสิทธ์ิท่ีจะเอางานนั้นไปเผยแพร อยางเชนถานักศึกษาเปน

ลูกจางของสํานกัพิมพแหงหนึง่วาดภาพหนาปกใหเขาเขากมี็สิทธ์ิจะนาํเอาภาพวาดนี ้หรอืการออกแบบไป

เผยแพรเปนหนาปกของเขาถามีขอตกลงในสัญญาวาเขามาทํางานเปนนักวาดนักออกแบบแตถาถูกวาจางไป

ไมใชวาไมใชนกัวาดนกัออกแบบเขาไปทํางานในตาํแหนงอ่ืน แตปรากฏวานกัศึกษาไดวาดภาพแลวปรากฎ

วาเขาเอาไปใชแตการวาดภาพนัน้หรอืการออกแบบนัน้หรอืการสรางสรรคงานท่ีเปนงา นศิลปกรรมนัน้

สามารถทําไดเพราะไดมาจากรายงานขอมูลสถิติท่ีเขามี เขาเรียกวาภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้เขาก็มีสิทธ์ิเอา

งานเราออกไปเผยแพรไดแตวาคนเปนเจาของผลงานหรือเจาของลิขสิทธ์ิตามลําดับนี้คือลูกจาง แตถา

นักศึกษาไปทําสัญญาจางทําของ ผูวาจางจะเปนเ จาของลิขสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวสิทธ์ิเด็ดขาดจะไปอยูในมือ

ของผูวาจางทันที แตถาเราอยูในฐานะลูกจาง ไมใชในฐานะผูรับจางนะเราจะยังมีสิทธ์ิดังตอไปนี้นํา แตเขา

สิทธ์ิของเราไปเผยแพรได  ณ.เวลาทําสัญญาตอ งดูสัญญาดี ๆ การทําสัญญาวาจางหรือการทํา สัญญาจาง

แรงงาน นี้สิทธิหนาท่ีมันแตกตางกัน ถาเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงงานเราตองปฏิบัติตามขอตกลง

กฎระเบียบของเขาความอิสระเราไมมี แตถาทําสัญญาจางทําของความเปนอิสระของเรามีจะทํางานตรงไหน

แบบศิลปนก็ไดแตผลงานจะตกเปนลิขสิทธ์ิของผูวาจางตองตกลงกันดี ๆ  

เรือ่งการอนญุาตเปนเรื่องท่ีสําคัญ การแสวงหาผลประโยชนจากการอนุญาต มีหนวยงานสําคัญอยูหนวยงาน

หนึ่งช่ือวา หนวยงานนวัตกรรมแหงชาติ เขาก็จะประเมินวาเราจะอนุญาตใหเขาเอาแบบของเราไปใชเราจะ

คิดวาตอบแทนอยางไร บางครั้งเปนเรื่องของทางธุรกิจอาจจะจําเปนตองขอความรูความชํานาญใหเขาตีราคา

ประเมินราคาใหเราไดวาเราควรท่ีจะเรียกคาตอบแทนเทาไหร หรือถาเราจะไมอนุญาตใหเขาเราจะโอนขาย

ไปเลยกไ็ด แตการโอนขายลิขสิทธ์ินั้นตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือท้ังสองฝาย  มิฉะนั้นตกเปน โมฆะ 

เพราะฉะนั้นทานอาจารยหรือนักศึกษาจะโอนขายผลงานอันมี ลิขสิทธ์ิของเราตองทําเปนหนังสือแลวเรียก

คาตอบแทนไดสูงจากผูท่ีซ้ือผลงานอันมีลิขสิทธ์ิของเรานะครับตองเปนลักษณะอยางนั้น กรณีผมซ้ือ

ภาพวาดทานอาจารยผมซ้ือเฉพาะตัววัตถุ 500 บาท ถาเขาจะขายลิขสิทธ์ิใหผมเขาคงไมขายในราคา 500 บาท

เปนแน เพราะฉะนั้นผมทําละเมิดลิขสิทธ์ิภาพวาดของอาจารย เพราะฉนั้นตองตกลงดี ๆ วาเขาซ้ือตัววัตถุเขา

ไมไดซ้ือสิทธ์ิท่ีอยูในตัววัตถุ เพราะกฎหมายคุมครองสิทธ์ิดังตอไปนี้นี้คือสิทธ์ิในมาตรา 15  กบัมาตรา 17 

ถาสมมุติวาอาจารยท่ีวาดภาพของผมตกลงกับผมทายการบรรยายอาจารยโอนลิ ขสิทธ์ิในภาพวาดใหผมนะ



ทําเปนหนังสือสัญญาเขียนกันเรียบรอยเลย เสร็จแลวผมก็นําภาพวาดตัวผมนี้ไปทําเปนหนาปกหนังสือผมมี

สิทธ์ิท่ีจะทําซํ้าดัดแปลงหรือยังไงก็ได ปรากฎวาผมก็ใสช่ือลงไปในภาพวาดวาจิรศักดิ์ รอดจันทร เปนผูวาด 

สุดทายอาจารยผูวาดภาพท่ีแทจริงมาบอกวาอาจารยทําแบบนี้ไดอยางไรผมเปนคนทํา  ผมกบ็อกวาอาจารย

เปนคนขายลิขสิทธในภาพนี้ใหผมแลว ผมก็มีสิทธ์ิท่ีจะทําอะไรในภาพวา ดนี้ก็ได  ก็อาจารยเปนคนโอน

ลิขสิทธ์ิมาใหผมแลว  ผมจะไปใสช่ือของผมก็ได ดูแลวตอนนี้ผมไปเติมหนวดเติมเคราใหมันดูเครงขรึมขึ้น

ผมทําไดไหม ไมรูอาจารยทานไหนเปนคนวาดภาพนี ้ ดูวาผมจะทําไดหรือไม  หรืออาจารยจะมาบอกวา ใส

ช่ือผมไมไดตองไปใสช่ืออาจารยผูวาดเทานั้น  ทานอาจารยทานั้นจะทําไดหรือไม  หรือเหมือนหนังสือเลมนี้

ของผม  ผมเขยีนออกมาแลวสํานกัพิมพเอาไปพิมพเอาเฉพาะตวัอยางท่ี ท่ีเขียนเนี่ยนะเกิดไปดัดแปลงบอกวา

ผม ผม ผม มีตวัอยางหนึง่เขาบอกวา  อาวมีอะไรนะ นายคนนี้ วาดภาพนี้ไปเปล่ียนแปลงตัวอยางของผม 

บอกวาเปนพระภิกษุวาดภาพซ่ึงเปนภาพเปลือยโป ไปดัดแปลงหนังสือผมทําใหผมเสียช่ืออยางนี้จะทําได

หรอืไม คาํตอบกค็อืทําไมไดตามมาตรา 18 แมจะมีการโอนลิขสิทธ์ิไปแลวสิทธิไมวา สิทธิท่ีเขาเรียกกันวา

สิทธิทางศีลธรรมตกสิทธ์ิไปตามภาพ หรือตกสิทธ์ิไปตามนาย ก็คือเจาของผลงานมีสิทธ์ิท่ีจะอางวาตัวเอง

เปนผูสรางสรรคงานนั้น สามารถท่ีจะไปใสช่ือได และคนท่ีรับอุปมาจะไปบิดเบือนตัดทอนเพ่ิมเติม ทํา ให

เสียหายแกงานทําไมได อยางเชนไปเติมหนวดเติมเครา ทําไมได ไปเปล่ียนแปลงตัวอยางผม ในหนังสือผมก็

