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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แนวทางการคุ้มครองสิทธินักแสดงภายใต้สนธิสัญญา
ปักก่ิงว่าด้วยการแสดงในโสตทัศนวัสดุขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยศึกษาสิทธิข้างเคียง 
(Neighboring Rights) ของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 การคุ้มครองสิทธิข้าง 
เคียงตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Rome Convention 1961, WIPO Copyright Treaty 
(WCT) 1996, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)  1996 และ Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 รวมท้ังกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา  

จากการศึกษาพบว่า การคุ้มครองสิทธินักแสดงในประเทศไทยน้ันมีขึ้นภายหลังจากการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ซึ่งนําหลกัเกณฑ์ของ Rome Convention 1961  
มาเป็นแนวทางในการคุ้มครองสิทธินักแสดง และสนธิสญัญาฉบับดังกล่าวได้จัดทําขึ้นมาเป็นเวลานาน
ประกอบกับเทคโนโลยีในการบันทึกภาพการแสดงหรืองานโสตทัศนวัสดุได้มีการพัฒนามากข้ึนทําให้การ
คุ้มครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองประโยชน์จาก
การบันทึกการแสดงในงานโสตทัศนวัสดุของนักแสดงในประเทศไทยอีกต่อไป และมีผลทําให้นักแสดง
สูญเสียรายได้มหาศาล ซึ่งเมื่อศึกษาการคุ้มครองนักแสดงตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่  WIPO 
Copyright Treaty (WCT) 1996, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
น้ันพบว่ามีการคุ้มครองเพียงสิ่งบันทึกเสียงการแสดงเท่าน้ัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 ได้มกีารตรา Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 ขึ้นและมีหลายประเทศได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาฉบับ
น้ี อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาสนธิสัญญาฉบับ
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 แล้วพบว่าสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 
และมาตรา 45 มีปัญหาต่อการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ปัญหาการตีความของคํา
ว่า “นักแสดง” 2) ปัญหาพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไม่มกีารคุ้มครองสิทธิทางศีลธรรมหรือ 
ธรรมสิทธ์ิ (Moral Rights) ของนักแสดง ทําให้หากมีการกระทําใด ๆ แก่งานอันมีที่มาจากการแสดงอัน
ทําให้เสียช่ือเสยีงหรือเกียรติคุณของนักแสดง นักแสดงไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย   



   

3) ปัญหาความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงกรณีการแสดงสด และการแสดงที่อยู่ใน
โสตทัศนวัสดุ 4) ปัญหามาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไม่คุม้ครองการได้รับ
ค่าตอบแทนจาการนําต้นฉบับหรือสําเนางานโสตทัศวัสดุของนักแสดงไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า 
ในขณะที่ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธินักแสดงใน
เร่ืองของสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธ์ิ (Moral Rights) และให้ความชัดเจนในเรื่องของการคุ้มครอง
การแสดงสด และการแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ รวมท้ังให้ความคุ้มครองการได้รับค่าตอบแทนจาการนํา
ต้นฉบับหรือสําเนางานโสตทัศวัสดุของนักแสดงไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 เพ่ือให้สิทธินักแสดงได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลมุ โดยเฉพาะการคุ้มครองงาน
แสดงที่อยู่ในโสตทัศนวัสดุ ซึง่พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 และสนธิสัญญาฉบับอ่ืนไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองเอาไว้น่ันเอง 

 
คําสําคัญ: สนธิสัญญา, สิทธินักแสดง, งานโสตทัศนวัสดุ 
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 ABSTRACT  
 

The purpose of this research is to study the guideline for performers' rights 
protection under the World Intellectual Property Organization's  Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances, including neighboring rights of the performers under 
Thailand's Copyright Act B.E. 2537 (1994) as well as neighboring rights protection under 
international laws, i.e., Rome Convention 1961, WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996,  
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996, Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 and the U.S. Performers Right Protection Law.  

The finding of the study shows that the performers’ right protection in Thailand 
officially exists after the enacting of Copyright Act B.E. 2537, which the regulations of the 
Rome Convention 1961 had been adopted and applied to the aforesaid Act, which at 
that time,  the recording and audiovisual technologies were not much developed as it  
is nowadays. At the present, the protection under the Copyright Act is insufficient to 
protect the benefits that performers in Thailand should gain from Audiovisual 
Performances recording and this gap causes loss of incomes. 

According to the international treaties, such as WIPO Copyright Treaty (WCT) 
1996, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996, there was only the 
protection for sound recording. Later in 2012, after the existence of Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances, which many states have ratified the treaty, the treaty shows 
that the scope of protection was expended but Thailand has not yet joined as member 
state. As a result,the researcher compares the differences between Copyright Act B.E. 
2537 and Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 and finds that section  
44 and section 45 of the Act cause problems of interpretation as follows: 1) the 
interpretation problems due to the definition of "performer"; 2) the lack of contents 



   

related to performers' moral rights protection under Copyright Act B.E. 2537; 
consequently, the performers cannot take any legal actions in case their reputations  
and honors are abused; 3) problem in clear-cut interpretation of live performances  
and recorded performances protection; 4) section 45 of the Copyright Act B.E. 2537  
does not cover the earning of remuneration in case the original work or copy used for 
commercial purposes by others. In contrast, Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 provides protection to performers towards moral rights as well as provides clear-
cut explanation on protection of live performances and recorded performances. The 
treaty also covers the remuneration from the original work or its copies being used for 
commercial purposes.  

Therefore, the researcher suggests that Thailand should be a part of Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 as member state for expanding scope of 
performers rights protection as the Copyright Act B.E. 2537 and other treaties does  
not cover the necessary contents as mentioned above. 

 
Keywords: Treaty, Performers' Rights, Audiovisual Performances 
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ได�ให�ความรู� การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก�ไขข�อบกพร�องในงาน ตลอดจนการให� 
คําปรึกษาซ่ึงเป/นประโยชน$ในการค�นคว�าอิสระครั้งนี้มีความสมบูรณ$ครบถ�วนสําเร็จไปได�ด�วยดีรวมถึง
อาจารย$ท�านอ่ืน ๆ ท่ีได�ถ�ายทอดวิชาความรู�ให� และสามารถนําวิชาการต�าง ๆ มาประยุกต$ใช�ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป/นอย�างสูง มาไว� ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ผู�วิจัยขอขอบคุณ 
คุณนุสรา กาญจนกุล นักวิชาการพาณิชย$ชํานาญการพิเศษกรมทรัพย$สินทางป8ญญา และเจ�าหน�าท่ี
ห�องสมุดของกรมทรัพย$สินทางป8ญญาทุกท�านจนทําให�งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จได� 

สุดท�ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยช�วยเหลือและเป/นกําลังใจ ตลอดจนขอ 
ขอบคุณมิตรสหายทุกคนท่ีให�ความช�วยเหลือ ให�คําแนะนําและเป/นกําลังใจเสมอมา ตลอดจนบุคคล  
ต�าง ๆ ท่ีให�ความช�วยเหลือ ท่ีผู�วิจัยไม�สามารถกล�าวนามได�หมดในท่ีนี้ ผู�วิจัยรู�สึกซาบซ้ึงในความกรุณา 
และความปรารถนาดีของทุกท�านเป/นอย�างยิ่ง จนทําให�การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี จึงกราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณ มาไว� ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีด�านการแพร�เสียงแพร�ภาพ มีความทันสมัยกว�าอดีตเป น
อย�างมาก ธุรกิจการบันเทิงมีการแข�งขันกันสูงข้ึน ด�วยค�าตอบแทนท่ีได�จากการแพร�เสียงแพร�ภาพมี
มูลค�ามหาศาล ซ่ึงถ�าวิเคราะห-จากสถานการณ-จริงแล�วจะพบว�า ผู�ท่ีได�รับประโยชน-จากการแสดงของ
นักแสดงท้ังหลาย คือ บริษัทนายทุนหรือต�นสังกัดของนักแสดงนั่นเอง นักแสดงมีสิทธิในงานแสดงของ
ตนประการใด ต�องศึกษาจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงก�อนจะมีการประกาศใช�
พระราชบัญญัติฉบับนี้นักแสดงในประเทศไทยไม�มีสิทธิใด ๆ ในสิ่งบันทึกการแสดงเลย เพราะการ
แสดงของนักแสดงไม�ใช�งานสร�างสรรค-ท่ีได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การแสดงของ
นักแสดงเป นเพียงสิทธิข�างเคียง (Neighboring Rights) เท�านั้น เม่ือกฎหมายเดิมไม�ให�ความคุ�มครอง
สิทธิข�างเคียงของนักแสดง นักแสดงก็ประสบป�ญหาความไม�เป นธรรม คือ บุคคลใดก็สามารถท่ีจะทํา
การบันทึกการแสดงสดของนักแสดง แล�วนําไปขายได�โดยไม�มีความผิด และนักแสดงก็ไม�สามารถ
ได�รับค�าตอบแทนจากการนําสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงและสิ่งบันทึกภาพไปจําหน�ายแก�สาธารณชน  
ซ่ึงถือว�าเป นสิทธิข�างเคียงได�1 ต�อมาจึงได�มีการแก�ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ให�สอดคล�อง
กับพันธกรณีท่ีเราเข�าร�วมเป นสมาชิกใน Berne Convention 1886, Rome Convention 1961 
และ TRIPS Agreement ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให�
สิทธินักแสดงอย�างไรบ�างนั้น ก็เป นไปตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 44 ถึงมาตรา 53  
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได�ให�ความหมายของนักแสดงไว�ท่ี มาตรา 4 คือ  
“นักแสดงหมายความว�า ผู�แสดง นักดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรํา และผู�ซึ่งแสดงท�าทาง ร�อง กล�าว  
พากย- แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด” ตามความหมายนี้นักแสดงเป นเพียงผู�แสดงตามบทหรือเป น 
ผู�ถ�ายทอดงานวรรณกรรมหรือนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมไปสู�สาธารณะ มิใช�ผู�สร�างงานวรรณกรรมหรือ
นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม กฎหมายจึงให�ความคุ�มครองอย�างสิทธิข�างเคียง นักแสดงอาจเป นผู�แสดง
ภาพยนตร- ละครโทรทัศน- ลิเก ละครร�อง นักเล�นดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรํา ไม�ว�าจะเป นนักเต�นโขน
รามเกียรต์ิ นักรํานาฏศิลป` นักเต�นบัลเล�ต- ผู�แสดงท�าทางตามบท เช�น ผู�แสดงละครใบ� ผู�ร�อง ผู�แสดงกล�าว 
ตามบท เช�น ละครโทรทัศน-ในสมัยก�อนผู�แสดงไม�ต�องท�องบท แต�พูดตามท่ีมีผู�บอกบทซ่ึงเป นการแสดงสด  

                                                           

1 ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ,์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 291. 
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ผู�พากย-ภาพยนตร-หรือภาพยนตร-โทรทัศน-ก็ถือเป นนักแสดง หรือผู�พากย-ในลักษณะอ่ืนก็ถือว�าเป น
นักแสดง เช�น ผู�พากย-การแข�งขันกีฬาท่ีมีการถ�ายทอดสดทางโทรทัศน- ซ่ึงไม�มีบทมาก�อนเป นต�น2  
 จากมาตรา 4 การให�ความหมายของนักแสดง ถึงแม�ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
จะให�ความหมายของนักแสดงไว�อย�างกว�างขวาง แต�ก็ไม�ได�ให�ความหมายของการแสดงเอาไว� จึงทําให�
ในป�จจุบันมีป�ญหาว�า การนําภาพนิ่งของนักแสดงไปใช�นั้นถือว�าเป นการละเมิดการแสดงของนักแสดง
หรือไม� เช�น กรณีของคุณ หน�อย บุษกร วงศ-พัวพัน และการเดินแบบนั้นถือเป น การแสดงของ
นักแสดงด�วยหรือไม� เช�น กรณีของคุณ เมทินี ก่ิงโพยม ดังนั้นในการวิจัยนี้ผู�วิจัยจะได�ศึกษาถึง
ความหมายของนักแสดง และการแสดงจากอนุสัญญาระหว�างประเทศ เช�น Berne Convention 
1886, Rome Convention 1961, TRIPS Agreement และกฎหมายของต�างประเทศว�า ได�ให�
ความหมายของนักแสดงไว�มากน�อยเพียงใด แล�วนํามาเปรียบเทียบกับความหมายของนักแสดงใน
มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห-ว�าความหมายของ
นักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้น ควรมีการแก�ไขเพ่ิมเติมประการใดหรือไม�  
 สิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดง3  ได�รับการบัญญัติรับรองไว�ในมาตรา 44 ซ่ึงบัญญัติ
ว�า “นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู�เดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน ดังต�อไปนี้ (1) แพร�เสียง
แพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดง เว�นแต�เป นการแพร�เสียงแพร�ภาพหรือเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว�แล�ว (2) บันทึกการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึกไว�แล�ว 
(3) ทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู�บันทึกไว�โดยไม�ได�รับอนุญาต จากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดง
ท่ีได�รับอนุญาต เพ่ือวัตถุประสงค-อ่ืนหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข�าข�อยกเว�น การละเมิดลิขสิทธิ์ของ
นักแสดง ตามมาตรา 53” จากมาตรา 44 ถือว�ากฎหมายได�บัญญัติคุ�มครองสิทธิของนักแสดงเอาไว�
อย�างดีแล�วว�า นักแสดงจะต�องเป นผู�มีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะกระทํากับงานของตนตาม (1)-(3) ถ�า
ผู�ใดกระทํากับงานของนักแสดงโดยไม�ได�รับอนุญาตเสียก�อนย�อมเป นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดง 
ผู�นั้น 
 การบัญญัติสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดงตามมาตรา 44 นี้ เป นการบัญญัติกฎหมายตาม
หลักการของกฎหมายระหว�างประเทศคือ Rome Convention 1961 ซ่ึงก็มีมานานกว�า 50 ปgแล�ว 
และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับล�าสุดของเราก็บัญญัติข้ึนต้ังแต� ปg พ.ศ. 2537 ท่ีผ�านมากว�า 20 ปg  
ซ่ึงเราจะเห็นได�ว�าสังคม และรูปแบบธุรกิจบันเทิงได�เปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก เช�น เม่ือสมัยท่ีมีการ
บัญญัติคุ�มครองสิทธินักแสดงใน Rome Convention 1961 การแสดงสมัยนั้น เป นการแสดงสดเสีย

                                                           

2 วิเนตร ผาจันทา, ทนายสอนน"อง [Online], 2557. แหล�งท่ีมาhttp://www.fpmconsultant.com 
/htm/advocate_dtl.php?id=438. 

3 ไชยยศ เหมะรัชตะ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ,์ 291. 
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ส�วนใหญ� คือ การแสดงละครเวที การแสดงโอเปร�า ของประเทศไทยก็มี การแสดงยี่เก การแสดง 
ลําตัด หรือการแสดงท่ีถ�ายทอดทางโทรทัศน-ก็เป นการแสดงสดท่ีต�องมีผู�บอกบท เป นต�น การแสดงท่ี
ใช�เทปบันทึกการแสดงเพ่ิงเริ่มมีในช�วงหลังจากท่ีได�มีอนุสัญญากรุงโรม 1961 อยู�หลายปg อีกท้ังใน
สมัยนั้น ยังไม�มีผลประโยชน-จากอินเตอร-เน็ตหรือจานดาวเทียมของค�ายต�าง ๆ การคุ�มครองสิทธิของ
นักแสดงจึงคุ�มครองกรณีการแสดงสดเสียเป นส�วนใหญ� แต�ในป�จจุบันเทคโนโลยีท่ีเป นสื่อบันทึกการ
แสดงได�พัฒนาเป นอย�างมากคือ สามารถบันทึกได�ท้ังภาพและเสียงท่ีคมชัด สิ่งบันทึกภาพการแสดงนี้
เราเรียกว�า “โสตทัศนวัสดุ” ท่ีนักแสดงในป�จจุบันมักมีงานแสดงในโสตทัศนวัสดุเป นจํานวนมากแต�ก็
ไม�ได�รับการคุ�มครองสิทธินักแสดงตามมาตรา 44 เหมือนกับนักแสดงของการแสดงสด นอกจากนี้ 
การแพร�เสียงแพร�ภาพได�เปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก คือ มีท้ังการแพร�เสียงแพร�ภาพจากวิทยุ โทรทัศน- 
จานดาวเทียม อินเตอร-เน็ต แม�กระท้ังทางมือถือก็สามารถทําได� ฉะนั้น ผู�ว�าจ�างนักแสดงให�แสดง
ละคร ภาพยนตร- โฆษณา หรือแสดงดนตรี ท่ีเป นเจ�าของงานเพราะถือว�าเป นการจ�างทําของนั้นจะ
ได�รับประโยชน-มากมายมหาศาลจากการแสดงของนักแสดง ส�วนตัวนักแสดงเองก็จะได�เพียงค�าจ�าง
จากการแสดงเท�านั้น เช�น ภาพยนตร-เรื่องพ่ีมากพระโขนง สามารถทํารายได�มากว�าพันล�านบาท4 
นักแสดงก็ไม�ได�รายได�เพ่ิมจากค�าตัวท่ีตกลงกันไว� เว�นแต�จะมีสัญญาเป นอย�างอ่ืน หรือเจ�าของค�ายหนัง
ให�ค�าตอบแทนเป นพิเศษ ซ่ึงเรื่องนี้ก็ไม�เป นประเด็นเพราะใช�ว�าเจ�าของหนังจะได�กําไรจากการลงทุน
สร�างหนังทุกเรื่อง เพียงแต�ผู�วิจัยเปรียบเทียบให�เห็นว�าบริษัทนายทุนท่ีเป นผู�จ�างทําของนั้น สามารถนํา
งานแสดงของนักแสดงไปแสวงหาประโยชน-ได�หลายทาง ซ่ึงถ�าเปรียบเทียบกับนักแสดงผู�ท่ีสร�างสรรค-
งานแสดงออกมา จะเห็นได�ว�านักแสดงมีสิทธิแค�เพียงในส�วนของการแสดงสดของตัวเองเท�านั้น คือ 
การแพร�ภาพแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดง การบันทึกการแสดงสดของตัวเอง 
และการทําซํ้าการบันทึกการแสดงท่ีไม�ได�รับอนุญาต สําหรับการแสดงในโสตทัศนวัสดุไม�ได�รับ
ค�าตอบแทนใด ๆ เลย ซ่ึงในความเป นจริงแล�วน�อยนักท่ีนักแสดงจะมีความสามารถมากพอท่ีจะลงทุน
ทําการแสดงสดแล�วมีผู�ชมเข�าชมเป นจํานวนมาก เหมือนกับท่ีบริษัทต�นสังกัดเป นผู�จัดแล�วจ�าง
นักแสดงไปแสดง เช�น การแสดงคอนเสิร-ตของบริษัทอาร-เอส โปรโมชั่น จํากัด การแสดงคอนเสิร-ต
ของบริษัทแกรมม่ี และการแสดงละครเวที ของบริษัทเอ็กแซกท- จํากัด ซ่ึงก็เป นการจ�างทําของท่ี
นักแสดงไม�มีสิทธิในการบันทึกการแสดงของตน ดังนั้น หากนักแสดงผู�ใดหรือกลุ�มใดเขามีศักยภาพ
มากพอท่ีจะจัดงานแสดงสดของตนได� เช�น การแสดงคอนเสิร-ตของวงดนตรีนกน�อยอุไรพร (ป�จจุบัน
ได�แยกวงไปแล�ว) การแสดงลิเกของคณะ ไชยยา มิตรชัย และการแสดงเด่ียวไมโครโฟน ของอุดม  
แต�พานิช ก็ควรท่ีจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนจากท่ีมาตรา 44 ได�บัญญัติไว� เช�น สิทธิในการ