ทําไมไดสํานกัพิมพ การคุมครอง ถาเรารูวาเรามีสิทธ์ิตามมาตรา 15 ตามมาตรา 17 และ ตามมาตรา 18 

คําถามก็คือวาเราจะไดรับความคุมครองขนาดไหน เรื่องนี้เปนประเด็ นท่ีสําคัญ การคุมครองงานอันมี

ลิขสิทธ์ิการคุมครองงานศิลปกรรม กับการคุมครองแบบสิทธ์ิบัตรก็จะแตกตางกัน การออกแบบผลิตภัณฑ

ถาไดรับการคุมครองตามกฎหมายสิทธ์ิบัตร ตองไปขอจดทะเบียน ซ่ึงการจดทะเบียนใชเวลานาน แตเม่ือ

ไดรับการจดทะเบียนมาแลวจะไดรับการคุมครองแสวงหาผลประโยชนจากการออกแบบผลิตภัณฑตรงนั้น 

เปนเวลาท้ังหมด 10 ป แตถาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ จะไดรับการคุมครองตลอดอายุของผูสรางสรรค และ

หลังจากท่ีผูสรางสรรคตายไปแลวอีกกี่ป  50 ป  แตก็มีขอยกเวนอยูกรณีของงานภาพถาย คุมครอง 50 ป ถา

งานศิลปะประยุกต จะคุมครองเปนเวลา 25 ป ซ่ึงแตกตางกันนะครับ คณะศิลปกรรมโดยท่ัวไปเนี่ยคุมครอง

ตลอดชีวิตของผูสรางสรรค และหลังจากท่ีผูสรางสรรคตายไปแลวอีก 50 ป คอืถาผูสรางสรรคตาย งานก็

ตองเปนมรดกของทายาท แตถาเปนงานภาพถายคุมครอง 50 ปแตถาเปนงานศิ ลปะประยุกตคุมครอง 25 ป 

ทําไมเขาคุมครองส้ันกวาเปนคาํถามเลย ทําไมคุมครองส้ันกวา เนือ่งจากการทํางานพวกนี ้มันตองมีการ

เปล่ียนแปลง มันตองมีการสรางสรรคงานท่ีมีส่ิงใหม ๆ จึงอยากใหคุมครองยาว คนก็ไปทําแบบนั้นยังไมได 

ตองทําส่ิงใหมเหนือกวา ตอง การคุมครองก็เลยตองใชระยะเวลาคอนขางส้ัน เพราะมันมีความเปล่ียนแปลง

คอนขางจะรวดเร็ว อีกประเด็นนึงคือการยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ  การละเมิดลิขสิทธ์ิก็คือการท่ีมีบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง มาฝาฝนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิเจาของลิขสิทธ์ิ มีสิทธ์ิตามมาตรา 45 ทําซํ้า 

ดนัแปลง เผยแพร ใหเชา รวมถึงอนญุาต แตถามีบุคคลใด นาํงานนัน้ไปดดัแปลง โดยไมไดรับอนุญาต

การท่ีจะไมถือเปนการละเมิดคือการท่ีไปขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิกอน ไปขออนุญาตจะดวยวาจา หรือ

ลายลักษณอักษรก็ตาม แตมีขอเสนอแนะวาควรทําเปนหนังสือเอาไวเพ่ื อเปนหลักฐาน การจดแจงขอมูล



วิธีการท่ีผมพูดไปในตอนตน ก็เพ่ือจะเปนหลักฐานวาเราเปนเจาของลิขสิทธ์ิ ประโยชนอะไรถาเราไดไปจด

แจงขอมูลไวท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา ใหรักษาสรางสรรคงานนะ และตองการจดแจงขอมูลเพ่ือแสดง

หลักฐาน ถาไมจดแจงขอมูลก็ไดจะไดเปนเจาของทันทีท่ีมีการสรางสรรคงานขึ้นเพราะนักศึกษามีสัญชาติ

ไทย หรือเพราะอาจารยมีสัญชาติไทยอยูแลว จะไดรับใบคุมครองทันที หรือถานักศึกษามีเพ่ือนชาวลาวเขา

มาเรียนหนังสือท่ีนี่และสรางสรรคงานขึ้นมา เขาไดรับการคุมครองตามกฎหมายไทยทันทีแมวานักศึกษา

ชาวลาวนั้นจะไมใชสัญชาติไทย หรือสัญชาติท่ีเปนภาคีอนุสัญญาท่ีวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิ หรือ 

เมอคอนเวนชั่น  แตเนื่องจากวาเขาสรางสรรคงานท้ังหมดนี้เปนสวนใหญในประเทศไทย ไดรับความ

คุมครอง คําวาลิขสิทธ์ิ ถาพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ สิทธิท่ีจะทําซํ้าดัดแปลงเ ผยแพรคลิปนี้แตเพียงผูเดียว หรือ

สิทธิท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไมตองไปใส ซีวงกลม หรือ Copy Right ไมตองใสไดรับความคุมครองทันที 

ใครมาละเมิดก็คือเขาไมไดรับอนุญาตจากเรา แตถาเราจะไปขอเขา ถาเราจะไมละเมิดมากก็คือ เราตองไปขอ

อนุญาตดวยการทําเปนลายลักษณอักษรเอาไว หรือเราจะไปเอางานของเขามาท่ีไมใชสวนสาระสําคัญ เราก็

ตองอางอิงจากท่ีมา ถาเอาของเขามาในสวนสาระสําคัญ ก็จะตองไปขออนุญาต ทีนี้จะเฉลย กรณขีองผมเอา

ภาพวาดของอาจารยปารฉิตัร ไปทํา ส.ค.ส. ผมละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง แตกรณีท่ีเม่ือผมทําเปน ส.ค.ส. แลวมี

คนเอาไปขายตอท้ังท่ีรูวาภาพนี้ผมไมไดวาดเอง รูอยูแลววางานนั้นเกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ เขาถือวา

เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยทางออม มีโทษท้ังทางเพง และทางอาญาสวนใหญเขาจะเรียกคาเสียหายตาม

ลิขสิทธ์ิ คือตองระวั งก็คือมันมีโทษจําคุก มีโทษปรับ จําคุกหลายป การไปละเมิดงานของคนอ่ืน จะตอง

ระวังตรงนี้ ควรท่ีจะขออนุญาตไวกอน เพราะฉะนั้นการท่ีจะรับงานจากท่ีใดตกลงไวนะงานอันนี้เปนของ

หนูนะครับ เปนของผมนะครับ ตองบอกเขาอยางชัดเจน หรือจะใหเขาทําเปนหนังสือเปนลายลักษณอัก ษร

มา วาเจาของลิขสิทธ์ิเปนของผูสรางสรรค คือตัวนักศึกษา หรือถาไมไดตกลงกัน หรือเขาบอกวาเนี่ย เขา

วาจางนักศึกษาแตนักศึกษาไมทํา แตนักศึกษาก็เอางานนั้นมาทําซํ้าเผยแพร เขาจะฟองไดวานักศึกษาละเมิด

ลิขสิทธ์ิ ท้ัง ๆ ท่ีนักศึกษาเปนคนทํามา แตมันไปแพเขาต อนท่ีเราไมไดตกลงกันกับเขาตั้งแตครั้งแรก  

ขอยกเวน มีคนพูดวากฎหมายลิขสิทธ์ิ ควรเปล่ียนช่ือเปล่ียนช่ือเปนกฎหมายวาดวยการยกเวนลิขสิทธ์ิ เพราะ