                                                           

4 Atime Media, “จีทีเอช”จัดงานฉลองรายได" [Online], 30 พฤษภาคม 2556. แหล�งท่ีมา 
www.atimemedia.com. 
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จําหน�าย สิทธิในการให�เช�า และสิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพ เป นต�น เพ่ือท่ีกลุ�มคนเหล�านี้จะได�มี
รายได�เพ่ิมข้ึนและยังคงการแสดงอยู�ได� ไม�ต�องเป นหนี้สินล�นพ�นตัวจนต�องยุบวงไปดังท่ีวงดนตรี
คุณภาพหลาย ๆ วงได�ประสบมา  

เรื่องสิทธิของนักแสดงนี้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายระหว�างประเทศ
บางฉบับ เช�น WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996 และ WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ได�ให�สิทธิของนักแสดงมากกว�าท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ของประเทศไทยได�ให�ไว� เช�น เรื่องของธรรมสิทธิ (Moral Rights) ท่ีนักแสดงต�องมีสิทธิในการ
กล�าวอ�างว�าเป นผู�แสดง และปฏิเสธการบิดเบือนปรับ หรือเปลี่ยนแปลงการแสดงของตน ซ่ึงอาจนํามา
ซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวผู�แสดง และเรื่องสิทธิในการให�เช�า (Right of Rental) นักแสดงต�อง
มีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาตให�เช�าต�นฉบับและสําเนาของสิ่งบันทึกเสียง แม�ว�าจะเป นการให�
เช�าหลังจากท่ีนักแสดงหรือผู�ท่ีได�รับอนุญาตได�จําหน�ายสิ่งบันทึกเสียงดังกล�าวไปแล�วก็ตาม สิทธิใน
การเช�านี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือป~องกันการทําสําเนาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ซ้ําโดยผู�เช�าซ่ึงสามารถใช�
เทคโนโลยีในการกระทําดังกล�าวได�อย�างง�ายดาย5 แต�อย�างไรก็ตาม อนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกล�าว ให�
ความคุ�มครองเฉพาะสิ่งบันทึกเสียงเท�านั้น ต�อมา จึงได�มีการจัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องสิทธิของ
นักแสดงข้ึนอีกครั้งเม่ือปg ค.ศ. 2012 ท่ี กรุงป�กก่ิง ประเทศจีน คือ Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 ซ่ึงมีวัตถุประสงค-เพ่ือคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ กําหนดกฎเกณฑ-สากลท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาการคุ�มครองนักแสดงท่ีเกิด
จากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต�อการสร�างสรรค-
และใช�ประโยชน-จากการแสดงในโสตทัศนวัสดุ และเพ่ือช�วยสร�างสมดุลระหว�างสิทธิของนักแสดง ใน
โสตทัศนวัสดุและประโยชน-ของสาธารณะ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือการศึกษา การวิจัยค�นคว�า และการ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสาร 

ซ่ึงจากวัตถุประสงค-ของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นี้เอง ท่ี
ทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจในการศึกษา แนวทางการคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต� Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012  โดยผู�วิจัยได�ทําตารางเปรียบเทียบถึงข�อแตกต�างระหว�าง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กับสนธิสัญญาฉบับดังกล�าว พบว�ามีข�อแตกต�างกันอยู�หลาย
ประเด็น โดยเริ่มต้ังแต�ความหมายของนักแสดง โสตทัศนวัสดุ งานแพร�เสียงแพร�ภาพ เผยแพร�ต�อ
สาธารณชน เรื่องของนักแสดงท่ีได�รับความคุ�มครอง และประเด็นสําคัญคือ ความแตกต�างในเรื่องของ
สิทธิของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุซึ่งมีป�ญหาให�พิจารณาอยู�หลายประเด็น คือ ป�ญหาเรื่องการคุ�มครอง

                                                           

5 กรมทรัพย-สินทางป�ญญา, เข"าใจลิขสิทธิ์และสิทธิข"างเคียง [Online], 2556. แหล�งท่ีมา 

www.wipo.int. 
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ธรรมสิทธิหรือสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) ของนักแสดง ป�ญหาสิทธิแต�เพียงผู�เดียว (Exclusive 
Rights) ในการอนุญาตการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ (Performances Fixed in Audiovisual 
Fixation) ซ่ึงตามสนธิสัญญาดังกล�าวได�พัฒนาการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในเรื่องของการจําหน�าย 
(Distribution) โดยการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในต�นฉบับหรือสําเนาการแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุ 
ซ่ึงสามารถกําหนดเง่ือนไขการสิ้นไปซ่ึงสิทธิ (Exhaustion of Right) ภายหลังการจําหน�ายต�นฉบับ
หรือสําเนางานครั้งแรกได� สิทธิในการให�เช�า (Rental) ต�นฉบับหรือสําเนาการแสดงท่ีบันทึก ใน
โสตทัศนวัสดุเพ่ือการค�า แม�ว�าจะได�จําหน�ายหรือนักแสดงได�อนุญาตให�ใช�การแสดงท่ีบันทึกใน
โสตทัศนวัสดุนั้นไปแล�ว การเข�าถึงโดยสาธารณชน (Making Available to the Public) มีการ
กําหนดอย�างชัดเจนว�าเป นทางสาย (Wire) หรือไร�สาย (Wireless) ในลักษณะท่ีสาธารณชนสามารถ
เข�าถึงได�จากสถานท่ีหรือเวลาท่ีตนเลือก (ทางอินเทอร-เน็ต) กรณีแพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อ
สาธารณชน (Broadcasting and Communication to the Public) สมาชิกอาจเลือกให�ความ
คุ�มครองได� 2 กรณีคือ สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป นธรรม (Right to Equitable 
Remuneration) แทนการให�ความคุ�มครองสิทธิแต�ผู�เดียว (Exclusive Rights) สําหรับการใช�การ
แสดงท่ีบันทึกไว�ในโสตทัศนวัสดุไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม หรือจะเลือกคุ�มครองสิทธิในการแพร�เสียง
แพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนเฉพาะในบางกรณี หรือจะจํากัดการคุ�มครอง หรือจะไม�คุ�มครอง
เลยก็ได�แล�วแต�จะเลือก6 ประเด็นเหล�านี้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มิได�ให�สิทธิแก�นักแสดง
เอาไว�อย�างชัดเจน จึงอาจทําให�นักแสดงไม�ได�รับความเป นธรรมได� ประเด็นท่ีสอง สิทธิในการได�รับ
ค�าตอบแทนท่ีเป นธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได�บัญญัติเรื่องนี้ไว�ในมาตรา 45 ซ่ึง
นักแสดงมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนเฉพาะการนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดง (เช�น เทป ซีดี) ออกเผยแพร�
ต�อสาธารณชนโดยตรงเท�านั้น ท้ังนี้ ไม�รวมถึงการนําสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู�
ด�วย คือ งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี) ออกเผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรงด�วย7 แต�ใน Beijing Treaty 
on Audiovisual Performances 2012 ได�บัญญัติไว�อย�างชัดเจนว�าหมายรวมถึงงานโสตทัศนวัสดุ
ด�วย ป�จจุบันมีการผลิตสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเรียกว�างานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี) ออกมาทําการค�ากัน
อย�างมากมาย แต�กฎหมายไม�คุ�มครองให�นักแสดงได�รับค�าตอบแทนจากงานโสตทัศนวัสดุท่ีมีมูลค�า

                                                           

6 นุสรา กาญจนกูล, Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 
2555). 

7 กรมทรัพย-สินทางป�ญญา, คูFมือของสิทธินักแสดง [Online], 2553. แหล�งท่ีมา 

www.ipthailand.go.th. 
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มหาศาล และเม่ือมีป�ญหาการตกลงเรื่องค�าตอบแทนท่ีเป นธรรมกันได� อธิบดีก็ไม�สามารถกําหนด
ค�าตอบแทนท่ีเป นธรรมให�กับคู�กรณีได� ซ่ึงก็จะมีป�ญหาการฟ~องร�องกันต�อมาอีกเป นทอด ๆ ไป 
 จากป�ญหาและความแตกต�างของกฎหมายท้ังสอบฉบับนี้ ผู�วิจัยก็จะมุ�งศึกษาเพ่ือวิเคราะห-ถึง
ผลดีผลเสียของบทบัญญัติท่ีแตกต�างของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นี้
ว�า หากนํามาเปรียบเทียบกับสภาพป�ญหาของนักแสดงของประเทศไทยในป�จจุบันแล�ว เหมาะสม
หรือไม�ท่ีประเทศไทยจะเข�าร�วมเป นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาฉบับดังกล�าว และหากประเทศไทยเข�า
ร�วมเป นภาคีสมาชิกใน Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นี้ นักแสดงใน
ประเทศไทยจะได�รับความเป นธรรม และมีสิทธิต�าง ๆ เพ่ิมข้ึนมากน�อยเพียงใด 
 
1.2 วัตถุประสงคKของงานวิจัย 

1.2.1 ศึกษาความหมายของนักแสดง การแสดง และสิ่งบันทึกการแสดง ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปรียบเทียบกับ Rome Convention 1961, WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 เพ่ือให�ได�มาซ่ึงแนวทางการพิจารณาเข�าร�วมเป นสมาชิกในอนุสัญญาฉบับต�าง ๆ 

1.2.2 ศึกษาขอบเขตของการคุ�มครองสิทธินักแสดง กรณีการแสดงท่ียังไม�ถูกบันทึกไว�    
(การแสดงสด) และการแสดงท่ีอยู�ในสิ่งบันทึกการแสดงตามมาตรา 44 และ ศึกษาสิทธิการได�รับ
ค�าตอบแทนของนักแสดงตาม มาตรา 45 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว�าครอบคลุมถึงสิ่ง
บันทึกการแสดงประเภทใดบ�าง 

1.2.3 ศึกษาท่ีมาของกฎหมายก�อนเกิด Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 

1.2.4 ศึกษาความแตกต�างระหว�างสิทธินักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 แห�ง
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กับ WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 

1.2.5 ศึกษาถึงผลของการเข�าร�วมเป นภาคีภายใต� WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 ว�ามีผลดีและผลเสียประการใด 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

ศึกษาป�ญหาการคุ�มครองสิทธิข�างเคียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และการ
คุ�มครองสิทธิข�างเคียงตามกฎหมายระหว�างประเทศ คือ Rome Convention 1961, WIPO 
Copyright Treaty (WCT) 1996, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)  



7 
 

1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 และศึกษาการคุ�มครองสิทธิของ
นักแสดงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
1.4 แนวคําตอบของงานวิจัย 

1.4.1 นักแสดงในประเทศไทยได�รับการคุ�มครองสิทธิตามหลักการคุ�มครองสิทธิข�างเคียง
อย�างไร 

1.4.2 นักแสดงในประเทศไทยจะได�รับผลดี หรือผลเสียอย�างไร หากประเทศไทยเข�าเป นภาคี
ภายใต� WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 

 
1.5 ประโยชนKท่ีคาดวFาจะได"รับ 

1.5.1 เพ่ือให�ทราบถึงความหมายของนักแสดง การแสดง และสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได�รับการ
คุ�มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 Rome Convention 1961, WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 

1.5.2 ทราบถึงป�ญหาของการคุ�มครองสิทธินักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 แห�ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

1.5.3 เข�าใจเก่ียวกับท่ีมาของกฎหมายก�อนเกิด Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 

1.5.4 ได�มาซ่ึงความแตกต�างระหว�างสิทธินักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 แห�ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กับ WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 เพ่ือนํามาเป น
ข�อพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย 

1.5.5 ได�มาซ่ึงผลวิเคราะห-ของการเข�าร�วมเป นภาคีภายใต� WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 ว�ามีผลดีและผลเสียประการใด เพ่ือนํามาเป นข�อพิจารณาในการเข�าร�วมเป นสมาชิกของ
สนธิสัญญาท้ังสองฉบับ 

 
 
 
 



8 
 

1.6 คํานิยามศัพทK 
สนธิสัญญา หมายความว�า สัญญา ท่ีทําข้ึนระหว�างบุคคลระหว�างประเทศ (รัฐ รัฐบาล และ

องค-การระหว�างประเทศ) ซ่ึงก�อให�เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว�างกันภายใต�บังคับกฎหมายระหว�าง
ประเทศ  

นักแสดง หมายความว�า ผู�แสดง นักดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรา และผู�ซึ่งแสดงท�าทาง ร�อง 
กล�าว พากย- แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 

โสตทัศนวัสดุ หมายความว�า งานอันประกอบด�วยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม�ว�าจะ
มีลักษณะอย�างใด อันสามารถท่ีจะนํามาเล�นซํ้าได�อีกโดยใช�เครื่องมือท่ีจําเป นสําหรับการใช�วัสดุนั้น 
และให�หมายความรวมถึงเสียง ประกอบงานนั้นด�วย ถ�ามี 

งานแพรFเสียงแพรFภาพ หมายความว�า งานท่ีนําออกสู�สาธารณชนโดยการแพร�เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร� เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน- หรือโดยวิธีอย�างอ่ืนอันคล�ายคลึงกัน 

เผยแพรFตFอสาธารณชน หมายความว�า ทําให�ปรากฏต�อสาธารณชน โดยการแสดง        
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให�ปรากฏด�วยเสียงและหรือภาพ การก�อสร�าง การจําหน�าย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซ่ึงงานท่ีได�จัดทําข้ึน 

 



บทท่ี 2 
แนวคิดและการคุ�มครองนักแสดง 

 
2.1 วิวัฒนาการของการให�ความคุ�มครองสิทธิข�างเคียง 
 2.1.1 ความเป#นมาและพัฒนาการของสิทธินักแสดง1 

ในเรื่องลิขสิทธิ์นั้นนับว�าเป�นคําท่ีหลาย ๆ คนคุ นเคยกว�าคําอ่ืนถึงแม จะมีคนไม�มากนักท่ีทราบ
ความเป�นมา อย�างไรก็ตามลิขสิทธิ์ถือว�าเป�นเครื่องมือท่ีได ผลท่ีช�วยระงับยับยั้งข อพิพาทได เป�นจํานวน
มาก กฎหมายลิขสิทธิ์จึงถูกนํามาใช อย�างแพร�หลายในผลงานท่ีเก่ียวข องกับการบันทึกเสียงและการ
ทําซํ้า ย อนกลับในยุคกลางของยุโรป สมัยนั้นไม�มีใครรู จักเรื่องลิขสิทธิ์แม จะมีสิ่งประดิษฐ5ด านการ
พิมพ5เกิดข้ึนแล ว ผู คนจํานวนน อยนักท่ีจะรู หนังสือเว นแต�พวกท่ีทํางานเสมียนท่ีจะต องคัดลอกผลงาน
ต�างๆ  ด วยลายมือ2 

ในยุคเก�านั้นเจ าของบทประพันธ5และนักแสดงมักจะเป�นคนเดียวกัน และกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ี
เก่ียวข องนั้นอาจย อนไปได ถึงกฎหมาย Statute of Anne ในป@ ค.ศ. 1710 กฎหมายฉบับนี้นับว�าเป�น
การเปลี่ยนแนวคิดใหม�ให กับคนในยุคนั้นได ตระหนักถึงสิทธิของผู ประพันธ5ด วยการให เจ าของสิทธิได มี
สิทธิในการให ใบอนุญาตให นําผลงานไปใช ได มากกว�าท่ีจะให สิทธิขาดกับสํานักพิมพ5ไป หลังจาก
กฎหมายStatute of Anneก็ได มีกฎหมายอ่ืนตามมาอีกในป@ ค.ศ. 1911 แต�ยังคงเป�นการให ความ
คุ มครองแก�ผู ผลิตผลงานบันทึกเสียงแต�ยังไม�ครอบคลุมไปถึงนักแสดง ต�อมาในป@ ค.ศ. 1925 มี
กฎหมาย Dramatic and Musical Performer's Protection Act จึงออกมา นั่นแสดงให เห็นว�าสิทธิ
ของนักแสดงถูกมองข ามมาตลอดในมุมมองของทรัพย5สินทางปUญญา จนกระท่ังมีกฎหมายดังกล�าว
ออกมากระตุ นให หลายๆฝWายได ตระหนักว�าการละเมิดสิทธิของนักแสดงเป�นสิ่งผิดกฎหมาย อย�างไรก็
ตามในทางปฏิบัติแล วท้ังในสหราชอาณาจักรและประเทศอ่ืน ๆ ก็ดีล วนแล วแต�ไม�ใส�ใจเรื่องนี้นัก 
ต�อมาในป@ 1958 มีคดีความระหว�าง Musical Performers Protection Association Ltd. และ 
British International Pictures Ltd. ในข อหาแบล็คเมล5 เรื่องนี้ทําให เกิดเสียงวิพากษ5วิจารณ5อย�าง
หนาหูและทําให ผู คนต่ืนตัวในเรื่องนี้มากข้ึนจนเกิดการปรับปรุงกฎหมายเก�า ๆ ให เข ากับยุคสมัย และ
กฎหมายคุ มครองนักแสดงป@ ค.ศ. 1963 และ ป@ ค.ศ. 1972 ได อิทธิพลต�อมาใน Rome Convention 
1961 
                                                 