มีขอยกเวนเยอะมาก ขอยกเวนของการละเมิดลิขสิทธ์ิก็คือ งานท่ีมีลิขสิทธ์ิเราจะไปฝาฝนลิขสิทธ์ิหรือทําซํ้า

ดัดแปลง  เผยแพรของเขาไมได แตเราสามารถท่ีจะทําไดถาเราไดรบัอนญุาต หรอืถาเราทําตามสมควร

เหมาะสมไมไดมากจนเกนิไป อยางภาพวาดเราเอามาใชในการสอนหนงัสือเฉพาะในช้ันเรยีน ไมได

กระทบกระเทือนสิทธิในการออกแบบหาประโยชนจากภาพวาดของเขา หรือไมไดกระทบกระเทือนตองาน

ออกแบ บผลิตภัณฑของเขา ทําตามสมควรท่ีเขาเรียกวา แฟรยูส  ใชอยางเปนธรรม ใชอยางเหมาะสม 

หลักการมีอยูวาการท่ีบุคคลใดจะเอางานของคนอ่ืนมาใชแลวไมละเมิดลิขสิทธ์ิก็คือการท่ีกระทําการอยาง

หนึ่งเพ่ือไปเผยแพรโดยไมไดกระทบกระเทือนตอสิทธ์ิของเขาเกินสมควร เขายังแสว งหาผลประโยชนของ

เขาไดตอไป อันท่ีท่ีผมพูดไปเม่ือกี้นี้ไมขัดตอการแสวงหาผลประโยชนของเจาของ ไมกระทบกระเทือนตอ

สิทธ์ิอันชอบดวยกฎหมายของเขา อันนี้เปนหลักท่ีวางเอาไว และดูรายละเอียดท่ีกฎหมายวางไวแตละขอ ผม

ดงึมาเฉพาะในเรือ่งของงานศิลปกรรมและทานอาจารยนักศึกษาดูก็จะไดสบายใจ ไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 



เอางานของคนอ่ืนมาศึกษาวิจัยไมใชทําเพ่ือกําไร ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือคนในครอบครัว ติชม

หรือวิพากษวิจารณ ทําซํ้าหรือดัดแปลงโดยครูผูสอน เพ่ือประโยชนในการสอนอยางนี้ไมถือเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิงานของคนอ่ื น ทําซํ้าหรือดัดแปลงบางสวนของงาน ตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือ

สถาบันการศึกษา เพ่ือแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในช้ันเรียนตองไมเปนการกระทําเพ่ือหากําไร นํางาน

นั้นมาเปนสวนในการถามหรือในการตอบอยางนี้ไมถือวาเปนการละเมิด อันนี้ก็นาสนใจเหมือนกัน การ

กลาว คดั ลอก เลียนหรอือางอิงงานบางตอนตามสมควรโดยมีการรบัรูถึงการเปนเจาของความเปนสิทธ์ิของ

เจาของในงานนั้น ไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตรงนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ นักศึกษาจะเขียนศิลป นพินธ มีการ

อางงานของคนอ่ืนมา ไมลอกงานของคนอ่ืนมา เลียนงานของคนอ่ืนมา คั ดงานของคนอ่ืนมา บางตอนนะ 

ตองบางตอนท่ีไมใชสาระสําคัญนะนี่ผมย้ํานะ บางตอนท่ีไมใชสาระสําคัญ บางตอนตามสมควร ตองรับรูถึง

ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธ์ินั้น  ท้ังนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญเวลาเปด

วิทยานิพนธ อาจารยหนูไปดูวิทยานิพนธเลมหนึ่ง ไมมีการอางอิงแหลงท่ีมาเลย อยางนี้ไมใชงานคนควาวิจัย

ท่ีดี ผมก็เคยเขียนบทความไปแลวผมก็ใหเจาของสํานักงานกฎหมายคนหนึ่งดู อาจารยผมลําบากใจมากเลย

เนี่ยผมลูกนองเต็มไปหมดเลย แลวผมก็กลัวคนอานจะหาวาผมเนี่ยเปนคนท่ีไมมีความคิดของตนเอง ผมบอก

ไมใชเขาคิดผิด ส่ิงท่ีถูกคือเรายืนยันท่ีมาใหเขารูวาเราเอาแหลงท่ีมามาจากแหลงใด ไดรับคําช่ืนชมในทาง

วชิาการมากกวาดวยในการอางอิง เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่นั่งอยูตรงนี้นะ อางอิงแหลงที่มา ขอมูลที่เรา คัด 

ลอก หรือเลียนมา อันนี้ย้ํานะครับ จะไดไมตองถูกฟ องทั้งทางแพงและทางอาญา  การยกเวนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิการวาด เขียน หรือถายภาพ ศิลปะอันใด อันเปดเผยในท่ีสาธารณะ สมมุติวาภาพประติมากรรมเงิน

พดดวงอยูอยูหนาธนาคารกสิกร เราไปวาดมา เปนนักศึกษานั่งวาดภาพไมไดละเมิดลิขสิทธ์ิ แตตองเปนงาน

ศิลปกรรมท่ีตั้งเปดเผยอยูในท่ีสาธารณะ แตถาไมใชศิลปกรรมท่ีตั้งอยูในท่ีสาธารณะ ไปแอบมองเขาตั้งอยู

ในบานไปวาดมาอยางนี้ถือวาละเมิดได ซ่ึงศิลปกรรมใดอันตั้งเปดเผยประจําอยูในท่ีสาธารณะ มิไดถือวา

เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมนั้น ตอมา การวาดเขียนหรือถายภาพงานสถาปตย กรรมใด งาน

สถาปตยกรรมตั้ง แลวเราไปวาด หรือไปถายมา ก็ไมถือวาเปนการละเมิด การถายภาพซ่ึงมีศิลปกรรมใดเปน

สวนประกอบรวมอยูดวย การแห เทียนพรรษามีการแกะสลักเทียนเปนล วดลายสวยงามเปนงาน

ประติมากรรมท่ีดี เสร็จแลวเราไปถายภาพมามีศิลปกรรมอ่ืนติดอยูดวย นี้ไม ถือเปนการละเมิดงานของเขา 

เรื่องสุดทายนี้ก็คือถามีหลายคนสรางสรรคศิลปกรรมนี้ดวยกัน สมมุติวาผมกับอาจารยมอนชวยกันแกะสลัก

ชางตัวหนึ่ง ปรากฏวาสมมุติวาผมเปนผูสรางสรรคงาน มีผูสรางลิขสิทธ์ิรวมกัน ปรากฏวาผมก็ไป

สรางสรรคผลงานของผมใหม ผมจะเอาชางท้ังตัวไปไมไดผมก็เอาสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ หางชางไป คือ

ถาเกิดสรางสรรคงานดวยกัน ถาปรากฏวาผูสรางสรรคไมไดทําซํ้า หรือ ลอกเลียน ในสวนสาระสําคัญ ก็ไม

ถือวาเปนการละเมิด เพราะผมไมไดเอาชางท้ังตัวแตผมเอาสวนอ่ืน อยางนี้ผมไมตองไปขออาจารยมอนก็ ได 

นะครับ ประเด็นท่ีสําคัญอีกเรื่อง คือ สิทธิบัตร ก็คือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการคุมครองงานการประดิษฐกับ

การออกแบบผลิตภัณฑ ถาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นเราประสงคท่ีจะใชสิทธิบัตรคุมครองในการจด