1 Hearings before the House of commons on patents on General Revision of Copyright 
Law, 72d cong. (1932). 

2 Schechter, R. E., & Thomas, R., Intellectual Property Law, (New York: West/ Wadsworth, 
2003), 12-13. 
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ส�วนในอินเดียก็มีความน�าสนใจไม�แพ กัน เนื่องจากโครงสร างทางสังคมอินเดียโบราณนั้น 
สถานะทางสังคมของนักแสดงจัดว�าอยู�ในชนชั้นสูง จากประวัติศาสตร5อินเดียจะพบหลักฐานว�านักเต น
ระบํา, นักดนตรีนั้นได รับการอุปถัมภ5จากกษัตริย5 นับเป�นยุครุ�งเรืองของศิลปะ, วัฒนธรรมและผลงาน
สร างสรรค5อย�างแท จริง และนักแสดงนั้นได รับอภิสิทธิ์ให อาศัยอยู�ในพระราชวังด วยซํ้าไป แต�ถึงแม จะ
มีชีวิตหรูหราสักเพียงใด หากศึกษาดูแล วจะพบว�าผลงานของนักแสดงนั้นไม�ได รับความคุ มครองทาง
กฎหมายใด ๆ เลย กว�าจะกฎหมายคุ มครองนักแสดงอย�างจริงจังก็เม่ือป@ 1994 ท่ีผ�านมาไม�นานนัก 

ความจําเป#นและเหตุผลของการมีสิทธินักแสดง 
กฎหมายนั้นถือว�าเป�นผลิตผลทางวัฒนธรรม และการท่ีมีกฎหมายคุ มครองนักแสดงเกิดข้ึนมา

ก็เพราะว�าสังคมมีการต้ังคําถามเก่ียวกับบทบาทของเศรษฐกิจและสังคมของนักแสดง ในประเทศ
ตะวันตก ฐานะของนักแสดงนั้นตํ่าต อย เพ่ิงจะมาดีข้ึนเม่ือไม�นานมานี้ในศตวรรษท่ี 20 นี้เองเม่ือมี
กระแสเรียกร องจากสังคมมากข้ึน ในช�วงแรกนั้นกฎหมายไม�ได ให ความสําคัญกับนักแสดงเพราะเห็น
ว�าไม�ใช�ผู สร างสรรค5ทรัพย5สินทางปUญญาจึงไม�จําเป�นต องได รับความคุ มครอง3 แต�หลังจากเวลาผ�านไป
ผู คนเริ่มเข าใจแล วว�าการแสดงเองนั้นก็ถือว�าเป�นงานลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งเช�นกันจึงสมควรได รับความ
คุ มครองด วย อีกท้ังเทคโนโลยีใหม� ๆ เช�น สื่อประเภทโสตทัศนวัสดุ การถ�ายทําภาพยนตร5ล วนแต�มี
อิทธิพลให เกิดกระแสเรียกร องให มีการคุ มครองสิทธิของนักแสดงมากข้ึน 

อย�างไรก็ตาม แม สิทธิของนักแสดงจะถือเป�นทรัพย5สินทางปUญญารูปแบบหนึ่งแต�นับว�ามี
ความแตกต�างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์  การแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรม และสิทธิในการทําให ปรากฏต�อ
สาธารณชน เพราะเรื่องสิทธิของนักแสดงนั้นมีแง�มุมทางเศรษฐกิจและจริยธรรมรวมกันอยู�ด วย จึงเกิด
การคุ มครองเพ่ือไม�ให มีการละเมิดต�อความเป�นตัวตน ความมีเอกลักษณ5เฉพาะและสไตล5ส�วนตัวของ
นักแสดงคนนั้น ๆ แนวคิดดังกล�าวถือว�าเป�นนามธรรมค�อนข างมากหากเทียบกับความจับต องได ของ
เรื่องลิขสิทธิ์ กฎหมายมักให ความคุ มครองลิขสิทธิ์มากกว�าอย�างเห็นได ชัด ซ่ึงนอกจากเรื่องท่ีเก่ียวข อง
กับเงิน ๆ ทอง ๆ แล ว นักแสดงก็สมควรได รับความคุ มครองจากความเสียหายด านอ่ืนด วยเช�นกัน 

ในขณะนี้แม สิทธิของนักแสดงยังเป�นเรื่องท่ีกําลังพัฒนาอยู� และกฎหมายเองก็มุ�งหวังให เกิด
ความคุ มครองแก�นักแสดงแบบเบ็ดเสร็จ คือคุ มครองผลงานแสดงท้ังหมดไม�ใช�แยกเป�นส�วน ๆ ว�าจะ
คุ มครองเฉพาะบทสนทนา การแต�งกาย บทเพลง ดนตรี เนื้อร อง แต�เป�นรายละเอียดท้ังหมดของงาน
แสดงซ่ึงสํานักประโยชน5นิยมกล�าวว�าเป�นไปตามกฎความยุติธรรมตามธรรมชาติ 

ในมุมมองของสํานักประโยชน5เล็งเห็นว�าการคุ มครองสิทธิของนักแสดงนั้นถือเป�นประโยชน5
สาธารณะด วย เพราะเม่ือมีความคุ มครองมากข้ึน ก็จะเกิดประโยชน5ในแง�เศรษฐกิจ มีตัวเงินเข ามา
ดึงดูดให มีนักแสดงมากข้ึน มีผลงานมากข้ึน ศิลปะจึงได รับการพัฒนาตามไปด วย ส�วนแนวคิดด าน

                                                 
3 Arnold, Performers right, 3. 
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ความยุติธรรมและความเท�าเทียมตามธรรมชาตินั้นถือว�าเป�นแนวคิดท่ีสนับสนุนการคุ มครองสิทธิของ
นักแสดงได อย�างดีทีเดียว เนื่องจากการแสดงของนักแสดงนั้นนับว�าเป�นทรัพย5สินส�วนตัวและเป�น
บุคลิกท่ีมีเฉพาะในตัวนักแสดงแต�ละคน จึงควรท่ีจะมีสิทธิท่ีจะได รับความคุ มครองดังกล�าวตาม
พ้ืนฐานสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย5 
 2.1.2 ลักษณะท่ัวไปของสิทธิข�างเคียง (Neighboring Right)4  
 มีสิทธิอีกประเภทหนึ่งท่ีใกล เคียงและแตกต�างกับลิขสิทธิ์ กล�าวคือ ลิขสิทธิ์นั้นเป�นการให ความ
คุ มครองแก�ผู สร างสรรค5งาน แต�ไม�ได คุ มครองผู ท่ีนําผลงานนั้นไปใช หรือไปเผยแพร�อันอาจเป�นผลดีแก�
เจ าของลิขสิทธิ์และสังคม ผู ท่ีทําการเผยแพร�หรือนําผลงานไปสู�ประชาชนอาจจะได แก� นักแสดง หรือ
ผู ผลิตสิ่งบันทึกเสียง หรือผู แพร�เสียงแพร�ภาพ ดังนั้น เพ่ือความเป�นธรรมแก�บุคคลผู ทําหน าท่ีเสมือนเป�น
ตัวกลาง (Intermediaries) ระหว�างผู สร างสรรค5งานลิขสิทธิ์และสังคมซ่ึงต องใช ความรู  ความอุตสาหะ
และการลงทุนพอสมควร ระบบกฎหมายจึงให ความคุ มครองบุคคลเหล�านี้ด วยสิทธิประเภทหนึ่งซ่ึง
เรียกว�าสิทธิข างเคียง (Neighboring Right) 
 แนวความคิดเก่ียวกับการให สิทธิข างเคียง เกิดข้ึนในประเทศท่ีใช ระบบการคุ มครองลิขสิทธิ์แบบ
สิทธิของผู ประพันธ5หรือ Droit d’auteur ซ่ึงค�อนข างจะเคร�งครัดในการให ความคุ มครองลิขสิทธิ์แก�
ผู สร างสรรค5งานเท�านั้น ส�วนในประเทศกลุ�มท่ีใช ระบบกฎหมาย Anglo-American Law หรือท่ีรับ
อิทธิพลจากกฎหมายของประเทศในกลุ�มนี้ มักจะจัดให ได รับความคุ มครองในฐานะผู สร างสรรค5งาน
ลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งด วย 
 โดยปกติ ผู ท่ีทําหน าท่ีเป�นสื่อกลางในการนําผลงานลิขสิทธิ์ไปสู�ประชาชน จะได แก� 

1) ผู พิมพ5โฆษณา (Publishers) 
2) นักแสดง (Performers) 
3) ผู จัดทําโสตวัสดุ (Producers of Phonograms) 
4) ผู แพร�เสียงแพร�ภาพ (Broadcasters) 

      2.1.3 ประเภทของสิทธิข�างเคียง 
    เนื่องจากผู พิมพ5โฆษณานั้น มักจะอยู�ในฐานะเจ าของลิขสิทธิ์โดยการรับโอนสิทธิ จึงได รับ
ความคุ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยู�แล ว ดังนั้น ผู ท่ีมักจะอยู�ในข�ายได รับความคุ มครองโดยสิทธิ
ข างเคียงจึงเป�นบุคคล 3 ประเภทท่ีเหลือ โดยมีลักษณะของสิทธิ ดังนี้ 

2.1.3.1 สิทธิของนักแสดง (Performers Right) ได แก�สิทธิท่ีจะป}องกันมิให การแสดง
ของเขาถูกบันทึกหรือแพร�เสียงแพร�ภาพโดยไม�ได รับอนุญาต ซ่ึงอาจจําแนกได เป�น 

2.1.3.1.1 สิทธิท่ีจะป}องกันห ามปรามมิให มีการบันทึกการแสดง 

                                                 
4 ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลขิสิทธิ์, พิมพ5ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 27-29. 
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        2.1.3.1.2 สิทธิท่ีจะป}องกันห ามปรามมิให มีการแพร�เสียงแพร�ภาพโดยตรง
ซ่ึงการแสดง 
        2.1.3.1.3 สิทธิจะควบคุมการทําซํ้าจากสิ่งท่ีบันทึกการแสดงท่ีทําข้ึนโดย
ไม�ได รับอนุญาตหรือทําซํ้าข้ึนอีกโดยมีวัตถุประสงค5ท่ีต�างไปจากเดิมท่ีเคยได รับอนุญาต 
        2.1.3.1.4 สิทธิท่ีจะควบคุมการแพร�เสียงแพร�ภาพจากสิ่งท่ีบันทึกการแสดง 
โดยมีสิทธิท่ีจะได รับค�าตอบแทน (Right to Phonogram Producers) จากการเผยแพร�การบันทึก
การแสดงนั้น 
   2.1.3.2 สิทธิของผู จัดทําโสตวัสดุ (Right of Producers of Phonograms) 
ได แก� สิทธิท่ีจะอนุญาตหรือห ามการทําซํ้า การนําเข า และการจําหน�ายซ่ึงสิ่งท่ีทําซํ้าโดยไม�ชอบอัน
อาจจําแนกได เป�น 
        2.1.3.2.1 สิทธิในการห ามหรืออนุญาตการทําซํ้าจากโสตวัสดุของเขาไม�ว�า
โดยทางตรงหรือทางอ อม 
        2.1.3.2.2 สิทธิในการห ามหรืออนุญาตการนําโสตวัสดุของเขา หรือสิ่งท่ี
ทําซํ้าโดยไม�ชอบออกแสดงต�อสาธารณะ 
        2.1.3.2.3 สิทธิในการห ามหรืออนุญาตการแพร�เสียงจากโสตวัสดุของเขา 
      2.1.3.3 สิทธิของผู แพร�เสียงแพร�ภาพ (Broadcastersters’ Right) ได แก� สิทธิท่ีจะ
อนุญาตหรือห ามการแพร�เสียงแพร�ภาพซํ้าหรือทําการบันทึกการแพร�เสียงแพร�ภาพออกแสดงต�อ
สาธารณะโดยทางโทรทัศน5และเก็บค�าชม  
      2.1.4 เจ�าของสิทธิข�างเคียง5 

ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยท่ัวไป ผู ท่ีสามารถได รับความคุ มครองโดยสิทธิข างเคียงจะแบ�งได 
เป�น 3 กลุ�ม คือ 

1) นักแสดง 
2) ผู จัดทําโสตวัสดุ 
3) องค5กรแพร�ภาพแพร�เสียง 

 มีการคุ มครองสิทธิของนักแสดงเนื่องจากการมีส�วนในการสร างสรรค5เป�นสิ่งจําเป�นท่ีทําให 
ภาพยนตร5 ผลงานเพลง ผลงานละคร ผลงานภาพเคลื่อนไหวต�าง ๆ มีชีวิตชีวา และเนื่องจากนักแสดง
ต�างก็สมควรท่ีได รับสิทธิตามกฎหมายในการแสดงของตนเองด วย สิทธิของผู ผลิตแผ�นเสียงได รับความ
คุ มครองเนื่องจากวัตถุดิบของพวกเขาท่ีใช ในการสร างสรรค5 ค�าใช จ�าย และบริษัทหรือองค5กรท่ีพวก

                                                 
5 กรมทรัพย5สินทางปUญญา, เข�าใจลิขสิทธิ์และสิทธิข�างเคียง [Online], 2556. แหล�งท่ีมา 

www.wipo.int. 
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เขาต้ังข้ึนจําเป�นต�อการเผยแพร�เสียงท่ีบันทึกออกสู�สาธารณะในรูปแบบแผ�นเสียงเพ่ือการค า ตลอดจน
เพราะว�าผลประโยชน5ของพวกเขาควรได รับความคุ มครองตามกฎหมายเพ่ือป}องกันมิให มีการนํา
ผลงานไปใช โดยไม�ได รับอนุญาต ไม�ว�าจะเป�นการนําผลงานไปเผยแพร�ในรูปแบบของการทําซํ้า หรือ
แพร�ภาพแพร�เสียงโดยไม�ได รับอนุญาตก็ตาม เช�นเดียวกันกับสิทธิขององค5กรแพร�ภาพแพร�เสียงได รับ
ความคุ มครองเนื่องจากเป�นองค5กรท่ีมีบทบาทในการทําให ผลงานได รับการเผยแพร�ออกสู�สาธารณะ 
และควรได รับความคุ มครองในผลประโยชน5ท่ีจะควบคุมการส�งถ�ายข อมูลสิ่งเผยแพร�ต�าง ๆ ของตน 
      2.1.5 สนธิสัญญาตJาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการคุ�มครองสิทธินักแสดง ใน Rome Convention for  
the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 
1961 คือการตอบสนองโดยนานาชาติครั้งแรกต�อความจําเป�นท่ีจะต องมีกฎหมายคุ มครองสิทธิของบุคคล 3 
กลุ�มข างต น ท้ังนี้ Rome Convention 1961 มีความแตกต�างจากอนุสัญญานานาชาติโดยท่ัวไปซ่ึงมักจะ
เกิดข้ึนจากความไม�แข็งแกร�งของกฎหมายของแต�ละประเทศเพ่ือกระตุ นให มีการพัฒนากฎหมายภายในของ
แต�ละประเทศ ตลอดจนมุ�งท่ีจะให เกิดการสังคายนากฎหมายท่ีมีอยู� แต� Rome Convention 1961 กลับมุ�ง
หมายท่ีจะจัดต้ังร�างกฎระเบียบนานาชาติในแขนงใหม�ซึ่งกฎหมายท่ีมีอยู�น อยมากในเวลานั้น นั่นหมายความ
ว�าประเทศส�วนใหญ�จะต องดําเนินการยกร�างและออกกฎหมายภายในประเทศของตนก�อน จึงจะสามารถเข า
เป�นภาคีสมาชิกของ Rome Convention 1961 ได  
 ในปUจจุบัน มีความเชื่ออย�างกว างขวางว�า Rome Convention 1961 ล าสมัยและจะต อง
ได รับการแก ไขปรับปรุงหรือออกกฎหมายเพ่ือมาแทนท่ีในการสร างบรรทัดฐานในเรื่องสิทธิข างเคียง
ใหม� ถึงแม ว�า Rome Convention 1961 จะต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการผนวกข อกําหนดในเรื่องสิทธิ
ของนักแสดง ผู ผลิตแผ�นเสียง และองค5กรแพร�ภาพแพร�เสียงในความตกลง TRIPS6 ซ่ึงมีระดับความ
คุ มครองเหมือนกัน แต�มีรายละเอียดบางประการท่ีแตกต�างกันไว ก็ตาม ปUจจุบัน ได มีการปรับปรุง
ความคุ มครองสิทธินักแสดง และสิทธิผู ผลิตแผ�นเสียง ไว ในสนธิสัญญาองค5การทรัพย5สินทางปUญญา
โลกว�าด วยการแสดง และแผ�นเสียงขององค5การทรัพย5สินทางปUญญาโลก ซ่ึงได รับมติเห็นชอบเม่ือป@ 
ค.ศ. 1996 พร อม ๆ กับ WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996 ปUจจุบัน องค5การทรัพย5สินทาง
ปUญญาโลก หรือ WIPO กําลังดําเนินการปรับปรุงเพ่ือออกสนธิสัญญาใหม�ในเรื่องสิทธิขององค5กรแพร�
ภาพแพร�เสียงโดยเฉพาะ 
 
                                                 

6 มาตรฐานการคุ มครองของ TRIPs เก่ียวกับการคุ มครองลิขสิทธ์ิและสิทธิข างเคียง คือ ลิขสิทธ์ิและสทิธิ
ข างเคียง คือ ประเทศสมาชิกต องให ความคุ มครองลิขสิทธ์ิตามอนุสญัญากรุงเบอร5น และขยายสิทธิแต�เพียงผู เดียว
ของเจ าของลิขสิทธ์ิให ครอบคลมุถึงการเช�า ตลอดจนให ความคุ มครองสิทธิข างเคียงแก�นักแสดงตาม Rome 
Convention 1961. 
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 ในกฎหมายบางฉบับยังให สิทธิเพ่ิมเติมบางประการด วย ตัวอย�างเช�น ในหลายประเทศ 
ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ผู ผลิตแผ�นเสียงและนักแสดงอาจมีสิทธิในการให เช�าแผ�นเสียง (หรือ
โสตทัศนวัสดุสําหรับนักแสดง) และในบางประเทศอาจให สิทธิเฉพาะในการถ�ายทอดสัญญาณผ�าน
ระบบเคเบิล เช�นเดียวกับใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
(เช�นเดียวกับผู ถือสิทธิในงานแผ�นเสียงภายใต กฎหมายภายในประเทศ) จะได รับสิทธิในการให เช�า
แผ�นเสียงด วย 
 เช�นเดียวกับในกรณีของลิขสิทธิ์ Rome Convention 1961 และกฎหมายของประเทศ 
ต�าง ๆ ได กําหนดข อจํากัดสิทธิไว  ซ่ึงจะอนุญาตให มีการใช การแสดง แผ�นเสียง และการแพร�ภาพแพร�
เสียงท่ีได รับความคุ มครอง เพ่ือใช สอนหนังสือ ทําวิจัยทางวิทยาศาสตร5 และการใช ส�วนบุคคลใน
ลักษณะท่ีตัดตอนมาสําหรับการรายงานสถานการณ5ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นได  ในบางประเทศอนุญาตให 
มีการใช ข อจํากัดสิทธิเช�นเดียวกันกับท่ีให ไว ในความคุ มครองลิขสิทธิ์กับเรื่องสิทธิข างเคียงด วย ซ่ึง
ข อจํากัดสิทธิเหล�านี้รวมไปถึงการทําสัญญาอนุญาตโดยไม�สมัครใจ (Non-voluntary Licensing) ด วย 
อย�างไรก็ตาม ภายใต  WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ข อจํากัด
และข อยกเว นเช�นนี้จะต องถูกจํากัดขอบเขตไว สําหรับกรณีพิเศษเท�านั้น ซ่ึงจะต องไม�ขัดแย งกับการใช 
งานปกติของแผ�นเสียงการแสดง และต องไม�ขัดผลประโยชน5ทางกฎหมายของนักแสดงและผู ผลิตด วย 

2.1.6 ระยะเวลาความคุ�มครองของสิทธิข�างเคียงภายใต� Rome Convention 1961 คือ  
     2.1.6.1 20 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ท่ีทําสิ่งบันทึกนั้นข้ึน ในกรณีท่ีมีการบันทึกการแสดงใน

แผ�นเสียงนั้นด วย  
     2.1.6.2 20 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ท่ีการแสดงนั้นเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไม�ได บันทึกการแสดง

ลงในแผ�นเสียงนั้น และ  
     2.1.6.3 20 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ท่ีการแพร�ภาพแพร�เสียงนั้นเกิดข้ึน ในกรณีของการ

แพร�ภาพแพร�เสียง อย�างไรก็ดี ใน TRIPS Agreement และ WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 สิทธิของนักแสดงและผู ผลิตแผ�นเสียงจะได รับความคุ มครอง
ถึง 50 ป@ ต้ังแต�วันท่ีบันทึก หรือวันท่ีแสดง ภายใต  TRIPS Agreement S สิทธิขององค5กรแพร�ภาพ
แพร�เสียงจะได รับความคุ มครอง 20 ป@ นับแต�วันท่ีมีการแพร�ภาพแพร�เสียงเกิดข้ึน ดังนั้น จะพบว�า
กฎหมายภายในของหลายประเทศซ่ึงให ความคุ มครองสิทธิข างเคียงให ความคุ มครองในระยะเวลาท่ี
ยาวนานกว�าความคุ มครองข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว ใน Rome Convention 1961 

ในประเด็นของการบังคับใช สิทธ ิกลไกชดใช การละเมิดสิทธิข างเคียงโดยท่ัวไปคล ายกับสิทธิท่ี
เจ าของลิขสิทธิ์มีตามท่ีได อธิบายไปแล ว ซ่ึงรวมถึงมาตรการหรือคําสั่งคุ มครองชั่วคราว การชดใช 
ค�าเสียหายทางแพ�ง โทษทางอาญา มาตรการศุลกากร ณ จุดผ�านแดน และ มาตรการ การชดใช  หรือ
โทษท่ีเก่ียวข องกับการใช เครื่องมือเทคนิค (Technical Devices) 
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ความเชื่อมโยงระหว�างการคุ มครองสิทธิข างเคียงและผลประโยชน5ของประเทศกําลังพัฒนา 
การแสดงออกทางวัฒนธรรมของประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากท่ีไม�ได เขียนเป�นลายลักษณ5อักษร
หรือไม�ได มีการบันทึกไว  ท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว�าวัฒนธรรมพ้ืนบ าน (Folklore) หรือ การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม (Traditional Cultural Expressions) อาจจะได รับความคุ มครองภายใต สิทธิข างเคียง
ของนักแสดง เนื่องจากโดยปกติสิ่งเหล�านี้จะได รับการเผยแพร�ออกสู�สาธารณะจากการแสดงออกของ
นักแสดง ประเทศกําลังพัฒนาต�าง ๆ อาจให แนวทางคุ มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีเก�าแก�
และมีคุณค�า และท่ีเป�นสิ่งสําคัญในการแยกแยะวัฒนธรรมต�าง ๆ ออกจากกันได ด วยให การคุ มครอง
ในรูปของสิทธิข างเคียงนี้ เช�นเดียวกัน การคุ มครองผู ผลิตแผ�นเสียงและองค5กรแพร�ภาพแพร�เสียงยัง
ช�วยวางรากฐานให แก�อุตสาหกรรมในประเทศท่ีจะทําให การแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาติ
แพร�หลายในตลาดภายใน หรือในตลาดต�างประเทศ ความนิยมบทเพลงของโลกในปUจจุบันแสดงให 
เห็นว�าตลาดเช�นท่ีกล�าวไปนั้นมีอยู�จริง อย�างไรก็ตาม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส�วนใหญ�มักจะไม�
กลับคืนมาสู�ประเทศซ่ึงเป�นต นกําเนิดของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั้น ท้ังหมดนี้สามารถสรุปได ว�า 
การคุ มครองสิทธิข างเคียงเกิดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค5 2 ประการ คือเพ่ืออนุรักษ5วัฒนธรรมของชาติ และ
เพ่ือสร างแนวทางการสร างประโยชน5ทางการค าในตลาดต�างชาติ 
      2.1.7 ความแตกตJางระหวJางลิขสิทธิ์และสิทธิข�างเคียง 

ลิขสิทธิ์และสิทธิข างเคียงมีความแตกต�างกัน คือ7  
      2.1.7.1 ความแตกต�างในเรื่องสภาพบุคคลของเจ าของลิขสิทธิ์คนแรก 
      เจ าของลิขสิทธิ์คนแรก คือ ผู สร างสรรค5มักจะเป�นบุคคลธรรมดา (ยกเว นในบางกรณี 
เช�น งานท่ีสร างสรรค5ภายใต การจ าง เป�นต น) 
      เจ าของลิขสิทธิ์ข างเคียงมักจะเป�นนิติบุคคลโดยเฉพาะในกรณีผู จัดทําโสตวัสดุ ผู แพร�
เสียงแพร�ภาพ (ยกเว นกรณีนักแสดงท่ีเป�นบุคคลธรรมดา) 
      2.1.7.2 ความแตกต�างในเรื่องการทรงธรรมสิทธิ (Moral Right) 
      ผู สร างสรรค5งานลิขสิทธิ์ไม�ว�าจะเป�นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ย�อมทรงธรรมสิทธิ
ได  ส�วนเจ าของสิทธิข างเคียงท่ีไม�เป�นผู สร างสรรค5ด วยไม�อาจได รับธรรมสิทธิได  
      2.1.7.3 ความแตกต�างในเรื่องขอบเขตของสิทธิ 
      ขอบเขตของสิทธิ์นั้นกว างกว�าสิทธิข างเคียง โดยลิขสิทธิ์เป�นสิทธิแต�เพียงผู เดียว 
(Exclusive Right) ท่ีจะหวงห ามผู อ่ืนได เสมอ แต�สิทธิข างเคียงในบางกรณีนั้นเป�นเพียงสิทธิในการ
ได รับค�าตอบแทน (Right to Remuneration) โดยอาจจะห ามบุคคลอ่ืนกระทําการไม�ได  แต�เรียกร อง
ค�าตอบแทนจากการกระทําของผู อ่ืนได  

                                                 
7  ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลขิสทิธิ์, 30. 
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      2.1.7.4 ความแตกต�างกันในเรื่องอายุการคุ มครอง 
      อายุการคุ มครองลิขสิทธิ์โดยท่ัวไป คือ ตลอดอายุของผู สร างสรรค5กับอีก 50 ป@นับแต�
ผู สร างสรรค5ถึงแก�ความตาย 
     อายุการคุ มครองสิทธิข างเคียงโดยท่ัวไป คือ 20 ป@นับแต�แสดงหรือโฆษณาหรือแพร�
เสียงแพร�ภาพแล วแต�กรณี 
 
2.2 การคุ�มครองสิทธินักแสดงของประเทศไทย 
     2.2.1 ความเป#นมาของการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย8 

แนวความคิดในการให ความคุ มครองสิทธิของนักแสดงได เริ่มข้ึนภายหลังจากท่ีได มีการบังคับ
ใช พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 เนื่องมาจากพัฒนาการทางด านการบันทึกภาพและเสียงอันทํา
ให เกิดเครื่องมือท่ีใช ในการบันทึกภาพและหรือเสียงในรูปแบบต�าง ๆ ซ่ึงมีขนาดกะทัดรัดสะดวกแก�
การใช งาน เช�น เครื่องบันทึกแบบเทปคาสเซ็ท ซีดี สมาร5ทโฟน ไอโฟน (iPhone) และกล อง
บันทึกภาพแบบเทปวีดีโอ เป�นต น ตลอดจนเครื่องมือท่ีใช ในการเล�นสิ่งบันทึกภาพและหรือเสียงก็มี
ราคาถูกลงและหาซ้ือได ง�าย จึงทําให คนไทยสามารถเป�นเจ าของเครื่องเล�นและเครื่องบันทึกภาพและ
หรือเสียงเหล�านนั้นได  ผลท่ีตามมาคือได ทําให อุตสาหกรรมอันเก่ียวกับโสตทัศวัสดุและสิ่งบันทึกเสียง
ในประเทศไทยเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วและก�อให เกิดผลประโยชน5อย�างมหาศาลแก�ผู เป�นเจ าของ
กิจการ ได แก� บริษัทผลิตและจําหน�ายสิ่งบันทึกเสียงหรือเทปวิดีโอ ดังท่ีเทปคาสเซ็ท หรือ ซีดี เพลง
ของนักร องหลายท�านได มีสถิติการจําหน�ายกว�าล านตลับ หรือล านแผ�นต�อหนึ่งชุด อย�างไรก็ตาม ใน
กรณีเช�นนี้ ผู เป�นเจ าของกิจการ นักประพันธ5ดนตรีหรือคําร อง และผู สร างภาพยนตร5ต�างไม�ประสพ
ปUญหาในการคุ มครองสิทธิอันเกิดจากการสร างสรรค5ของตน เนื่องมาจากได รับความคุ มครองตาม
หลักเกณฑ5อันว�าด วยงานวรรณกรรม ดนตรี โสตทัศนวัศดุ และภาพยนตร5 ภายใต พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซ่ึงบังคับใช อยู�แล วในขณะนั้น  
 ต�อมาวัตถุประสงค5ทางการค าอันเก่ียวกับการบันทึกภาพและเสียงยังได ขยายไปถึงการบันทึก
การแสดงสดของเหล�าศิลป�นในแขนงต�าง ๆ เช�น การบันทึกภาพหรือเสียงการแสดงของคณะดารา
ตลกท่ีทําการแสดงในห องอาหาร การบันทึกภาพการแสดงมายากลหรือกายกรรม และการบันทึกการ
แสดงสดของวงดนตรีหรือนักร อง เป�นต น ในกรณีดังกล�าวนี้ ผู ท่ีจะได รับความคุ มครองสิทธิ ได แก�ผู 
สร างสรรค5และเจ าของลิขสิทธิ์ตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว เท�านั้น เช�น การลักลอบบันทึกภาพ
หรือเสียงการแสดงดนตรีและนําสิ่งท่ีบันทึกหรือสําเนาออกจําหน�ายแก�สาธารณชนนั้น ผู ท่ีสามารถ

                                                 
8 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยSสินทางปTญญา, พิมพ5ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 

2545), 103-105. 
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ดําเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได  คือ เจ าของงานดนตรีกรรมเท�านั้น ในขณะท่ี นักดนตรีผู เล�นด วย
ความเหนื่อยยากกลับไม�ได รับความคุ มครองสิทธิจากการแสดงแต�อย�างใด หรือในกรณีท่ีมีการจ าง
คณะตลกไปแสดงตลกในงานเลี้ยงใด และผู ว�าจ างได ทําการบันทึกภาพการแสดงตลกด วยกล องวิดีโอ
เอาไว  ต�อมาได นําเทปบันทึกภาพนั้นมาทําสําเนาเป�นจํานวนมาก และนําออกแจกหรือขายแก�
ประชาชนท่ัวไป ผู แสดงตลกกลับมาได รับค�าตอบแทนจากการเผยแพร�นั้นแต�อย�างใด นอกจากค�าจ าง
จากการแสดงตลกในงานเพียงเท�านั้น ด วยเหตุท่ีการกระทําดังกล�าวนับวันจะทวีเพ่ิมข้ึน เพราะ
ก�อให เกิดผลประโยชน5อย�างมหาศาลแก�ผู กระทํา โดยศิลป�นนักแสดงผู เหนื่อยยากในการแสดงกลับ
ไม�ได รับผลตอบแทนใด ๆ เลยจากการกระทําเหล�านั้น 
 ด วยเหตุนี้ จึงได มีการเรียกร องให มีการคุ มครองสิทธิของนักแสดงในสาขาต�าง ๆ มากข้ึน
ตลอดจนแนวความคิดของการให ความคุ มครองสิทธิของนักแสดงในระดับนานาชาติได เพ่ิมมากข้ึน
เพราะเป�นการเก่ียวข องกับผลประโยชน5ทางเศรษฐกิจอย�างมหาศาลแก�ประเทศเจ าของผลงาน ดังจะ
เห็นได จากการท่ีมีอนุสัญญาระหว�างประเทศอันเก่ียวกับการคุ มครองสิทธิของนักแสดงและมีประเทศ
ต�าง ๆ เริ่มเข าเป�นภาคีในอนุสัญญาเหล�านั้นเพ่ิมข้ึน การท่ีเริ่มมีบทบัญญัติในการคุ มครองสิทธิของ
นักแสดงในกฎหมายลิขสิทธิ์ของหลาย ๆ ประเทศ และการนําเรื่องผลประโยชน5ของการให ความ
คุ มครองสิทธิของนักแสดงมาเป�นหัวข อในการเจรจาทางการค าระหว�างประเทศ ต�อมาเม่ือมีการยก
ร�างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม�จึงได มีร�างบทบัญญัติส�วนหนึ่งท่ีเก่ียวกับสิทธิของนักแสดงให ได รับความ
คุ มครองเช�นเดียวกับลิขสิทธิ์ตามเสียงเรียกร องของบรรดาสมาคมของศิลป�นไทยในแขนงต�าง ๆ 
ตลอดจนเพ่ือให กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม�มีมาตรฐานแห�งการคุ มครองเป�นสากลเช�นเดียวกับนานา
ประเทศและสอดคล องต�อความเปลี่ยนแปลงทางด านเศรษฐกิจในระหว�างประเทศ ดังนั้น ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับปUจจุบัน อันได แก� พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงใช บังคับแทนพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 จึงปรากฏบทบัญญัติว�าด วยสิทธิของนักแสดงอันเป�นครั้งแรกท่ีมีการให ความ
คุ มครองสิทธิของนักแสดงไว อย�างชัดเจนในประเทศไทย 
     2.2.2 เหตุผลในการให�ความคุ�มครองสิทธินักแสดง9  

สิทธิของนักแสดงถือเป�นสิทธิข างเคียง (Neighboring Right) กับลิขสิทธิ์อย�างหนึ่ง กฎหมาย
ของหลาย ๆ ประเทศได รับรองสิทธิประเภทนี้ตามหลักเกณฑ5ของอนุสัญญาระหว�างประเทศฉบับหนึ่ง
คือ Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

                                                 
9 วุฒิพงษ5 เวชยานนท5, หมายเหตุท�ายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/ 2548, (กรุงเทพฯ: สํานักงานศาล