ทะเบียนนะ เปนการแลกเปล่ียนผลประโยชนกัน เพราะวาใหส่ิงใหม ๆ หรือส่ิงท่ีมีความกาวหนาทาง



วิทยาการท่ีจะทํา รัฐก็เลยใหผลตอบแทนคือใหสิทธิผูกขาดในการท่ีคุณจะทําการใด ๆ กับการประดิษฐหรือ

การออกแบบของคุณไดแตเพียงผูเดียว กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิบัตร ก็คือ กฎหมายพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และมีกฎกระทรวงพาณิชยท่ีสําคัญ ผมไดแปะหนังสือไวสองเลม นั่นก็คือ หนังสือเรื่อง

สิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ ในเรื่องของลิขสิทธ์ิมีแนวปฏิบัติอยูนิดเดียวก็คือ ยื่นขอแจงขอมูลมีแบบฟอรมอยูนิด

เดียวในหนังสือเลมนี้ แตถาเปนเลมสิทธิบัตรประสงคจะขอจดทะเบียน แบบฟอรมขอจดทะเบียนมี

รายละเอี ยดท้ังหมดอยูในหนังสือเลมนี้ ถานักศึกษาหรือทานอาจารยเปนคนประดิษฐหรือออกแบบ

ผลิตภัณฑเอง สามารถของรับความคุมครองขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง แตถาประสงคจะมอบอํานาจใหคน

อ่ืนไป คนท่ีไดรับมอบอํานาจตองเปนตัวแทนสิทธิบัตรเทานั้น เพราะมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับเรื่องการ

ประดิษฐการออกแบบผลิตภัณฑ รูกฎหมาย มีนักศึกษาท่ีผมดูแลวิทยานิพนธตอนปริญญาโท ไปอบรมท่ี

กรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือท่ีจะเปนตัวแทนสิทธิบัตรจะไดทํางานในสวนท่ีเขามอบหมายใหนักประดิษฐ

หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ เขาจะไดเปนตัวแทนไปได เขามาบอกผมบอกว าเขาเห็นหนงัสือของผม เขาก็

เลยไปบอกเพ่ือนท่ีอบรมดวยกัน 60 กวาคน ซ้ือหนังสือของผมไดนั่งอานแลวปรากฏวามันมีในทางปฏิบัติ

ดวย ก็คือในตรงนี้ไมตองไปใชตัวแทนในการจดสิทธิบัตรก็ได ถาเราเปนผูสรางสรรคเอง มันมีตัวอยาง

อธิบายไวท้ังหมด มีวีเจทานหนึ่งเขาคิดเส้ือขึ้นมาเปนแบบผลิตภัณฑ แลวเขาไปอางอิงบอกวาจะขอรับความ

คุมครองจากผลิตภัณฑเส้ือของเขาไปดูในหนังสือเลมนี้ (หนังสือสิทธิบัตร ) ก็คือใหไปดูในหนังสือของผม 

แลวปรากฏวาวันถัดมา หนังสือของผมไดไปลงในหนังสือพิมพวาเปนหนังสือแนวหนาวาเปนวรรณกรรม

เดน ว ามีการเขยีน วาของรบัการคุมครองซ่ึงนาสนใจ เขาเอาขอมูล ขอความของผมไปลงในคอลัมน

วรรณกรรม วาเปนวรรณกรรมเดน ในสมัยนี้การแขงขันมันสูงมาก การแขงขันเรื่องมันสมอง มีการลอก

เลียน ก็อบปงานกันมาก ถาอยากจะไดรับความคุมครองการออกแบบหรือการประดิษฐใหไปอาน หนังสือ

เลมนี้ดู เขาคัดลอกขอความของผมมา อยางนี้ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะขอความท่ีเขาลอกผมมา

บางสวนนั้นเปนขอความในหนังสือผม เนื่องจากเขาไปติชมหรือวิพากษวิจารณ เขาขอยกเวนนะครับ ตอมา

ก็มาดูเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑเลย การออกแบบผลิตภัณฑท่ีจะขอรับความคุมครอง หมายถึง รูปราง 

ลักษณะของผลิตภัณฑ การท่ีเราจะไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตร เราจะตองออกแบบผลิตภัณฑท่ีมี

ลักษณะใหม งานนั้นไมเคยปรากฏขึ้นมากอนเปนเรื่องท่ีสําคัญ แลวเราจะรูไดอยางไรปรากฏอยูแลวมัน

ไมใชส่ิงใหม เพราะฉะนั้นอยางท่ีผมบอกวา นักศึกษาออกแบบ ทานอาจารยออกแบบ ที่สามารถใชเปนแบบ

ผลิตภัณฑได ตองเก็บไวเปนความลับ จนถึงวันที่ยืนคําขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา อยาไป

เปดเผยใหใครทราบ เพราะวาถามันไมใชงานใหมแลว เอาไปเผยแพรในเอกสารส่ิงพิมพในหรือนอกประเทศ

ก็ตาม กลายเปนงานที่ปรากฏอยูแลวไปขอรับการจดสิทธิบัตรไมไดเลย ตองเปนของใหม ณ วันยื่นจด

ทะเบยีน  แลวเราจะขอจดทะเบียนในรูปแบบของผลิตภัณฑอะไร รูปราง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของ

ผลิตภัณฑ ในตัวของผมนี้มีแบบของผลิตภัณฑอยู วันนั้นผมไปซ้ือสินคาช้ินหนึ่งท่ีอยูในตัวผม ปรากฏวาผม

ก็พลิกไปพลิกมาดู เปนการออกแบบผลิตภัณฑอยางหนึ่ง เข็มขัด ผมไปซ้ือเข็มขัดมายี่หอหนึ่งปรากฏวาเขา

ใสตัวอักษรยอวา เพลเท็นท  แลวก็ใสหมายเลข NUMBER แสดงวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเขาขอรับ



สิทธิบัตรเอาไว รูปราง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ เส้ือขอวีเจลูกเกดทําออกมาเปนลวดลายท่ีมัน

ไมเคยมีมากอน หรือผาของผมท่ีออก ลวดลาย พล้ิว รังแคตกลงไปก็ดูกลมกลืนไปหมด อยางนี้ขอรับการ

คุมครองแบบผลิตภัณฑ รูปราง ลักษณะ ลวดลาย  หรือสีของผลิตภัณฑ เวลายื่นคําขอรับสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภณัฑ เราจะตองแสดงภาพ การออกแบบผลิตภัณฑใหเจาหนาท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา

ตรวจสอบ เพ่ือใหเขาเห็นวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้น มันเปนส่ิงท่ีใหมไมเคยปรากฏมากอน อันนี้เปนเรื่อง

ท่ีสําคัญ แลวเราจะรูไดยังไงหละวาการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเราขอรับความคุมครองเราขอรับความคุมครอง

ในสวนไหน เราตองบอกใหชัดเจน วาเราขอรับความคุมครองตามแบบผลิตภัณฑท่ีปรากฏอยูในคําขอ อยาง

กรณีเข็มขัด เปนเสนยาว มีหัวโลหะ คุณขอรับความคุมครองในสวนไหน สวนท่ีเปนเสนท่ีเปนหนังเหรอ 

มันรับความคุมครองไมไดนะเพราะทุกคนเขาใชหมด ตองเปนท่ีท่ีเปนลักษณะเฉพาะ หรอืแตกตางเปน

ของใหม ก็คือสวนล็อคของเขา คือกดเขาไปปุบล็อคเลย ซ่ึงเข็มขัดรุนกอน ๆ ท่ีผมเคยซ้ือมามันล็อคแลว

หลวมแปลกมาก หรอืเนคไท ลวดลาย สีสัน ท่ีขอรับความคุมครอง หรือลักษณะของโทรศัพทมือถือ มีท่ีปด

หรืออะไรท่ีมันแตกตางจากคนอ่ืนท่ีขอรับความคุมครองได ในสวนอะไรท่ีมันมันเหมือน ๆ ไปสัมพันธกับท่ี

คนอ่ืนเขาก็ใชอยู อันนี้ขอรับความคุมครองไมได เวลาท่ีมีคนละเมิด สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของ

เราหรือไม ก็ใหดูจากขอถือสิทธ์ิหรือสิทธ์ิของเรา วาเราถือสิทธ์ิในสวนตรงไหน ท่ีสําคัญคือแสดงภาพถาย 

จดเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑไปในการขอรับรองวาขอถือสิทธ์ิตามรูปราง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีตามท่ี

ปรากฏอยูในภาพการออกแบบผลิตภัณฑตามคําขอรับสิทธิบัตรตรงนั้น ทีนี้ใครมาละเมิดของเราไมไดแลว

เพราะมีหลักฐานปรากฏ อยางท่ีผมพูดไปอีกประเด็นหนึ่ง คือ ยื่นขอรับความคุมครองตามสิทธิบัตรจะดีกวา

ไหม ในความเห็นของผมนะ 1.) ไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาแลววา การ

ออกแบบผลิตภัณฑนั้นมันสามารถเปนส่ิงใหมและสามารถใชเปนแบบในการผลิต ผลิตภัณฑตอไปได และ

ลักษณะ 2.) ประการของการออกแบบท่ีไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรก็คือ ตองเอาไปเปนแบบในการ

ผลิต ผลิตภัณฑได ไมใชงานนี้ไมมีลิขสิทธ์ิ เขาไมรูหรอกวาคุณเอาไปเปนแบบในการผลิตสินคาไดหรือไม 

แตถาเปนงานออกแบบในการขอรับสิทธิบัตรไดผานการตรวจสอบจากกรมทรัพยสินทางปญญาแลวเปน

การการันตีอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นถาผูประกอบการมาเห็น งานท่ีเขามาดู การขอรับสิทธิบัตรมันจะปรากฏ

ในเอกสารหลายฉบับดวยกัน กรมทรัพยสินทางปญญายื่นคําขอเขาไป มีการตรวจสอบเบ้ืองตน  สงถึงอธิบดี 

แลวอธิบดีเห็นวาควรท่ีจะขอรับการคุมครองได ใหประกาศโฆษณาเอกสารนั้นจะปรากฏในงานของเราแลว 

เราสามารถยืนยันไดวางานของเราสามารถท่ีจะไปทําเปนสินคาออกจําหนายได แตการคุมครองมันส้ันคือ 10 

ป นับตั้งแตวันท่ีเราขอรับสิทธิบัตร แตถาลิขสิทธ์ิอยางท่ีผมบอกวามันคุมครองตลอดชีวิต และยาวออกไป

อีก 50 ป แตลิขสิทธ์ิผูประกอบการท่ีเขามาเห็นผลงานของเรา เขาจะม่ันใจไดอยางไรว าจะเอาไปผลิตเปน

สินคาได แตถาการออกแบบของเรามันยืนยันมันการันตีได เพราะมันผานการตรวจสอบจากหนวยงานกรม

ทรัพยสินทางปญญาซ่ึงใชเวลา นี่ก็ถือเปนอีกเรื่องท่ีสําคัญ และอีกอยางหนึ่งนักศึกษาท่ีออกแบบผลิตภัณฑ 

และตองสงงานท่ีเรียกวา ศิลปนพินธ ตองพึงระวัง เพราะจะตองมีการเผยแพร สู PUBLIC รปูแบบ เปนส่ิงท่ี

สําคัญ ถามันท่ีถูกออกแบบมาแลวเม่ือไหรเราจะขอรับสิทธิบัตรไมได เพราะเขาจะถือวามันไมใหมแลว มัน



ไมแตกตางแลว ถึงแมวางานของเรานั้นจะนําไปสรางเปนผลิตภัณฑไดก็ตามแตมันติดตรงนี้ เปนเรื่องท่ี

จะตอ งระมัดระวัง อีกเรื่องหนึ่ง เราไมมี ครีเอทีฟไอเดีย เราจะออกแบบผลิตภัณฑยังไง ท่ีจะสง จะเอา

คะแนน จะผาน จะออกแบบยังไงท่ีจะไดผลงาน มันมีท่ีเขาเรียกวาเอกสารสิทธิบัตร นักศึกษาไปคนเอกสาร

สิทธิบัตรไดท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา เอกสารสิทธิบัตรจะบอกรายละเอียดของกา รออกแบบผลิตภัณฑ 

หรือการประดิษฐ วามันมีหรือออกแบบส่ิงนี้ไวแลว มีคนเคยประดิษฐสรางสรรคงานประดิษฐแบบนี้ไวแลว

นะ เราตองสรางสรรคท่ีแตกตางออกไป มันถึงจะสรางไอเดยีของเราท่ีอยูในการโฆษณาตาง ๆ ท่ีเรานาํมาใช

และตองสรางสรรคใหมันกาวหนาขึ้น ไมธรรมดา มันตองแตกตางไปจากเขา กต็องเปนลักษณะอยางง้ันถึง

จะไดรับการคุมครองตามสิทธิบัตร ตอมาเปนสาระสําคัญอีกนิดหนึ่ง คือ การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับ

สิทธิบัตร จะตองเปนผลิตภัณฑใหม และจะตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑแบบเครื่องอุตสาหกรรม รวมท้ัง

หัตถกรรม ตามมาตราท่ี 57 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 การออกแบบผลิตภัณฑนี้ไมถือเปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหม คุณขอรับสิทธิบัตรไมไดเพราะไมใชส่ิงใหม กรณีแรกก็คือ การออกแบบผลิตภัณฑ

ท่ีมีใชหรือแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร ขีดเสนใตคํา วา ในราชอา ณาจักร  ตอง

ขีดเสนใตคําวา มีใชอยางแพรหลาย เพราะฉะนั้นการท่ีเราออกแบบผลิตภัณฑอะไรขึ้นมาแลวเราไปเปดเผย 

หรือเราเอาแบบอันนี้ไปใชท่ีนูนท่ีนี่ในประเทศ ไปขอรับการคุมครองไมได แตคุณจะยังไดรับความคุมครอง

ตามเรื่องลิขสิทธ์ิอยู แตวาความนาเช่ือถือของผูประกอบการ ท่ีจะเอาแบบของเราไปเปนแบบผลิตภัณ ฑเพ่ือ

สรางผลกําไร เขาก็จะเริ่มไมแนใจวาจะทําไดไหม มีตัวอยางหนึ่งท่ีผมเขียนไวในหนังสือ มีคนคิดออกแบบ

ภาชนะบรรจถัุงแกสดบัเพลิง เขาออกแบบมาเลย แตปรากฏวาพอเอาไปทําเปนแบบภาชนะบรรจแุกสหรอื

กาซ เพ่ือใสสารดับเพลิงตอไป พอเอาแบบนี้ไปผลิตเปนผลิตภัณฑแตกระเ บิดไดงาย อยางนีไ้มสามารถ