ยุติธรรม, 2553). 
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Broadcasting Organizations 1961 (Rome Convention 1961) นอกจากนั้น TRIPS 
Agreement ได กําหนดให ประเทศสมาชิกขององค5กรค าโลก (WTO) มีความผูกพันต องคุ มครองสิทธิ
ของนักแสดงตามมาตรฐานข้ันตํ่าท่ี TRIPS Agreement กําหนดไว ด วย งานอันมีลิขสิทธิ์นั้น มี 2 
ประเภท คือ  
 ก. งานลิขสิทธิ์ท่ีต องมีผู นําเสนอ (Performer) ได แก� ละคร ดนตรี เพลง ภาพยนตร5 งาน
เหล�านี้ต องมีคนมาแสดงหรือนําเสนอผู ชมจึงสามารถชื่นชมงานอันมีลิขสิทธิ์ได  
 ข. งานลิขสิทธิ์ท่ีไม�ต องมีผู นําเสนอ (Non Performer) ได แก� หนังสือ วรรณกรรม ภาพเขียน 
และ รูปปU�น งานเหล�านี้ ผู คนสามารถดู ชม อ�าน งานลิขสิทธิ์ได โดยไม�ต องมีผู นําเสนอฝ@มือหรือ
ความสามารถ (Skill) และแรงงาน (Labor) หรือความวิริยะอุตสาหะของนักแสดงจึงมีความสําคัญต�อ
ความบันเทิงสาธารณะ (Public Enjoyment) ของงานประเภทท่ีต องมีผู นําเสนอเช�นเดียวกับความ
วิริยะอุตสาหะ (Creative Effort) ของผู สร างสรรค5งานลิขสิทธิ์ แต�อย�างไรก็ตามเหตุผลท่ีกฎหมายให 
ความคุ มครองไม�ใช�เพราะการแสดงของนักแสดงเป�นการให ความบันเทิง (Entertainment) แก�ผู ชม 
หากแต�เป�นความวิริยะอุตสาหะหรือความสามารถ หรือฝ@มือท่ีนักแสดงอุทิศ (Contribution) ให แก�
งานท่ีนําเสนอ เกิดเป�นงานข้ึนใหม�ทํานองเดียวกับงานท่ีเกิดจากการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู อ่ืน 
(Derivative Works) ซ่ึงเทียบได กับความคิดสร างสรรค5ของผู สร างสรรค5 (Author) ในงานลิขสิทธิ์
นั่นเอง ดังนั้น การท่ีบุคคลซ่ึงมีอาชีพเป�นนักแสดงภาพยนตร5มาแสดงท�าทางต�าง ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
การแสดงภาพยนตร5จึงไม�ได หมายความว�าการแสดงท�าทางนั้นจะได รับความคุ มครองในฐานะเป�น
ลิขสิทธิ์นักแสดงเสมอไป การแสดงหรือการนําเสนอ (Performance) ท่ีจะได รับความคุ มครองจึง
จะต องมีงานลิขสิทธิ์อย�างใดอย�างหนึ่งเข ามาเป�นวัตถุแห�งการนําเสนอทุกครั้ง และการแสดงซ่ึงเป�น
สมบัติสาธารณะ (Public Domain) ถือเป�นการแสดงท่ีได รับความคุ มครองได  แต�วัตถุแห�งการแสดง
ต องเป�น “งาน” (Work) ตามความหมายของ Berne Convention 1886 หรือ Universal 
Copyright Convention ใน Rome Convention 1961 กล�าวถึงการแสดงหรือนําเสนอ (Perform) 
งานวรรณกรรม และศิลปกรรม ซ่ึง WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
1996 ก็กล�าวถึงการ Perform งานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมและขยายไปถึงการแสดงออก 
(Expression) ซ่ึงวัฒนธรรมพ้ืนบ าน (Folklore) ด วย นอกจากนี้กฎหมาย German Author’s Right 
Law of 1901 ให สิทธิแก�การแสดงงานวรรณกรรมหรือดนตรี กฎหมาย Copyright Design and 
Patent Act  1988 ของประเทศอังกฤษ กล�าวถึงการแสดงงานละคร การแสดงดนตรี การอ�านหรือ 
งานวรรณกรรม 
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      2.2.3 บุคคลท่ีได�รับความคุ�มครอง 
ประวัติศาสตร5ของบุคคลท่ีได รับความคุ มครองสิทธินักแสดง 

      2.2.3.1 ยุคกรีกโบราณ ผู สร างสรรค5 (Author) บทกวี บทเพลงหรือบทละคร กับ
นักแสดงเป�นคน ๆ เดียวกัน (เช�น กวี นักร อง นักเล�าเรื่อง)  
      2.2.3.2 พัฒนาการของการร องเพลงสวดทางศาสนามาเป�นละครเวที นํามาสู�การ
แบ�งแยกหน าท่ีกันระหว�างผู สร างสรรค5กับนักแสดงเม่ือ 600 ป@ ก�อนคริสต5ศักราช 
      2.2.3.3 สถานะทางสังคมของผู สร างสรรค5กับนักแสดงนั้นแตกต�างกันมาก โดย
นักแสดงมีสถานะทางสังคมท่ีตํ่ากว�า ผู สร างสรรค5 ต้ังแต�สมัยกรีกและโรมัน สถานะของนักแสดงเริ่ม
ได รับการยอมรับเม่ือเทคโนโลยีพัฒนาข้ึน เม่ือการแสดงสามารถถูกบันทึก และสามารถนําไปเล�นซํ้าได  
มีการซ้ือขายและมีคุณค�าทางเศรษฐกิจ เม่ือประกอบกับเหตุผลในทางศีลธรรม คือมีความวิริยะ
อุตสาหะ เหมือนอย�างความวิริยะอุตสาหะในการคิดสร างสรรค5ของผู สร างสรรค5 สิทธิของนักแสดงจึง
ควรได รับการคุ มครอง ซ่ึงเม่ือดูจากประวัติศาสตร5บุคคลท่ีเก่ียวข องท่ีน�าจะได รับความคุ มครองสิทธิก็
คือ ผู แต�งบทละคร บทกวี ผู แต�งเพลง กับผู นําเสนอบทกวี ผู แสดงละครและนักร อง ถ าเป�นบุคคลอ่ืน
นอกจากนี้ก็ต องดูจากกฎหมายภายใน (Nation Law) ของแต�ละประเทศว�าได บัญญัติในเรื่องดังกล�าว
ไว ว�าอย�างไร ถ าไม�เขียนไว ชัดเจนก็ต องดูจากอนุสัญญาท่ีเก่ียวข อง เช�น Rome Convention 1961  
Article 310 เป�นต น นอกจากนี้ ยังมีหลักอ่ืนในการพิจารณาอีก ซ่ึงศาสตราจารย5ริชาร5ด อาร5โนลด5. 
(Richard Arnold, 2010) ให พิจารณาจาก 
  ก. เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Reason)  

                                                 
10 For the purposes of this Convention: 
(a) “performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, 

sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works; 
(b) “phonogram” means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of 

other sounds; 
(c) “producer of phonograms” means the person who, or the legal entity which, first 

fixes the sounds of a performance or other sounds; 
(d) “publication” means the offering of copies of a phonogram to the public in 

reasonable quantity; 
(e) “reproduction” means the making of a copy or copies of a fixation; 
(f) “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of 

sounds or of images and sounds; 
(g) “rebroadcasting” means the simultaneous broadcasting by one broadcasting 

organization of the broadcast of another broadcasting organization. 
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  ข. เหตุผลทางศีลธรรม (Moral Reason) 
  ตัวอย�าง นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึง ศาสตราจารย5ริชาร5ด อาร5โนลด5. (Richard Arnold, 
2010) เห็นว�าเหตุผลทางเศรษฐกิจบันทึกการแข�งขันของนักกีฬาเหล�านี้สามารถทําซํ้าออกจําหน�ายได  
และความสามารถของนักกีฬาเหล�านี้ในการแข�งขันก็เป�นเหตุผลในทางศีลธรรมท่ีน�าจะให ความ
คุ มครองแก�นักกีฬาได  แต�อย�างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม�เป�นข อยุติ  
    2.2.4 ความหมายของสิทธิของนักแสดง11  
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม�ได กําหนดคํานิยามของสิทธิ นักแสดง และการแสดง 
ไว แต�อย�างใด เพียงแต�มีการให คําจํากัดความของนักแสดงไว ในมาตรา 4 ซ่ึงกําหนดไว ว�า “ผู แสดง  
นักดนตรี นักร อง นักเต น นักรา และผู ซึ่งแสดงท�าทาง ร อง กล�าว พากย5 แสดงตามบทหรือในลักษณะ
อ่ืนใด” ดังนั้น สิทธิของนักแสดง หมายถึงสิทธิตามท่ีบัญญัติไว ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพ่ือให ความ
คุ มครองผลประโยชน5อันมีท่ีมาจากการแสดงของนักแสดงในสาขาต�าง ๆ เช�น นักไวโอลินผู แสดงการ
เล�นเด่ียวไวโอลินหรือร�วมเล�นกับวงดนตรีต�อหน าสาธารณชน และนักแสดงผู เล�นละครบนเวทีต�อหน า
ผู ชม เป�นต น 
 จากมาตรา 4 อาจแยกประเภทของลักษณะการแสดงต�อสาธารณชนตามรูปแบบพ้ืนฐานใน
การแสดงได  ดังนี้ 
      2.2.4.1 การแสดงทางนาฏกรรม เป�นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานนาฏกรรม ซ่ึง
ได แก� การรํา การเต น การทําท�าทางหรือการแสดงประกอบเป�นเรื่องราว และการแสดงโดยวิธีใบ  โดย
นักแสดงทางนาฏกนนมนี้ เช�น นักเต น นักรํา นักแสดงละครเวที และนักแสดงละครใบ  เป�นต น 
      2.2.4.2 การแสดงทางดนตรีกรรม เป�นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานดนตรีกรรม 
ซ่ึงได แก� การเล�นดนตรี การขับร องเพลงไม�ว�าจะมีทํานองและคําร อง หรือมีทํานองอย�างเดียวก็ตาม 
โดยนักแสดงทางดนตรีกรรมนี้ เช�น นักดนตรี และนักร อง เป�นต น 
     2.2.4.3 การแสดงทางวรรณกรรม เป�นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากงานวรรณกรรม 
โดยลักษณะ ของการแสดงเป�นการอ�าน ท�องหรือกล�าวทางวรรณกรรมใด ๆ อันได แก� การกล�าว การ
พากย5 ตามท่ีประพันธ5ไว ในงานนิพนธ5ต�าง ๆ ให สาธารณชนได ฟUง ซ่ึงนักแสดงทางวรรณกรรมมีบุคคล
หลายจําพวก เช�น นักอ�านทํานองเสนาะ นักพากย5ภาพยนตร5 และนักปาฐกถาต�าง ๆ เป�นต น 
      2.2.4.4 การแสดงในลักษณะอ่ืนใด เป�นการแสดงอันมีพ้ืนฐานมาจากการละเล�น   
อ่ืน ๆ หรือการแสดงท่ีไม�ได ใช งานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ เป�นพ้ืนฐานในการแสดง โดยมากจะเป�นการแสดง
ท่ีข้ึนอยู�กับความสามารถของผู แสดงเป�นหลัก เช�น นักแสดงกายกรรม และนักแสดงมายากลเป�นต น 
 

                                                 
11 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยSสินทางปTญญา, 100-101. 
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      2.2.5 ความหมายของนักแสดงตามอนุสัญญาระหวJางประเทศท่ีเก่ียวข�อง12 
 เริ่มต นจาก Berne Convention 1886 Article 11, Article 11 bis, Article 11 ter ได 
กล�าวถึง Public Performance Right, Broadcasting Right โดยให สิทธิดังกล�าวแก�ผู สร างสรรค5งาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม แต�ไม�ได กล�าวถึงตัวนักแสดงในฐานะท่ีเป�นเจ าของลิขสิทธิ์ ส�วนอนุสัญญาท่ี
กล�าวถึงเรื่องนักแสดงโดยตรงนั้น เนื่องจาก Berne Convention 1886 ไม�ได กล�าวถึงนักแสดงใน
ฐานะท่ีเป�นเจ าของสิทธิ จึงมีความพยายามท่ีจะให สิทธิดังกล�าวแก�นักแสดงโดยเริ่มต นจากการประชุม
ท่ีกรุงโรมในป@ ค.ศ. 1928 จนกระท่ังกลายมาเป�น Rome Convention 1961 มีผลใช บังคับใน ค.ศ.
1964 อนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการคือ กําหนดให มีเจ าของสิทธิ (Right Owner) คนใหม�ข้ึนมา 3 คน ซ่ึง
สิ่งท่ีเขาเหล�านั้นได อุทิศ (Contribution) โดยใช ฝ@มือและความสามารถของเขาโดยได กระทําต�องาน
สร างสรรค5ของผู สร างสรรค5 ก็คือการแสดง การบันทึกเสียง และการแพร�เสียงแพร�ภาพ ทําให เกิดเป�น
งานใหม�ข้ึน งานของเจ าของลิขสิทธิ์ใหม�เหล�านี้เทียบได กับงานดัดแปลง (Derivative Work) ตาม 
Berne Convention 1886 ส�วนผู ใดบ างเป�นนักแสดงตามความหมายของอนุสัญญา Article 3 
“นักแสดง” หมายถึง ดารา นักร อง นักดนตรี นักเต น หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงได แสดงร องส�ง กล�าว เล�น 
หรือการแสดงอย�างอ่ืน ซ่ึงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม นอกจากนี้ใน Article 9 ของอนุสัญญา
ดังกล�าวยังกล�าวถึงหารให ความคุ มครองต�อศิลปะอ่ืนๆ ซ่ึงไม�ได แสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม
ด วย เม่ือเปรียบเทียบกับคําวิเคราะห5ศัพท5 คําว�า นักแสดง ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 4 จะเห็นว�าเหมือนกันกับ Article 3 เกือบทุกประการ ยกเว นตอนท ายท่ีไม�มีกล�าวถึงว�า การ
แสดงนั้นจะต องเป�นการแสดงงานวรรณกรรม ศิลปกรรมหรือไม�ใช� ซ่ึงผู ร�างน�าจะเห็นว�าไม�ต องใส�ไว  
เพราะอาจตีความได ทํานองเดียวกับ Rome Convention 1961 แต�การท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
เขียนไว ในลักษณะนี้อาจทําให ตีความไปได ว�า การแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยตามตัวอักษร
อาจจะเป�นการแสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรือไม�ก็ได  ซ่ึงอาจจะกว างไปกว�า Rome 
Convention 1961 แต�ความหมายของคําว�าการแสดงนั้นไม�ใช�ว�าการแสดงอะไรก็ได จะเป�นการแสดง
ท่ีนักแสดงได รับความคุ มครองท้ังหมดเพราะคําว�าศิลป�นอ่ืน ๆ (Variety Artist) ตาม Article 9 นั้น 
WIPO ได ให คําแนะนําเอาไว ใน WIPO Guide to Rome Convention (WIPO 1981) ว�าหมายถึง 
นักเล�นกล ตัวตลก นักเล�นกลโดยสิ่งของ (Juggler) นักกายกรรมหรือนักแสดงอย�างอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 
      2.2.6 ความหมายของนักแสดงใน Rome Convention 1961 กับพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