ขอรับสิทธิบัตรได เพราะฉะนั้นในความนาเช่ือถือเราสามารถท่ีจะไดรับสิทธิบัตรได ตอมา เปนกรณี

ผลิตภัณฑท่ีมีการเปดเผยภาพ เรื่องสําคัญของนักศึกษาท่ีทํางานศิลปนพินธ แบบผลิตภัณฑท่ีไดมีการเปดเผย

ภาพ สาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารห รือส่ิงพิมพท่ีไดเผยแพรอยูแลว ไมวาใน หรือนอก 

ราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร นักศึกษาไปเปดเผยตรงไหนไมไดเลยตรงนี้แหละเปนส่ิงท่ีผมกังวลใจ 

เม่ือกี้คุยกับทานคณบดีวา ถาเราเอาแบบผลิตภัณฑของเราไปเปดเผยในงานนิทรรศการ ใหคนเขามาดูกอนท่ี

เราจะมายื่น ขอรับสิทธิบัตร เราจะติดขัดตรงท่ีวามันกลายเปนงานท่ีไมใชงานใหม เพราะมันเปนงานท่ี

เปดเผยสาระสําคัญในเอกสารหรือส่ิงพิมพ แตตองดูวาตอนท่ีนําไปเปดเผยนั้นเอาไปเปดเผยในเอกสารหรือ

ส่ิงพิมพหรือไม ทีนี้ถาเราไมไดเปดเผยในเอกสารหรือส่ิงพิมพ เราเปดเผยในส วนใดสวนหนึ่ง หรือเปดเผย

ใน Internet กไ็มเขาขาย เพราะเขาบอกวาตองเปดเผยในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพร  ตองเปนเอกสาร

หรือส่ิงพิมพท่ีไดเผยแพรดวย ถาเราไมไดเผยแพร แลวเราไมไดเปดเผยในเอกสารหรือส่ิงพิมพ ถาแบบ

ผลิตภัณฑนั้นเคยตีพิมพมาแลวในอั งกฤษ ก็มาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยไมได มีเรื่องหนึ่งท่ีจะตอง

กลาวในท่ีนี้ก็คือ ถาจะขอรับการคุมครองตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑไวทั่วโลก ไมใหผลิตภัณฑ

ของเราถูกละเมิดในที่แหงใดแหงหนึ่งในโลก เราตองไปจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรไวทั่วโลก ซ่ึงมันจะ

แตกตางจากเร่ืองลิขสิทธิ์ เพราะลิขสิทธิ์ ถาคุณสรางสรรคผลงานขึ้นมาในประเทศไทย จะไดรับความ



คุมครองในประเทศที่เขามีขอตกลงกับเราโดยที่ไมตองจดทะเบียน  เพราะฉะนั้นถานักศึกษาไปดูภาพใน

วารสาร ใน Magazine หรืออะไรตาง ๆ ท่ีเขาปรากฏอยูแลวในเอกสารส่ิงพิมพตางปร ะเทศ นกัศึกษาเอามา

ลงในศิลปนพินธ ในวันเดียวกับท่ีเรายื่นขอรับสิทธิบัตร ใน ศิลปนพินธ อาจารยอาจจะไมไดตามไปด ูหรอื

อาจจะเห็นนักศึกษาสอบตกไปแลวหนึ่งเขารับสิทธิบัตรเขาไมได เพราะวามันเคยปรากฏในเอกสาร ส่ิงพิมพ  

กลับมาตออีกสองขอ แบบผลิตภัณฑท่ีเคยมีการประกาศโฆษณามาแลวกอนวันเขารับสิทธิบัตร เนื่องจากอัน

นี้เปนภาษากฎหมายของการประกาศโฆษณาคืออะไร เวลาท่ีนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑแลวเปนส่ิงท่ีใหม 

ไมเคยปรากฏในท่ีไหน ไมเคยใชมากอนเลย ไมเคยปรากฏในเอกสารส่ิงพิมพแพรหลาย นักศึกษายื่นคําขอ

เขาไป คาํขอจะปรากฏดวยเอกสารสองสวน นกัศึกษาสามารถทําไดเอง ผูสรางสรรคผูผลตสิามารถทําไดเอง 

แตถาไมสามารถทําไดเองตองใหตัวแทนสิทธิบัตรเทานั้น จะไปมอบหมายใหหนามาคนอ่ืนทําไมไดเลย เม่ือ

ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรแลว เจาหนาท่ีเขาจะทําการตรวจสอบเบ้ืองตน แลวถาเกิดเห็นวามันขอ รับสิทธิบัตรได

ก็จะผานโฆษณา หรือเรียกวาประกาศโฆษณาเขาจะประกาศวาภาพ แบบผลิตภัณฑนั้นมีลักษณะรูปราง

อยางไร เพ่ือท่ีวาคนอ่ืนท่ีมาดูเอกสารตรงนี้ ตัวแทนสิทธิบัตรมาดูในตรงนี้ จะไดคัดคานวานี่มันไมใชส่ิงใหม

นะ มันเปนของฉันท่ีฉันเคยออกแบบตรงนี้มาแลว คุณเอาของฉันมาใช เขาจะไดคัดคานคุณจะไดไมมีสิทธ์ิ

แตเพียงผูเดียวเขาจะคัดคานการจดทะเบียนให ตอนนี้เรื่องของสิทธิบัตรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ผมไดคุย

กับทานนายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาเม่ือวันจันทรท่ีผานมา ทานบอกวาตอนนี้งานท่ีเกี่ยวกับการขอรับ

สิทธิบตัรบูม(boom)มาก ตางชาตเิขามาขอรบัความคุมครอง เพราะวาคนไทยถาในเรือ่งของการประดษิฐ คน

ไทยยังมีความคิดคนท่ียังไมมีความกาวหนาท่ีเพียงพอในเรื่องของการประดิษฐ  แตถาเปนเรื่องของการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ผมคิดวาคนไทยมีความคิดสรางสรรคได เพียงแตขอใหมันใหมเทานั้นแหละ แลวก็อยา

ไปเปดเผยตองเก็บงําไวจนกวาจะถึงวันยื่นคําขอ อีกประการหนึ่งก็คือ แบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรตอง

ไมคลายกับการออกแบบท่ีกลาวมากอนหนานั้น คือคุณไมไดเอาของคนอ่ืนมา แตอยาไปเอาสวนท่ีเปน

สาระสําคัญมา  

 

ไมทราบวาทานผูใดจะมีคําถามไหมครบั 

คาํถาม จากผูฟงการบรรยาย 

   -   มีบทละครซ่ึงเปนภาษาของชาวตางชาติ มีคนไทยแปลงมาแลว ซ่ึงเปนบทแปลเปนการลวงละเมิด

หรอืไมอยางไร ? 