                                                 
12 วุฒิพงษ5 เวชยานนท5, หมายเหตุท�ายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/2548. 
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 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีคําจํากัดความของนักแสดงอยู�แล ว แต�เนื่องจากยังมี
ถ อยคําท่ีไม�ชัดเจน คือคําว�า “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด” จึงน�าจะนําเอาบทบัญญัติใน Rome 
Convention 1961 มาช�วยตีความได  ท้ังนี้ โดยผลของ TRIPS Agreement Article 14 (6) โดย
เทียบเคียงจากฎีกาท่ี 8834/2542 ซ่ึงใช  TRIPs Article 16 โยงไปนําเอาอนุสัญญาปารีสมาตีความ
ความหมายของคําว�าเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงแพร�หลายท่ัวไป ซ่ึงเม่ือนํามาใช แล วตีความได ว�า คําว�า
การแสดงในลักษณะอ่ืนใดตามมาตรา 4 จึงต องหมายถึงการแสดงในลักษณะอ่ืนใดในทํานองเดียวกับ
การแสดงท่ีกล�าวมาในตอนต นนั่นเอง ไม�ใช�การแสดงอะไรก็ได แม จะไม�ได เป�นงานวรรณกรรม
ศิลปกรรมหรืองานลิขสิทธิ์อย�างอ่ืน และหากจะเป�นการแสดงงานท่ีไม�ใช�งานวรรณกรรมศิลปกรรม
หรืองานลิขสิทธิ์อ่ืนก็ต องเป�นศิลป�น (Variety Artist) ประเภทท่ี WIPO ได ให คําแนะนําไว นั้น เม่ือ
นักแสดงตาม Rome Convention 1961 นั้นต องเป�นผู แสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม (โดยมี
ข อยกเว นใน Article 9) ดังนั้น นางแบบท่ีแสดงแบบเสื้อผ า (Modeling) จึงไม�ถือว�าเป�นนักแสดงตาม
ความหมายของอนุสัญญาดังกล�าว เพราะงานศิลปกรรมบางอย�าง ต องมีผู นําเสนอหรือแสดงบางอย�าง
ก็ไม�ต องการผู นําเสนอ และในกรณีเป�นงานประเภทท่ีต องมีผู นําเสนอ ผู ท่ีเสนอหรือแสดงงานนั้น
จะต องได ใช ความวิริยะอุตสาหะ (Creative Effort) ในการใช ฝ@มือหรือความสามารถของตนในการ
อุทิศ (Contribution) ลงไปในงานนั้น ทํานองเดียวกับท่ีผู สร างสรรค5ได ใช ความวิริยะอุตสาหะ และ
ความคิดสร างสรรค5ของตนในการสร างสรรค5งานนั่นเองและผลจากการใช ฝ@มือหรือความสามารถของ
ตนอุทิศลงไปในงานนั้นก�อให เกิดงานใหม�อีกรูปแบบหนึ่งทํานองเดียวกับงานดัดแปลง (Derivative 
Works) สําหรับเสื้อผ า (Costume) นั้น แม จะมีความจําเป�นสําหรับการแสดงบนเวที หรืองาน
ภาพยนตร5 แต�ต องถือว�าโดยปกติแล วเสื้อผ าไม�จําเป�นต องมีผู แสดงหรือนําเสนอ (Performer) 
นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งท่ีสนับสนุนท่ีว�านางแบบไม�ถือเป�นนักแสดงนั้นก็คือ งานของนักแสดงในทาง
ตําราถือว�าเป�นงานดัดแปลง (Derivative Work) ในทํานองเดียวกับผู แพร�เสียงแพร�ภาพและผู 
บันทึกเสียงเพราะมีการอุทิศ (Contribution) ฝ@มือหรือความสามารถของตนเองต�องานอันมีลิขสิทธิ์
ของผู สร างสรรค5 (Original Work of Author) ให เปลี่ยนรูปเป�นงานใหม�ข้ึนมา ดังนั้น การกระทําของ
นักแสดงจึงต องมีความวิริยะอุตสาหะ (Creative Effort) ด วย แม กฎหมายไม�ได ต องการความคิด
สร างสรรค5 (Originality) ในกรณีของนักแสดงก็ตาม อย�างเช�นดารา เม่ือได อ�านบทภาพยนตร5แล วก�อน
จะแสดงออกมา จะต องมีการตีความบทก�อน ซ่ึงถือเป�นช�วงก�อนงานปรากฏ (Pre-existing Work) 
ตรงนี้เทียบเท�าได กับความคิดสร างสรรค5 (Originality) ของผู สร างสรรค5 (Author) แต�สําหรับนางแบบ
นั้นไม�มีช�วง Pre-existing Work เพราะการเดินของนางแบบนั้นเป�นรูปแบบตายตัว (Pattern) ซ่ึง
นางแบบท่ัวไปก็เดินในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงเป�นงานท่ีปรากฏ (Existing Work) ไม�มีการอุทิศ 
(Contribution) ฝ@มือหรือเพ่ิมมูลค�าใด ๆ ให กับเสื้อผ า ท�วงท�าของนางแบบนั้นเป�นไปตามหน าท่ีการ
ทํางาน (Function) ของท�วงท�านั้น เช�น การเดินต�อเท าเพ่ือให มีการรับน้ําหนักท่ีม่ันคง การหมุนตัว
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เพ่ือให เห็นเสื้อผ าโดยรอบ การเดินล วงกระเป�าก็เพ่ือแสดงว�าเสื้อผ าชุดนั้น ๆ มีกระเป�า หรือการเดิน
กรีดกรายก็เพ่ือให เสื้อผ าท่ีสวมใส�มีความพลิ้วไหว ส�วนใบหน าท่ีแสดงอารมณ5ของนางแบบนั้นก็เป�น
เพียงอารมณ5ส�วนตัวซ่ึงเป�นอารมณ5ตามความเป�นจริง ไม�เหมือนกับสีหน าของดาราซ่ึงเป�นอารมณ5ท่ี
เกิดจากการปU�นแต�งแสดงออกมาอันเป�น Contribution ท่ีให ต�อบทภาพยนตร5 นักแสดงละครเวทีซึ่ง
เป�นผู นําเสนองานนาฏกรรม (Dramatical Works, Choreographic Works) ก็เช�นเดียวกัน อารมณ5
หรือการแสดงออกก็เกิดจากการปU�นแต�งท่ีแสดงออกไปตามบทละครซ่ึงไม�ใช�อารมณ5หรือความรู สึกท่ี
แท จริงของนักแสดงนั้นๆ แต�อารมณ5หรืออาการต�าง ๆ ท่ีนางแบบแสดงออกมาขณะเดินแบบนั้นเป�น
ของแท จริงเพ่ือเสริมให เสื้อผ าท่ีตนสวมใส�อยู�นั้นเด�นข้ึนหาใช�เพ่ือให ตัวนางแบบเด�นข้ึนหรือเด�น
มากกว�าเสื้อผ า ตามคุณลักษณะท่ีดีของนางแบบ ดังนั้น หากไม�มีข อเท็จจริงอ่ืนนอกเหนือจากนี้ 
นางแบบจึงเปรียบเสมือนหุ�นโชว5เสื้อผ า หรือไม แขวนเสื้อเท�านั้น ลําพังแต�เพียงการนําดาราภาพยนตร5
มาเดินแบบแฟชั่นโชว5จึงไม�ทําให ดาราภาพยนตร5ผู นั้นได รับความคุ มครองสิทธินักแสดงในส�วนของการ
เดินแบบนี้ด วย ส�วนการนําเอาดาราภาพยนตร5ท่ีมีชื่อเสียงมาถ�ายภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง) นั้นเป�นสิทธิ
อีกประเภทหนึ่งตาม Common Law จัดเป�นทรัพย5สินทางปUญญาอีกประเภทหนึ่งท่ีเรียกว�า Right of 
Publicity คือ การนําเอาภาพลักษณ5 (Image) ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงไปใช กับสินค าหรือบริการในเชิง
พาณิชย5 หากไม�ได รับอนุญาตจากบุคคลดังกล�าวแล วย�อมเป�นการละเมิด Right of Publicity ดังกล�าว 
สิทธิประเภทนี้อาจเรียกอีกอย�างหนึ่งได ว�า "สิทธิในทางทรัพย5สินในเอกลักษณ5ของบุคคลผู มีชื่อเสียง" 
(A Property Right in Celebrity's Identity)' แต�กฎหมายทรัพย5สินทางปUญญาของไทยไม�มีบัญญัติ
ในเรื่องดังกล�าวไว  สิทธิของดาราในภาพนิ่งหากจะมีอยู�ตามกฎหมายไทยก็คงเป�นเรื่องของการละเมิด
ตามธรรมดาเท�านั้นไม�ใช�เรื่องสิทธินักแสดง แต�การท่ีจะถือว�าเป�นการละเมิดสิทธิหรือไม�นั้นสิทธินั้นก็
ต องเป�นสิทธิท่ีกฎหมายไทยรับรองแล วเท�านั้น (ดูคําพิพากษาฎีกาท่ี 837/2507 และ 1165/2473) 
 กรณีศึกษาคําพิพากษาฎีกาเก่ียวกับการตีความความหมายของการแสดง 

1) กรณีการถJายภาพนิ่ง 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/2548 ข อเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกานี้ โจทก5คือ หน�อยบุษกร 

พรวรรณะศิริเวช ประกอบอาชีพเป�นนักแสดงภาพยนตร5 ละคร และแสดงแบบโฆษณา จําเลยท่ี 1 ซ่ึง
เป�นบริษัทให เป�นแบบถ�ายรูปภาพนิ่งและถ�ายทําวิดีโอเก่ียวกับผลิตภัณฑ5เสริมความงามภายใต 
เครื่องหมายการค า “สุพรีเดอร5ม” โดยมีข อตกลงว�าโจทก5อนุญาตให จําเลยท่ี 1 นําภาพนิ่งและวิดีโอ
การแสดงไปใช ในขอบเขตท่ีจํากัด คือ ในกรณีท่ีจําเลยท่ี 1 ลงโฆษณาประชาสัมพันธ5ในนิตยสาร 4 ถึง 
5 ฉบับ และโจทก5อนุญาตให จําเลยท่ี 1 นําวีดิโอท่ีบันทึกการแสดงออกแพร�เสียงและแพร�ภาพเฉพาะ
ในงามสัมมนาพนักงานของจําเลยท่ี 1 เท�านั้น และเป�นการอนุญาตเฉพาะในช�วงเวลาอันมีจํากัด แต�
จําเลยท่ี 1 กับพวกได นําภาพนิ่งของโจทก5ไปตีพิมพ5ในนิตยสารอ่ืนอีกหลายฉบับ รวมท้ังนําภาพนิ่ง
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ดังกล�าวไปเผยแพร�ในเว็บไซต5เพ่ือประโยชน5ในทางการค า และเผยแพร�วีดิโอของโจทก5ทางโทรทัศน5
ช�อง 3, 7, 9 และไอทีวี โดยไม�ได รับอนุญาตจากโจทก5  

ตามข อเท็จจริงจึงเกิดปUญหาว�าการแสดงท�าทางของโจทก5ควรได รับความคุ มครองตาม
กฎหมายว�าด วยลิขสิทธิ์หรือไม�นั้น ศาลฎีกาท�านได ให ความเห็นว�า การแสดงของนักแสดงท่ีจะได รับ
ความคุ มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 44 นั้น กฎหมายมิได กําหนดว�าการ
แสดงท�าทางดังกล�าวจะต องมีลักษณะเป�นงานท่ีอาจได รับความคุ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เช�น 
งานนาฏกรรม เป�นต น เม่ือข อเท็จจริงรับฟUงว�าโจทก5เป�นนักแสดง ได ทําการแสดงท�าทางประกอบ
สินค าเพ่ือวัตถุประสงค5ท่ีจะนําไปใช ในทางใดทางหนึ่งคือการโฆษณาหรือประกอบการสัมมนา อีกท้ัง
สําหรับการแสดงท�าทางเพ่ือถ�ายรูปภาพนิ่งมีการแต�งหน าทําผม ใช เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยถ�ายรูป
ภาพนิ่ง 4 ถึง 5 ชุด ใช เวลาประมาณ 3 ถึง 4 ชั่วโมง โดยมีคนบอกท�าทางว�าต องทําท�าทางอย�างไร ซ่ึง
การถ�ายรูปภาพเคลื่อนไหวจะมีรูปสตอรี่บอร5ด หรือรูปตัวอย�างการแสดงท�าทางเพ่ือให โจทก5ทําท�าทาง
ตามในการถ�ายทํา โดยให โจทก5ถือผลิตภัณฑ5  ส�วนการถ�ายรูปภาพเคลื่อนไหวมีการแต�งหน าทําผม มีผู 
กํากับคอยกํากับท�าทางอยู� แสดงให เห็นว�าท�าทางท่ีใช สําหรับการถ�ายทําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ของโจทก5ซึ่งเป�นนักแสดงนั้น มิใช�เป�นเพียงการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติ หรือเป�นท�าทางปกติ
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน หรือเป�นท�าทางในการทํางานตามสัญญาว�าจ างธรรมดา แต�เป�นการแสดง
ท�าทางของบุคคลผู มีอาชีพทางการแสดง และการแสดงท�าทางดังกล�าวก็ต องการจะสื่อให ผู ท่ีได เห็น
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล�าวคล อยตาม มีความสนใจ หรือเข าใจในสินค าซ่ึงเป�นไปตาม
เป}าหมายท่ีมุ�งหมายไว ของจําเลยท่ี 1  การแสดงท�าทางของโจทก5ตามฟ}องจึงถือเป�นการแสดงของ
นักแสดงและได รับความคุ มครองตามกฎหมายว�าด วยลิขสิทธิ์  

สรุป 
จากคําวินิจฉัยดังกล�าวจะเห็นได ว�าในการท่ีจะวินิจฉัยว�าการแสดงท�าทางใดเป�นการแสดงอัน

จะได รับความคุ มครองสิทธินักแสดงนั้น ศาลฎีกาได ให ความสําคัญกับตัวผู แสดงท�าทางซ่ึงมีอาชีพเป�น
ดาราหรือนักแสดงภาพยนตร5อยู�แล วด วยว�าถ าบุคคลเหล�านั้นได แสดงท�าทางท่ีมิใช�เป�นเพียงการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติหรือเป�นท�าทางปกติท่ัวไปในชีวิตประจําวันหรือเป�นท�าทางในการ
ทํางานตามสัญญาว�าจ างธรรมดาแต�เป�นการแสดงท�าทางของผู มีอาชีพทางการแสดงแล วก็จะได รับ
ความคุ มครองสิทธินักแสดงตามกฎหมาย ส�วนการแต�งหน าทําผมก�อนแสดงท�าทางนั้นคงจะไม�ใช�ข อท่ี
จะนํามาพิจารณาเป�นแน� ศาลฎีกาไม�ได ให ความสําคัญต�องานท่ีผู แสดงนําเสนอว�าเป�นงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือไม� และท�าทางท่ีผู แสดงได แสดงออกมานั้นเพ่ิมคุณค�าอะไรให แก�งานท่ีนําเสนอหรือไม� คง
พิจารณาแต�เพียงว�าเป�นท�าทางท่ีมิได เป�นไปตามธรรมชาติหรือตามปกติในชีวิตประจําวันเท�านั้น  

แนวคําวินิจฉัยตามคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ยังไม�อาจให คําตอบได ว�าในกรณีท่ีผู แสดงท�าทาง
มิได มีอาชีพทางการแสดงอยู�แล ว (มิได เป�นดารา) จะได รับความคุ มครองสิทธินักแสดงหรือไม� ถ าหาก
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ได แสดงท�าทางท่ีมิใช�การเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติ หรือท�าทางปกติในชีวิตประจําวัน หรือ
ท�าทางในการทํางานตามสัญญาว�าจ างธรรมดา แนววินิจฉัยตามคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้13 จะเห็นได ว�า
เป�นคนละแนวทางกับท่ีได กล�าวมาข างต นท่ีว�าลําพังแต�เพียงการแสดงท�าทางท่ีเป�นการให ความบันเทิง 
(Entertainment) ยังไม�ใช�ข อตัดสินชี้ขาดว�าการแสดงท�าทางนั้นจะได รับความคุ มครองสิทธินักแสดง
หรือไม� หากแต�ต องมีความวิริยะอุตสาหะ (Creative Effort)ในการท่ีจะอุทิศ (Contribute) ฝ@มือหรือ
ความสามารถของตนลงในงาน (“งาน” หรือ “Work” ตามความหมายของอนุสัญญากรุงเบอร5นหรือ
อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล) จนเกิดเป�นงานข้ึนใหม�ทํานองเดียวกับ Derivative Works ซ่ึงเทียบได กับ
ความคิดสร างสรรค5ของผู สร างสรรค5ในการสร างสรรค5งานลิขสิทธิ์นั่นเอง การแสดงท�าทางของโจทก5ใน
คดีนี้ไม�ว�าเพ่ือถ�ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เป�นการแสดงท�าทางโดยมีผู คอยบอกและกํากับท�าทาง
ให เป�นไปตามความประสงค5 และกรณีถ�ายภาพเคลื่อนไหวยังเป�นการแสดงท�าทางตามรูปตัวอย�าง อัน
เป�นการสนับสนุนให เห็นว�ามิใช�เป�นการใช ฝ@มือหรือความสามารถใดท่ีจะ Contribute ลงไปในงานท่ี
นําเสนอโดยท�าทางนั้น อันจะถือได ว�าเป�นความวิริยะอุตสาหะแต�อย�างใดแต�อย�างไรก็ตาม สําหรับ
วีดีโอเทปภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกการแสดงท�าทางของโจทก5ประกอบสินค าของจําเลยท่ี 1 นั้น คงไม�มี
ข อโต เถียงว�าจะไม�เป�นงานภาพยนตร5โดยมีวิดีโอเทปเป�นสื่อบันทึก เพราะถือได ว�าเป�นโสตทัศนวัสดุอัน
ประกอบด วยลําดับของภาพซ่ึงสามารถนําออกฉายต�อเนื่องได อย�างภาพยนตร5หรือสามารถบันทึกลง
บนวัสดุอ่ืนเพ่ือนําออกฉายต�อเนื่องได อย�างภาพยนตร5 แต�หากพิจารณาตามแนววินิจฉัยท่ีกล�าวข างต น
ผู สร างสรรค5งานภาพยนตร5อาจมีลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร5โฆษณาชินนี้ในขณะท่ีตัวผู แสดงท�าทางใน
ภาพยนตร5โฆษณาอาจไม�มีสิทธินักแสดงก็ได ข้ึนอยู�กับข อเท็จจริงเป�นกรณี ๆ ไปว�าผู แสดงท�าทางนั้นได  
Contribute อะไรให แก�งานท่ีตนนําเสนอโดยทางภาพยนตร5โฆษณานั้นบ างซ่ึงถ าไม�มีแม ผู แสดงคนนั้น
จะเป�นดาราแต�ก็ไม�มีสิทธิอะไรท่ีแตกต�างไปจากนางแบบแสดงเสื้อผ า (Modeling) ท่ีกล�าวมาข างต น 
  ในประเด็นนี้ท�าน วุฒิพงษ5 เวชยานนท5 ให ความเห็นว�า การแสดงท�าทางของโจทก5ในคดีนี้ไม�
ว�าเป�นการแสดงเพ่ือให ถ�ายภาพนิ่งหรือแม แต�ภาพเคลื่อนไหวโดยบันทึกเป�นวิดีโอเทป แต�ก็ไม�ปรากฏ
ว�าโจทก5ได แสดงซ่ึงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรืองานอ่ืนใดอันมีลิขสิทธิ์ตามความหมายของ
อนุสัญญากรุงเบอร5นหรืออนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลแต�อย�างใด แม ศาลฎีกาจะกล�าวว�ากฎหมายมิได 
กําหนดว�าการแสดงท�าทางดังกล�าวจะต องมีลักษณะเป�นงานท่ีอาจได รับความคุ มครองตามกฎหมายว�า
ด วยลิขสิทธิ์ เช�น งานนาฏกรรม เป�นต น ก็ตาม แต�การตีความกฎหมายทรัพย5สินทางปUญญาต อง
คํานึงถึงกรอบกติกาอันเป�นสากลด วยแม หากจะถือว�ารูปทรงสินค าของจําเลยท่ี 1 อาจถือได ว�าเป�น
งานศิลปกรรมแต�สินค านั้นแม ไม�มีผู นําเสนอ กล�าวคือมีแต�เพียงรูปสินค าและคําบรรยาย ผู บริโภคก็

                                                 
13 เรื่องเดียวกัน. 
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สามารถเข าใจได อยู�แล ว กล�าวคือเป�นงานประเภทท่ีไม�จําเป�นต องมีผู นําเสนอหรือผู แสดงการท่ีจําเลย
ท่ี 1 จ างโจทก5มาเป�นผู นําเสนอโจทก5ก็มิได มีส�วนอุทิศฝ@มือหรือความสามารถของตนประกอบเข ากับ
งานอันทําให เกิดงานข้ึนใหม�ทํานองเดียวกัน Derivative Work ท้ังท�าทางท่ีโจทก5แสดงก็มีผู กํากับคอย
กํากับท�าทางให เป�นไปตามท่ีจําเลยท่ี 1 ต องการ และยังเป�นไปตามสตอรี่บอร5ดหรือรูปตัวอย�างการ
แสดงท�าทางอีกด วย จึงเป�นรูปแบบท่ีตายตัว (Pattern) เท�ากับเป�นท�าทางในการทํางานตามสัญญา
ว�าจ างธรรมดาท่ีศาลฎีกากล�าวไว นั่นเอง ดังนั้น ไม�ว�าจะพิจารณาในแง�ใด โจทก5ในคดีนี้ก็ไม�มีทางได รับ
ความคุ มครองสิทธินักแสดงจากการแสดงท�าทางดังกล�าว ท้ัง ๆ ท่ีโจทก5มีอาชีพเป�นนักแสดง
ภาพยนตร5และได แสดงท�าทางในงานภาพยนตร5โฆษณาของจําเลยท่ี 1 (ในกรณีภาพเคลื่อนไหว) สรุป
ศาลฎีกาได กล�าวถึงสิทธินักแสดงว�าหมายความรวมถึงสิทธิในการบันทึกและเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
ซ่ึงภาพนิ่งการแสดงของตนด วย ซ่ึงหมายความว�านักแสดงมีสิทธิห ามบันทึกและเผยแพร�ภาพนิ่งการ
แสดงของตนได  