ถาเกิดขึ้นในลักษณะนี้ ผมตองเปรียบเทียบกับประสบการณการของผม คือตอนนี้ผมไดรับลิขสิทธ์ิ

ในการแปล อันนี้ตองดูนะ งานตนฉบับของเขา และงานแปล งานแปลถือวาเปนงานดดัแปลงจากภาษาหนึง่

ไปสูอีกภาษาหนึ่ง เจาของลิขสิทธ์ิเทานั้นท่ีจะมีสิทธ์ิดัดแปลง คือ ผูสรางสรรคงานวรรณกรรมตัวละครตรงนี้

ในตางประเทศ เหมือนหนังสือท่ีผมเอามาแปร ทางสภาวิจัยแหงชาติตองซ้ือลิขสิทธ์ิหนังสือเลมนี้ให ผม เพ่ือ

ผมจะไดแปล และในเม่ือผมเอามาแปลจะถือวาผมละเมิดลิขสิทธ์ิของเขาทันที ตอนนี้ผมอยูในระหวางท่ีจะ

แปลแลวเพราะไดลิขสิทธ์ิ พอแปลมาแลวถาผูแปลไดรับอนุญาต กรณีของผม ผมไดรับอนุญาต กรณีของ



นักศึกษาผูแปลเปนภาษาไทยตองถามกอนวาเขาไดรับอนุญาตหรือไม ตคีวามไวกอนนะ วาเขาไดรับอนุญาต

เพราะคนไทยเคารพกฎหมาย เหมือนกบัเวลาท่ีเราขามถนนจากฝงศิลปกรรมศาสตรมาฝงตกึอธิการ คนไทย

เคารพกฎหมายใชไหม เราตองรอขามถนนตรงทางมาลาย คนไทยเคารพกฎหมาย รถมันไมคอยรอเรา คอืถา

คนไทยเคารพกฎหมายเราจะขามถนนปลอดภัยมากกวานี้ ผมสันนิฐานวาคนไทยไดขออนุญาตในการแปล

บทละครตรงนี้จากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยแลวนักศึกษาจะเอาบทละครท้ังหมดบางสวน คือถา

นักศึกษาจะเอามาท้ังหมด มันเปนไปไมได แตคือเราตองดูกอนวาคุณเอามาเพ่ืออะไร แตถานักศึกษานํามา

ดดัแปลง นาํมาสรางพล็อตเรือ่งใหมสรางสรรคงานไมไดลอกเลียนของเขา หรอืถาเกดินาํบางสวนของเขามา

ในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ ในบางสวน แลวอางอิงแหลงท่ีมาอยางนี้สามารถทําได และถานักศึกษานํา

ออกมาแสดงโชวเลยไมไดนํามาเขียนใหม ในกรณีแบบนี้ก็ไมสามารถทําไดเพราะตองไปขออนุญาตเขา

เหมือนกัน ซ่ึงไมใชวาเขาจะไมใหนะ นักศึกษาสามารถตอรองกับเจาของลิขสิทธ์ิไดวาเราเอาไปใช แลวอยา

ลืมตองบอกเขาดวย วาเราอางอิงแหลงท่ีมาหนงัสือนีม้าจากบทละครเรือ่งใด คนท่ีเขามาเขาชมงานของ

นักศึกษา เขาอาจจะตามไปซ้ือหนังสือเลมนั้น ใชแงมุมทางดานการเจรจาตอรอง ถามีคนดูสั ก 100 คนแลว

ผมเปน หนึ่งใน 100 แลวผมมาดูละครเวทีท่ีนักศึกษาสรางสรรค ผมจะตองดูแลวไมไปซ้ือนวนิยายเรื่องนี้มา

อาน แสดงใหเห็นวา 100 เลมของเขาจะขายตอไปไมได เพราะเรามาดงูานของเขาแลว เราจะกไ็มไปตามอาน

หนังสือ มันตองดูปริมาณ ดูคุณภาพ แมหลักจะบอกวา  ไมกระทบกระเทือนตอหลักในการแสวงหา

ผลประโยชน นักศึกษาไมไดแสวงหาผลประโยชน นักศึกษาไมไดแสวงหาผลกําไร แตนักศึกษาก็ตอง

พิจารณาตอไปวา เขาจะเสียลูกคาหรือวาไมสามารถทํากําไรไดบางสวนหรือไม อันนี้ตองดูประกอบกันดวย

เหมือนกัน คือแตผมวาขออนุญาตเขาดีกวา  

งานวรรณกรรม ไดรับความคุมครองตลอดชีวิตของผูสรางสรรค และตอไปอีก 50 ป ถาเกิดผู

สรางสรรคตายมา 100 ป แลว กรณีอยางนี้จะถือวาตกเปนของสาธารณะ  คือ ใครก็ไดท่ีจะสามารถมาใชได 

แตมันติดอยูตรงท่ีวา ถางานนั้นมันเปนงานแปล แตงานแปลมันกลายเปนลิขสิทธ์ิ ของคนแปลเราตองไปขอ

อนุญาตคนแปล แตอยางไรก็ตาม ติดอยูตรงท่ีคําวา การศึกษา คือเขาบอกวามันเปนขอยกเวนวาเราจะทําเพ่ือ

การศึกษา เพ่ือสวนตัว  แตอยางไรก็ตามมันตองกลับไปดูหลักตอนตนเหมือนกัน คือมันตองไมกระทบตอ

วรรค 1 เหมือนกัน เพ่ือการศึกษาเหมือนกัน เพ่ือตามสมควรมันตองตามสมควรในลักษณะอยางนั้น ผมคิด

วาถาแบบนี้ ทางออกท่ีดีท่ีสุดก็คือ มันอาจจะเปนเรื่องยากของนักศึกษา ถาในทางนิติศาสตร ในการการท่ีเรา

ทําวทิยานพินธออกมา เราไปเอางานของคนอ่ืนมาได กค็ดิวาเราทบทวนงานวรรณกรรม เราอางอิง

แหลงท่ีมา ถาอยางนั้น ผมเสนอแนะแบบนี้แลวกัน ถานักศึกษานํามาเพ่ือการศึกษา คืออาจจะรับฟงได แตก็

จะตองไมกระทบกระเทือนตอสิทธ์ิในการแสวงหาผลประโยชนของเขา ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ นักศึกษาตองตอ

ยอดหนอย สรางสรรคผลงานท่ีมันดูใหมหนอย ตอยอดมาจากงานของเขาอยางเชนตอนจบเขาแทงกันตา ย 

นักศึกษาอาจจะเปล่ียนวาไมมีการแทงกันตายอะไรอยางนี้ก็ได ตองมีการเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงบาง 

เขาไมรับจดแบบตัวอักษร ตอนนั้นท่ีอาจารยยื่นอาจารยยื่นขอรับแบบผลิตภัณฑรึเปลา ถาอาจารย

ไมไดยื่นขอรับแบบผลิตภัณฑ ตองถามตอไปวา ณ วันท่ีอาจารยไปยื่นท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา อาจารยยื่น



ขอรับความคุมครองสิทธิบัตร หรือวาไปจดแจงลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเขาก็ไมรับ ในความเห็นของผมท่ีเขาไมรับเปน

เพราะวา  1. เขาอาจจะมองวางานนัน้ไดใชการสรางสรรคอยางพอเพียงหรอืไม งานนัน้คอืเปน ก ไก ซ่ึงเขา

ไมอยากใหอาจารยหวงกนัไวแตเพียงผูเดียววา ถาเกิด ก ไก ในรูปลักษณะแบบนี้ ข ไข ในรูปลักษณะแบบนี้ 

อาจารยตองสรางสรรคในลักษณะท่ีวา มันแปลกคือการใหแสง สี เงา ถึงจะไดรับความคุมครองในเรื่องของ

สาระสําคัญท่ีอาจารย สรางสรรคงานขึ้นมาเอง แตในตัว ก ไก แบบนี้ก็คงไมได เหมือนกั บภาพวาดสุนขัท่ี

มันวาดออกมาเหมือนกับสุนัขโดยท่ัวไป ศาลไมใหเหมือนกันเขาบอกวามันเหมือนกับสุนัขโดยท่ัว ๆ ไป ไม