2) กรณีการเดินแบบ 
 คดีระหว�างนางสาวเมทินี ก่ิงโพยม (โจทก5) กับ บริษัทแดพเพอร5เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จํากัด 
(จําเลย)14 

โจทก5ประกอบอาชีพเป�นนางแบบ นักแสดง และผู นําเสนอสินค า ได รับจ างบริษัทโปรด๊ักชั่น 
สตอรี่จํากัด เดินแบบแฟชั่น ทําการเดินแบบเสื้อผ าหลายยี่ห อ รวมของจําเลย ต�อมาจําเลยนําภาพถ�าย
การเดินแบบของโจทก5ลงโฆษณาในนิตยสารโดยมีการโฆษณาชื่อร าน จํานวน สาขา และระบุสถานท่ี
จําหน�ายผลิตภัณฑ5ของจําเลยด วย  

ประเด็นปUญหาจึงมีว�า การท่ีโจทก5แสดงการเดินแบบเสื้อผ าจะทําให โจทก5มีสิทธิของนักแสดง
หรือไม�นั้น ศาลทรัพย5สินทางปUญญาและการค าระหว�างประเทศได มีคําวินิจฉัยดังนี้ ตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บัญญัติคุ มครองสิทธิของนักแสดงไว ในมาตรา 44 ว�า “นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู 
เดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน ดังต�อไปนี้ (1) แพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนซ่ึงการแสดง เว นแต�จะเป�นการแพร�ภาพหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการ
แสดงท่ีมีการบันทึกไว แล ว (2) บันทึกการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึกไว แล ว (3) ทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการ
แสดงท่ีมีผู บันทึกไว โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได รับอนุญาตเพ่ือ
วัตถุประสงค5อ่ืนหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข าข อยกเว นการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 53” 
และมาตรา 4 บัญญัติบทนิยามคําว�า “นักแสดง” หมายความว�า ผู แสดง นักดนตรี นักร อง นักเต น นัก
รํา และผู ซึ่งแสดงท�าทาง ร อง กล�าวพากย5 แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด จากบทบัญญัติ 2 

                                                 
14 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3332/2555.  
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มาตรา ดังกล�าวนี้ เห็นได ว�ากฎหมายบัญญัติไว โดยชัดเจนว�า บุคคลเช�นใดบ างท่ีถือว�าเป�นนักแสดง 
และบัญญัติคุ มครองโดยให สิทธิในส�วนการกระทําเก่ียวกับการแสดงของตน โดยมิได บัญญัติให ชัดเจน
ว�าสิ่งท่ีแสดงและได รับความคุ มครองคืออะไร  

อย�างไรก็ตามการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของนักแสดงนี้ถือเป�นสาระสําคัญแห�งสิทธิของ
นักแสดง ต องตีความตามเจตนารมณ5ของกฎหมายโดยพิจารณาได จากบทกฎหมายและเหตุผลต�าง ๆ  
เม่ือพิจารณาบทกฎหมายคุ มครองลิขสิทธิ์ท่ีเคยมีมาแต�เดิมไม�ได บัญญัติให การคุ มครองแก�สิทธิของ
นักแสดงไว  เพ่ิงนํามาบัญญัติให การคุ มครองครั้งแรกภายใต  พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ท่ีใช บังคับอยู�
ในปUจจุบันนี้ ส�อแสดงให เห็นว�า พ.ร.บ.ฉบับนี้มีเจตนารมณ5ท่ีจะให การคุ มครองสิทธิของนักแสดงใน
ลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกับลิขสิทธิ์นั่นเอง และการคุ มครองลิขสิทธิ์นั้นมีบทบัญญัติท่ีสําคัญในมาตรา 15 
ท่ีบัญญัติให เจ าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต�ผู เดียวดังต�อไปนี้ (1) ทําซํ้าหรือดัดแปลง (2) เผยแพร�ต�อ
สาธารณชน (3) ให เช�าต นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร5 โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร5 และสิ่ง
บันทึกเสียง (4) ให ประโยชน5อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก�ผู อ่ืน (5)อนุญาตให ผู อ่ืนใช สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) 
โดยจะกําหนดเง่ือนไขอย�างใดหรือไม�ก็ได  แต�เง่ือนไขดังกล�าวจะกําหนดในลักษณะท่ีเป�นการจํากัดการ
แข�งขันโดยไม�เป�นธรรมไม�ได  และในมาตรา 6 ได บัญญัติจํากัดขอบเขตของลิขสิทธิ์ให มีเฉพาะในงาน
สร างสรรค5ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร5 สิ่ง
บันทึกเสียงงานแพร�เสียงแพร�ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร5 หรือแผนก
ศิลปะ ของผู สร างสรรค5ไม�ว�างานดังกล�าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย�างใด แต�ก็ต องให 
ประโยชน5โดยคุ มครองผู สร างสรรค5งานหรือผู เป�นเจ าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต�ผู เดียวในการกระทําการเพ่ือ
หาประโยชน5เท�าท่ีกฎหมายระบุไว ตามมาตรา 15 และมีขอบเขตจํากัดเฉพาะงานต�าง ๆ เท�าท่ีระบุไว 
ในมาตรา 6 เท�านั้น เพ่ือมิให กระทบสิทธิของสาธารณชนอ่ืนเกินสมควร 
 ส�วนประเด็นกรณีสิทธิของนักแสดง  เม่ือพิจารณาจากบทนิยามตามมาตรา 4 ดังกล�าวจะเห็น
ได ว�าบุคคลท่ีจะได สิทธิของนักแสดงแบ�งได เป�น 2 กลุ�ม กลุ�มแรกได แก� ผู แสดง นักดนตรี นักร อง นัก
เต น และนักรํา ส�วนกลุ�มท่ีสองได แก� ผู ซ่ึงแสดงท�าทาง ร อง กล�าว พากย5 แสดงตามบทหรือในลักษณะ
อ่ืนใด ซ่ึงในกลุ�มแรกนั้นบุคคลผู เป�นนักดนตรีก็ดี นักร องก็ดี ย�อมเห็นได ชัดว�า โดยสภาพแล ว สิ่งท่ีนัก
ดนตรีและนักร องจะแสดงออกให ปรากฏต�อผู อ่ืนก็คือการเล�นดนตรีและการร องเพลงอันเป�นงานดนตรี
กรรมตามบทบัญญัตินิยามในมาตรา 4 คําว�า “ดนตรีกรรม” นั่นเอง ส�วนนักเต นและนักรําเม่ือ
พิจารณาประกอบกับบทนิยามในมาตรา 4 คําว�า “นาฏกรรม” หมายความว�างานเก่ียวกับการรํา การ
เต น การทําท�าหรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป�นเรื่องราว และให หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ 
ด วย ก็เห็นได ว�า งานนาฏกรรมนี้เป�นงานท่ีนักเต นและนักรําใช สําหรับการแสดงของตนนั่นเองคงมีแต�
ในส�วนบุคคลซ่ึงเป�นผู แสดงในกลุ�มแรก รวมท้ังผู ซึ่งแสดงในกลุ�มท่ีสองด วยท่ียังอาจไม�ชัดเจนว�าต อง
แสดงสิ่งใดแต�เม่ือพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีนักดนตรี นักร อง นักเต น และนักรําดังกล�าว ก็น�าจะมี
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ลักษณะเป�นทํานองเดียวกันเห็นได ว�า นักแสดงนั้นหากปรากฏว�าเป�นผู สร างสรรค5หรือเจ าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ เช�น งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม หรืองานวรรณกรรมบทละครเอง ก็ย�อมเป�นเจ าของ
ลิขสิทธิ์ท่ีได รับความคุ มครองในส�วนงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีตนสร างสรรค5หรือเป�นเจ าของอยู�แล ว แต�หาก
นักแสดงนั้นมิใช�ผู สร างสรรค5งานหรือเจ าของลิขสิทธิ์เองโดยเป�นเพียงผู นํางานอันมีลิขสิทธิ์เช�นว�านั้น
มาแสดง เช�น การเล�นดนตรีหรือร องเพลงท่ีเป�นงานดนตรีกรรม หรือเต นหรือรําจากท�าเต น ท�ารําท่ี
เป�นงานนาฏกรรม ย�อมเป�นผู นําเสนองานดังกล�าวให ปรากฏต�อผู อ่ืน หรืออาจถือได ว�าเป�นผู นําคุณค�า
ของงานดังกล�าวมาแสดงให บุคคลอ่ืนได ชื่นชม นับได ว�าเป�นบุคคลท่ีทําหน าท่ีอันสําคัญเพ่ือประโยชน5
ในการแสดงออกซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ จึงมีเหตุผลอันควรให การคุ มครองแก�นักแสดงเช�นว�านี้ต�อเนื่อง
เพ่ิมข้ึนจากการคุ มครองผู สร างสรรค5หรือเจ าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ส�วนเรื่องให การคุ มครองสิทธิของนักแสดงตาม มาตรา 44 (1) นักแสดงมีสิทธิแต�ผู เดียวใน
การกระทําเก่ียวกับการแสดงของตนในการแพร�เสียงแพร�ภาพหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดง
ไม�รวมถึงการแพร�เสียงแพร�ภาพหรือเผยแพร�ต�อสาธารณาชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว 
แล ว ส�วนตามมาตรา 44 (2) และ (3) เป�นสิทธิเก่ียวกับการบันทึกการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึกการ
แสดงไว แล ว และการทําซํ้าบันทึกการแสดง ซ่ึงโดยเฉพาะกรณีตามมาตรา 44 (3) สิทธิการทําซํ้าซ่ึงสิ่ง
บันทึกการแสดงท่ีเข าข อยกเว นการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 53 นั้น เม่ือพิจารณามาตรา
53 ก็จะเห็นได ว�า เป�นบทบัญญัติให นําเหตุยกเว นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 
34 มาตรา36 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช บังคับแก�สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม ก็เป�นบทบัญญัติ
ท่ีแสดงให เห็นได ถึงความเชื่อมโยงเก่ียวข องสัมพันธ5กันระหว�างสิทธิของนักแสดงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เช�น กรณีตามมาตรา 32 วรรคสอง บัญญัติไว ใน (5) และ (6) กรณีมีการนํางานอันมีลิขสิทธิ์มานําออก
แสดงท่ีมิให ถือว�าเป�นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือกรณีตามท่ีมาตรา 36 บัญญัติถึงการนํางานนาฏกรรมหรือ
ดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได จัดทําข้ึนหรือ
ดําเนินการเพ่ือหากําไรเนื่องจากการจัดให มีการเผยแพร�ต�อสาธารณชนนั้นและมิได จัดเก็บค�าเข าชม 
และนักแสดงไม�ได รับค�าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให ถือว�าเป�นการละเมิดลิขสิทธิ์หากเป�นการ
ดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค5การอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา     
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห5 และได ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง นั้นหากมีการบันทึกการ
แสดงนี้ไว  ก็ไม�ถือว�าเป�นการละเมิดสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา 44 (1) และ (2) แต�นักแสดงยังคงมี
สิทธิแต�ผู เดียวในการทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได รับยกเว น ไม�เป�นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของ
นักแสดงดังกล�าว ซ่ึงเห็นถึงความเก่ียวเนื่องกันของงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงได ชัดเจน 

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง ยังบัญญัติให การกระทําท่ีเป�นการละเมิด
สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 52 เป�นความผิดและมีโทษทางอาญา ซ่ึงเห็นได ว�า พ.ร.บ. ฉบับนี้มี
เจตนารมณ5ท่ีถือว�าการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของนักแสดงนั้น ต องเป�นการกระทําท่ีเป�นการ
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แสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะงานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม และงานวรรณกรรมท่ีมีลักษณะ
ทํานองเป�นบทพากย5 บทละคร หรือบทท่ีใช แสดงอ่ืนใดอันอาจนํามาให บุคคลท่ีถือเป�นนักแสดงตาม
บทนิยาม มาตรา 4 แสดงนั่นเอง เพราะลักษณะหรือหลักเกณฑ5ต�าง ๆ เก่ียวกับงานเหล�านี้ล วนมี
บัญญัติไว ในส�วนท่ีเก่ียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์แล วท้ังสิ้นจึงไม�จําเป�นต องบัญญัติซ้ําสําหรับใช กับกรณีสิทธิ
ของนักแสดงอีก 
 ซ่ึงตามคําฟ}องนั้น โจทก5มิได แสดงให เห็นว�า การแสดงการเดินแบบเสื้อผ าตามฟ}องมีการ
ทําท�าท่ีประกอบข้ึนเป�นเรื่องราวในลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมได อย�างไร แม โจทก5ท้ัง
สองจะเป�นนักแสดงหรือผู แสดงท�าทางในการเดินแบบ ก็ยังไม�อาจถือได ว�าได สิทธิของนักแสดง จึงไม�
อาจฟUงได ว�าจําเลยละเมิดสิทธิของนักแสดงของโจทก5 
 สรุป 

จากคดีนี้ ศาลได วิเคราะห5ศัพท5คําว�า “นักแสดง” มีอยู�ในมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์แล วจึงไม�อาจนําหลักในอนุสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1961 มาใช ตีความหมายของคําว�านักแสดง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ตามท่ีศาลฎีกาในคําพิพากษาฎีกาท่ี 8834/2542 เคยใช อนุสัญญากรุง
ปารีสและ TRIPS Agreement มาแปลความหมายของคําว�า "เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงแพร�หลาย
ท่ัวไป" ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค าฯ ก็เป�นเพราะในขณะนั้นในพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค าไม�มีบทวิเคราะห5ศัพท5ของคําว�าเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงแพร�หลายท่ัวไปไว  ท้ังยังอ างอิงคํา
วินิจฉัยในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6355/2548 นี้ด วยว�าการถ�ายแบบโฆษณาท่ีเป�นภาพนิ่งของ
นักแสดงได รับความคุ มครองในฐานะ เป�น “การแสดง” ของ “นักแสดง” โดยอ างว�าการตีความ
ขอบเขตของถ อยคํานี้ต องตีความในลักษณะกว างให สามารถครอบคลุมถึงบุคคลท่ีอาจถูกใช ชื่อเสียง
หรือความเป�นบุคคลนั้น ๆ ไปใช เพ่ือวัตถุประสงค5ในเชิงพาณิชย5 จึงเป�นเรื่องท่ีน�าติดตามต�อไปว�า
ข อสรุปในเรื่องขอบเขตของคําว�านักแสดงและขอบเขตแห�งสิทธินักแสดงตามความในมาตรา 4 และ
มาตรา 44 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะเป�นไปในลักษณะใด โดยจะเป�นไปในลักษณะ
กว างดังท่ีศาลทรัพย5สินทางปUญญาและการค าระหว�างประเทศวินิจฉัย หรือควรจะเป�นไปในลักษณะ
แคบดังถ อยคําใน Rome Convention 1961 และคําแนะนําของ WIPO ดังท่ีได กล�าวมาแล ว15 
      2.2.7 ประเภทของสิทธิท่ีให�แกJนักแสดง  

ใน WIPO Performance and Phonogram Treaty 1996 (WPPT) กล�าวถึงนักแสดง
ทํานองเดียวกับ Rome Convention 1961 แต�เพ่ิมการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมพ้ืนบ านด วย (Article 
2) และ TRIPS Agreement กล�าวถึงสิทธินักแสดงเอาไว ใน Article 14 (1) คือในเรื่องเก่ียวกับการ

                                                 
15 วุฒิพงษ5 เวชยานนท5, หมายเหตุท�ายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/2548. 
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บันทึกการแสดงใน โฟโนแกรมหรือสิ่งบันทึกเสียงการแสดง (Phonogram) นักแสดงอาจห ามการ
กระทําต�อไปนี้ท่ีกระทําโดยไม�ได รับอนุญาต 

ก. การบันทึกการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึกไว  และการทําซํ้าซ่ึงการบันทึกการแสดงนั้น 
นอกจากนี้นักแสดงยังอาจห ามการแพร�เสียงแพร�ภาพโดยวิธีไร สาย หรือการเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึง
การแสดงสด (Live Performance) ของตน TRIPS Agreement ไม�ได กล�าวถึงตัวนักแสดงไว  แต�ใน 
TRIPs Art. 14 (6) เองก็ได กล�าวถึงว�าประเทศสมาชิกอาจกําหนดเง่ือนไข ข อห าม ข อสงวนตามท่ี 

Rome Convention 1961 ให ไว ก็ได  ก็ย�อมหมายความว�าใครเป�นนักแสดงนั้น TRIPS Agreement 
ให เป�นไปตามท่ีระบุใน Rome Convention 1961 นั่นเอง ตามกฎหมายภายในของบางประเทศพอ
ยกตัวอย�างได ว�านักแสดงหมายถึงใครและมีสิทธิอะไรบ าง เช�น ตามกฎหมายอังกฤษ The Copyright 
Patent and Design Act. 1988 ซ่ึงมีท่ีมาจาก Council Directive 92/100 (1992) ท่ีกําหนดให 
ประเทศสมาชิกให สิทธิในการบันทึก (Fixation) ทําซํ้า (Reproduction) แพร�เสียง แพร�ภาพ และ
เผยแพร�ต�อสาธารณชน การจัดจําหน�าย การให เช�า การให ยืมแก�นักแสดง ซ่ึงได กล�าวถึงการแสดง
เอาไว ว�าหมายถึง 