ยอมจดแจงลิขสิทธ์ิใหกับเรา การท่ีรับลิขสิทธ์ิเขาไมไดคํานึงถึงเรื่องความใหม ตัว ก ไก มันอาจจะมีอยูแลว 

ตัวสุนัขมันอาจจะมีอยูแลว แตตองไมใชงานท่ีลอก เลียน จากคนอ่ืน เราใชความคดิสรางสรรคขึน้มา ก ไก 

จะมีรูปอะไรตาง ๆ ซ่ึง มันไมเหมือนกับคนอ่ืนซ่ึงมีลักษณะของความแตกตางและมีความสรางสรรค อยางนี้

ในทางหลักการ 1. กค็อื ตองเปนงานศิลปกรรม เปนการสรางสรรคเกีย่วกบัเรือ่งของภาพวาดขึน้มา งาน

จิตรกรรม งานออกแบบตวัอักษร เสรจ็แลวเม่ือทํางานเขาองคประกอบแลว แสดงออกมาแลวปรากฏออก

มาแลว ซ่ึงมันไมเหมือนใครมากอน ความคิดท่ีออกแบบ แบบนี้ไมเคยปรากฏตรงไหนมากอน มันเขา

องคประกอบท้ังหมด เวลาท่ีบรษิทัอ่ืนเขาคดิตรงนีม้คีนเอาของเขาไปใช เขาถึงไดตามไปฟองว าเปนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ เขาหลีกเล่ียงท่ีจะไปจดแจงกับกรมทรัพยสินทางปญญา ไมตองไปจดก็ไดถามีใครมาละเมิด

งานเรา เราก็ตามไปฟองท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา ผมเขาใจวาท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาไมยอมจดแจง เขา

เรียกวาเปนการจดแจงนะ ไมใชการจดลิขสิทธ์ิ ประโยชนข องการจดแจงมีอยูดวยกัน 3 ขอ 1. เพ่ือเปน

หลักฐานของเราวาเราไดสรางขึน้มา  2. เพ่ือเปนชองทางใหผูประกอบการติดตอขออนุญาตเอางานนี้ไปใช 

3. สามารถท่ีจะเอาไปใชเปนหลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได แทนท่ีเราจะเอาท่ีดินนะ เราก็

เอาหนังสือจดแจงไปสามารถกูยืมเงินมาไดเปนหลักประกัน ในทะเบียนเจาหนาท่ีเนี่ยผมวาบางทีใชดุลพินิจ 

แตถาเราเขาองคประกอบตรงนี้ ทานอาจารยถาเกิดมีใครไปละเมิดอาจารยก็ฟองท่ีศาลทรัพยสินทางปญญา 

แตถาจะไปเอางานของคนอ่ืนมากต็องระวงัดวยเหมือนกนัเพราะเขาอาจจะฟองเราได เหมือนกัน คือถา

ลิขสิทธ์ิยังอยูนะ ลิขสิทธ์ิยังไมหมดนะ อยูท่ีตัวผูสรางสรรคอยูหรือตกอยูท่ีทายาทอยู อาจารยจะตองขอ

อนุญาตจากทายาทหรือเจาของลิขสิทธ์ิกอนเพราะถือวาอาจารยไปดัดแปลงงานนี้ของคนอ่ืนมา ถารูอยูแลว

วางานนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิแตก็ยังเอาไปใช เสนอขายหรือเอาไปทําละคร อันนี้ผมถือวาเปนการดัดแปลงงานท่ี

ละเมิดมาอีกทีหนึ่ง ซ่ึงไมไดเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิทางตรง ส่ิงท่ีผมอยากจะฝากก็คือเรื่องการขออนุญาต 

เปนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงประสงคท่ีจะใหสิทธิแตเพียงผูเดียวสําหรับคนท่ีใหสิทธ์ิตอบแทน

แกสังคม ไดใชประโยชนในส่ิงท่ีใหม สังคมรออยู ประเทศชาติรออยู วาผมจะไดดูละครท่ีไมเคยมีมากอน

แบบนี้ แตอยางไรก็ตาม ถาบทละครนั้นยังอยูในงานวรรณกรรมยังอยูในหนังสืออยู เขาก็อยากจะดูวามันมี

ตวัตนออกมาแสดงเปนลักษณะอยางไร ตองไปขออนญุาต ผมคดิว าในทางปฏิบัตินะ อยางท่ีผมบอกใน

ตอนตนวาถาเราเปนเจาของผลงาน แลวคนอ่ืนจะเอางานของเราไปเราจะเรยีกคาตอบแทนในการอนญุาตได

อยางไรมีหนวยงานของทางราชการท่ีเขาเรียกวาสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติเขาจะดูในเรื่องของสิทธิบัตร 

การออกแบบ ยังการประดิษฐเปนสําคัญวาจะไดคาตอบแทนเทาไหร ในเรื่องของคาลิขสิทธ์ิไมนาจะสูงเทา



สิทธิบัตรแตควรท่ีจะเจรจา อยางกรณีการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธ์ิบางทีตองทําการตลาดกอน ตองไปดูท่ี

สํานักพิมพกอนวาหนังสือนี้ตองการไหม ตองพิมพกี่เลม แลวก็ผูอาน ตรงไหน อยางไร ผมเลาใหฟงนิดหนึ่ง

การสรางสรรคผลงานของผมไมใชประสบความสําเรจ็เลยนะ ผมถูกสํานกัพิมพปฏิเสธงานถึงสองแหง

ดวยกนั โดยอางวางานของผมไมทําตลาดแตปรากฏวาเม่ือสํานกัพิมพเอกชนปฏิเสธงานของผม ผมกส็งงาน

ของผมไปตพีมิพกบัสํานกัพิมพจฬุา ปรากฏวาขายไดดภีายใน 1 ป สามารถพิมพหมด แ ละพิมพครั้งท่ี 2 

ภายในปเดียว สํานักพิมพเดิมมาติดตอขอใหผมเปนนักเขียนของเขา ผมจะทํายังไงผมก็ปฏิเสธอยางนุมนวล 

เพราะตอนนั้นยังปฏิเสธงานของผม อันนี้ก็เหมือนกัน การขออนุญาตเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

การจะทําบรรจุภัณฑเรื่องหัวโขน ถางานมันไมซํ้ากับของใครก็สามารถทําได ความสามารถในการ

นําขอมูลของเขามาใชไดมากนอยแคไหน พวกประวัติความเปนมา แลวก็จะนํามาใสในรูปเลมของ ศิลป

นิพนธ  ก็คือนักศึกษาตองใชวิธีแปลความ ถอดความหรือยอความมาท่ีเหมาะ แลวก็อางอิงวาขอความ

เนื้อความตรงนี้ ลักษณะแบบนี้ ขอความแบบนี้ ไดมาจากท่ีแหงใด ใครเปนเจาของ เราสามารถทําไดอยูแลว

เพียงแคตองบอกแหลงท่ีมา และไมใชยกเอาขอมูลของเขามาโดยไมอางแหลงท่ีมาไมไดเลยนะครับ ถานํา

เรื่องของเขามาท้ังเรื่องเลย ผมเห็นวายังตองขออนุญาตอยู แตถาขออนุญาตแลวตั้งแตตอนตน แลวยังขอบคุณ

ตอนหลัง อางอิง  คอืส่ิงท่ีเขาเรียกวาตามมาตราท่ี 18 การแสดงความเปนเจาของผลงานยงัแสดงใหเห็นอยู

อยางนี้ถือวาปลอดภัย  

   

 