1) การแสดงละคร (ซ่ึงรวมถึงการเตค นและละครใบ ด วย)   
   2) การแสดงดนตรี  
   3) การอ�านหรือการนําเสนองานวรรณกรรม  
   4) การแสดง Variety Act หรือการแสดงอย�างอ่ืนในทํานองเดียวกันซ่ึงเป�นการ
แสดงสดของบุคคล 1 คนหรือมากกว�า EU Directive และกฎหมายอังกฤษมีท่ีมาจาก Rome 
Convention 1961 นั่นเอง เม่ือกล�าวถึง Variety Act ในกฎหมายอังกฤษก็มีความหมายเหมือน 
Variety Artist ใน Rome Convention 1961 Art. 9 และยังอาจหมายความรวมถึงกีฬาบางประเภท 
เช�น ยิมนาสติก หรือการ Interview ด วย (แต�ประเด็นเรื่องนักกีฬายังมีข อโต เถียงส�วนของ
สหรัฐอเมริกานั้นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเดิมสิทธิในการแสดงต�อสาธารณชน (Public 
Performance) สิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพ เป�นสิทธิของผู สร างสรรค5 ไม�ได มีกล�าวถึงนักแสดงใน
ฐานะท่ีเป�นเจ าของสิทธิ (Right Owner) ว�ามีสิทธิอย�างไรหรือไม� เพราะในกฎหมายสหรัฐฯ มีงานท่ีถือ
เป�น Derivative Work อย�าง เช�น Dramatic Work และ Choreographic Work อยู�แล ว แต�ต�อมา
หลังจากสหรัฐอเมริกาเป�นสมาชิก WTO และ TRIPS Agreement กฎหมายสหรัฐอเมริกา Title 17 
USC Section 1101 จึงได กล�าวถึงการห ามการบันทึกเสียง หรือเสียงและภาพการแสดงดนตรีสด 
ห ามการเผยแพร�ต�อสาธารณชน ซ่ึงเสียง หรือเสียงและภาพการแสดงดนตรีสดดังกล�าวโดยไม�ได รับ
อนุญาตจากนักแสดง ซ่ึงนอกเหนือจากนี้แล วกฎหมายไม�คุ มครองซ่ึงแสดงว�านักแสดงตามกฎหมาย
สหรัฐฯ ได รับความคุ มครองอย�างจํากัด ให ตามมาตรฐานข้ันตํ่าตาม TRIPS Agreement กําหนดไว 
เท�านั้น เพราะสิทธิท่ีมียังไม�มีลักษณะเป�นสิทธิแห�งความเป�นเจ าของ (Proprietary Right) เหมือน
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อย�างของอังกฤษหรือใน Rome Convention 1961 สหรัฐอเมริกา คงให สิทธิแก�นักแสดงเท�าท่ีกล�าว
ใน TRIPS Agreement Article 14 (1) เท�านั้น 
      2.2.8 สิทธิตJาง ๆ ของนักแสดงตามท่ีมีกลJาวถึงในอนุสัญญาตJาง ๆ  

สอดคล องกับการตีความบทบัญญัติมาตรา 44 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หรือไม�อย�างไรนั้น 
Berne Convention 1886 กล�าวถึงสิทธิในการแสดงต�อสาธารณชนและการเผยแพร�ต�อสาธารณชน
ซ่ึงการแสดง และการแพร�เสียงแพร�ภาพการแสดงสําหรับงานละคร งานดนตรี งานวรรณกรรม 
ศิลปกรรม ตาม Article 11, 11 bis, 11 ter และงานภาพยนตร5ตาม Article 14 แต�สิทธิดังกล�าวได 
ให แก�ผู สร างสรรค5งานท่ีกล�าวมาแล วข างต นเท�านั้น ไม�ได กล�าวถึงนักแสดงว�ามีสิทธิอย�างไรท้ังนี้น�าจะ
เป�นเพราะใน Berne Convention 1886 ได กล�าวถึงประเภทของงานวรรณกรรมและศิลปกรรมไว ใน 
Article 2 ว�า การแสดงหมายความรวมถึงงานท่ีเป�น Derivatives Work อย�าง Dramatic หรือ 
Dramatics-nysucak Wiorjm Cgireigraoguc Wirjs และ Entertainment in Dumb Show ซ่ึงผู 
สร างสรรค5งานเหล�านี้สร างสรรค5การแสดงและได รับสิทธิต�าง ๆ ตาม Article 11, 11 bis, 11 ter อยู�
แล ว ส�วนสิทธิของนักแสดงตาม Rome Convention 1961 มีกล�าวไว ใน Article 7 ซ่ึงมี ลักษณะ
ทํานองเดียวกับ TRIPS Agreement Article 14 เม่ือเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 
44 จะเห็นว�ามีข อความคล ายคลึงกัน ดังนั้น จึงพอสรุปได ว�าสิทธิท่ีให แก�นักแสดงไม�ว�าตาม Rome 
Convention 1961 หรือ TRIPS Agreement หรือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 44 ให สิทธิแก�
นักแสดง ดังนี้  
   1) สิทธิในการแสดงต�อสาธารณชน (Public Performance)  
   2) สิทธิในการเผยแพร�ต�อสาธารณชน (Communication to Public)  
   3) สิทธิในการบันทึกการแสดง (Recording Right)  
   4) สิทธิในการทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดง (Reproduction of a Fixation of 
Performance) 
      2.2.9 ปTญหาในเรื่องสิทธิในการบันทึกการแสดง และการทําซํ้าซ่ึงส่ิงบันทึกการแสดง 

เนื่องจากยังมีผู ท่ีเข าใจความหมายของมาตรา 44 คําว�าบันทึกการแสดง ฯลฯ ว�าหมายความ
รวมถึงการบันทึกในลักษณะท่ีเป�นภาพนิ่ง (Still Photograph) ก็ต องห ามตามมาตรานี้ ซ่ึงเป�นความ
เข าใจท่ีผิด ซ่ึงเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากสิทธิในการบันทึกการแสดงหรือ Recording Right และคําว�า 
Recording Right นี้หมายความเฉพาะ Film หรือ Sound Recording เท�านั้น ไม�หมายความรวมถึง
การบันทึกด วยภาพนิ่ง แท จริงแล วคําว�าบันทึกการแสดงในมาตรา 44 เองนั้นชัดเจนอยู�แล ว แต�
อย�างไรก็ตามเพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึนขอยกบทบัญญัติใน Rome Convention 1961 มาสนับสนุน 
กล�าวคือ ใน Article 12 ได กล�าวถึง Secondary Use ใน Phonogram (สิ่งบันทึกเสียงการแสดง ซ่ึง
ไม�รวมถึงภาพ) ส�วนใน Article 19 ได จํากัดสิทธิของนักแสดงใน film หรือภาพเคลื่อนไหวเอาไว ว�า 
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ถ านักแสดงยินยอมให บันทึกการแสดงของตนเองในงานภาพยนตร5แล วก็จะไม�มีสิทธิท้ังปวงท่ีจะห าม
การกระทําตามท่ีกล�าวใน Article 7 คงมีสิทธิเฉพาะได ค�าตอบแทนใน Secondary Use ของ 
Phonogram ท่ีบันทึกเสียงการแสดงเท�านั้น จากบทบัญญัติของสอง Article นี้ อนุมานให เห็นได ว�า 
Recording Right ของนักแสดงนั้น มี 2 ลักษณะคือ บันทึกในลักษณะท่ีเป�นเสียงการแสดง 
(Phonogram) และบันทึกในลักษณะของงานภาพยนตร5 (Film) อันเป�นภาพเคลื่อนไหว (Motion 
Picture) เท�านั้น  

ดังนั้น การท่ีจะห ามผู อ่ืนบันทึกโดยอาศัยสิทธินักแสดงก็คือห ามกระทําการใน 2 ลักษณะ
ดังกล�าว หากจะห ามมิให บันทึกภาพนิ่งก็ต องอาศัยกฎหมายอ่ืน (ถ ามี) มิใช�โดยอาศัยสิทธิของนักแสดง
ดังท่ีกล�าวมาข างต นแล วว�าการนําเอาดาราภาพยนตร5มาถ�ายภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง) นั้นเป�นสิทธิท่ีตาม
กฎหมาย Common Law เรียกว�า Right of Publicisty ซ่ึงเป�นสิทธิท่ียังไม�มีกฎหมายไทยรองรับ
เช�นเดียวกับสิทธิในกู�ดวิลล5 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 837/2507, 1175/2573) ดังนั้น สิทธิของดารา
ภาพยนตร5หรือบุคคลผู มีชื่อเสียงในภาพนิ่งหากจะมีอยู�ตามกฎหมายไทยก็ไม�ใช�เรื่องของกฎหมาย
ทรัพย5สินทางปUญญาหากจะฟUงว�าเป�นการละเมิดสิทธิอันเป�นทรัพย5สินท่ีไม�มีรูปร�างตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย5 มาตรา 138 ก็ยังไม�มีกฎหมายรองรับสิทธิเช�นว�าไว ตามนัยคําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ีอ าง ดังนั้น การกระทําของจําเลยกับพวกตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 6355/2548 ท่ีวิเคราะห5นี้จึงไม�
มีทางเป�นการละเมิดต�อโจทก5ไปได ไม�ว�าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย5 แต�มีนักกฎหมายเห็นว�าการกระทําในลักษณะเช�นนี้อาจเป�นการละเมิดต�อ
สิทธิความเป�นอยู�ส�วนตัวตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 34 แต�ก็ไม�ใช�เรื่อง
ของทรัพย5สินทางปUญญาท่ีจะมาฟ}องต�อศาลทรัพย5สินทางปUญญาและการค าระหว�างประเทศอยู�ดี     

อย�างไรก็ตาม ศาลฎีกาในคําพิพากษาฎีกาท่ี 994/2543 ก็เคยวินิจฉัยว�าผู สร างสรรค5ท่ีเป�นผู 
ถ�ายภาพนิ่งนางแบบย�อมเป�นผู มีลิขสิทธิ์ในภาพถ�ายนั้น การท่ีเจ าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ�ายดังกล�าว
จะผิดสัญญาว�าจ างถ�ายแบบหรือไม�ไม�เป�นเหตุให หมดสิทธิ์ในความเป�นผู เสียหายท่ีจะฟ}องผู อ่ืนเพราะ
การท่ีเจ าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ�ายจะหมดสิทธิในความเป�นผู เสียหายและมีอํานาจฟ}องหรือไม�ย�อม
เป�นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไม�เก่ียวกับสัญญาว�าจ างถ�ายแบบ ผู เขียนจึงเห็นว�าในการท่ีจะ
ตีความกฎหมายขยายสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 44 ให รวมไปถึงสิทธิในการ
บันทึกภาพนิ่งด วยย�อมจะไปกระทบถึงสิทธิของผู สร างสรรค5งานภาพถ�ายท่ีมีอยู�ตามคําพิพากษาศาล
ฎีกาท่ีอ างถึง หากให สิทธิดังกล�าวแก�นักแสดงด วยจะเกิดจากให ความคุ มครองทับซ อนกันระหว�าง
เจ าของสิทธิหลายคนในงานเดียวกัน เม่ือบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องข อยกเว นความรับผิดหรือการ
กระทําอันเป�นธรรม (Fair Use) ยังไม�ครอบคลุมถึงเรื่องนี้อย�างเช�นบทบัญญัติแห�งมาตรา 39 รวมท้ัง
บทบัญญัติท่ีให จัดแบ�งการใช ประโยชน5อย�างเป�นธรรมระหว�างเจ าของภาพถ�ายกับนักแสดงในลักษณะ
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ของการให อนุญาตต�างตอบแทน (Cross Incensing) ก็ยังไม�มีในกรณีเช�นนี้ จึงยังไม�สมควรอย�างยิ่งท่ี
จะขยายสิทธิตามมาตรา 44 ให รวมถึงสิทธิในการบันทึกภาพนิ่งด วยดังกล�าว 
 
2.3 การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต�พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

2.3.1 ขอบเขตสิทธิของนักแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได บัญญัติถึงสิทธินักแสดงไว ในมาตรา 44 และมาตรา 45 
ดังนี้16  

     2.3.1.1 สิทธิในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดง 
     สิทธิของนักแสดงตาม มาตรา 44 นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู เดียวในการกระทําอัน

เก่ียวกับการแสดงของตน ดังต�อไปนี้ 
          (1) แพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดง เว นแต�จะ
เป�นการแพร�เสียงแพร�ภาพหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว แล ว 
                  (2) บันทึกการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึกไว แล ว  
                  (3) ทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู บันทึกไว โดยไม�ได รับอนุญาตจาก
นักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค5อ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข า
ข อยกเว นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา 53 
  จากมาตรา 44 นักแสดงมีสิทธิ คือ 
  สิทธิในการแสดงของตนท่ียังไม�ได ถูกบันทึกไว  (การแสดงสด) นักแสดงจะมีสิทธิแต�
เพียงผู เดียวในการแสดงของตน ดังต�อไปนี้ 
        ก. นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู เดียวในการแพร�เสียงแพร�ภาพซ่ึงการแสดง นักแสดงจะมี
สิทธิแต�เพียงผู เดียวในการนําการแสดงท่ียัง ไม�ได บันทึกไว ออกเผยแพร�ต�อสาธารณชน โดยทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน5 หรือทางสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล ายกัน ดังนั้น หากมีผู ประสงค5จะ
เผยแพร�การแสดงดังกล�าวไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนทางโทรทัศน5 เช�น ถ�ายทอดการแสดงละครเวที หรือ
ถ�ายทอดการแสดงคอนเสิร5ต เป�นต น ต องได รับอนุญาตจากนักแสดงก�อน มิฉะนั้นถือเป�นการละเมิดสิทธิ
ของนักแสดง 
        ข. นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู เดียวในการเผยแพร�ต�อสาธารณชน หากมีผู ใดประสงค5จะนํา 

                                                 
16 กรมทรัพย5สินทางปUญญา, คูJมือสทิธิของนักแสดง [Online], 2553. แหล�งท่ีมา 

www.ipthailand.go.th. 
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การแสดงให ปรากฏต�อสาธารณชนโดยการแสดงหรือโดยวิธีอ่ืนใด เช�น การจัดให คนเข าชมการแสดง
คอนเสิร5ต เป�นต น ต องได รับอนุญาตจากนักแสดงก�อน  
        ค. นักแสดงย�อมมีสิทธิแต�ผู เดียวในการบันทึกการแสดง นักแสดงมีสิทธิแต�เพียงผู 
เดียวในการบันทึกการแสดงของตน หากมีผู ประสงค5จะบันทึกการแสดงดังกล�าวไม�ว�าท้ังหมดหรือ
บางส�วนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เช�น เทป ซีดี  วีซีดี และดีวีดี เป�นต น ต องได รับอนุญาตจากนักแสดง
ก�อน 
       กรณีบุคคลอ่ืนได บันทึกการแสดงของนักแสดง นักแสดงจะมีสิทธิในการทําซํ้า  
สิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู อ่ืนบันทึกไว ในเฉพาะกรณี ดังต�อไปนี้ 
  ก. ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได บันทึกไว โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักแสดง  
      นักแสดงมีสิทธิแต�เพียงผู เดียวในการทําสําเนางานไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนจาก
ต นฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได บันทึกไว โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักแสดงตามมาตรา 44    
(สิ่งบันทึกการแสดงท่ีทําข้ึนโดยละเมิดสิทธิของนักแสดง) หากมีผู ใด ประสงค5จะทําซํ้าสิ่งบันทึกการ
แสดง ดังกล�าวต องได รับอนุญาตจากนักแสดงก�อน 
        ข. ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค5อ่ืน  
      กรณีนี้ นักแสดงอนุญาตให ผู อ่ืนบันทึกการแสดงของตนเพ่ือวัตถุประสงค5 อย�างหนึ่ง
แล ว ผู ได รับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนจะทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงเพ่ือวัตถุประสงค5อ่ืนนอกจาก
วัตถุประสงค5ท่ีได รับอนุญาตไม�ได   
      ค. ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข าข อยกเว นการละเมิดสิทธิของนักแสดง  
        กรณีมีผู บันทึกการแสดง (การแสดงสด) ของนักแสดงไว โดยไม�ได รับอนุญาต แต�การ 
บันทึกดังกล�าวเข าข อยกเว นตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เช�น บันทึกการแสดงเพ่ือใช ดูเป�นการส�วนตัว หรือเพ่ือ
ประโยชน5ในการศึกษาโดยไม�ได หากําไร เป�นต น เช�นนี้ผู บันทึกการแสดงดังกล�าว สามารถกระทําได 
โดยไม�ต องได รับอนุญาตจากนักแสดง แต�การทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงดังกล�าวเป�นสิทธิของนักแสดง  
ผู ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงจึงต องได รับอนุญาตจากนักแสดงก�อน มิฉะนั้นถือว�าละเมิดสิทธิของนักแสดง 
     2.3.1.2 สิทธิในการได รับค�าตอบแทน 
   สิทธิในการได รับค�าตอบแทน ตามมาตรา 45 คือ ผู ใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซ่ึง
ได นําออกเผยแพร�เพ่ือวัตถุประสงค5 ทางการค าแล ว หรือนําสําเนาของงานนั้นไปแพร�เสียงหรือ
เผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรง ให ผู นั้นจ�ายค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก�นักแสดง ในกรณีท่ีตกลง
ค�าตอบแทนไม�ได  ให อธิบดีเป�นผู มีคําสั่งกําหนดค�าตอบแทน ท้ังนี้ โดยให คํานึงถึงอัตราค�าตอบแทนปกติ
ในธุรกิจประเภทนั้น  

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่งคู�กรณีอาจอุทธรณ5ต�อคณะกรรมการได ภายในเก าสิบ
วัน นับแต�วันท่ีได รับหนังสือแจ งคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให เป�นท่ีสุด 



35 
 

มาตรา 45 ได กําหนดสิทธิของนักแสดงท่ีจะได รับค�าตอบแทนจากการท่ีมีบุคคลใดได รับ
ผลประโยชน5จากสิ่งบันทึกเสียงการแสดง อันเป�นการรับรองสิทธิของนักแสดงให ได รับค�าตอบแทนท่ี
สมควรจะได  อย�างไรก็ตาม มาตรา 45 นี้ ให สิทธิในการท่ีนักแสดงจะได รับค�าตอบแทนเฉพาะการท่ี
บุคคลอ่ืนนําสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร�เท�านั้น หาได รวมถึงการกระทําต�องานโสตทัศนวัสดุท่ีได 
บันทึกภาพการแสดงนั้นไม� ส�วนลักษณะของการกระทําต�อสิ่งบันทึกเสียง ซ่ึงผู กระทําจะต องจ�าย
ค�าตอบแทนให แก�นักแสดงตามท่ีมาตรา 45 กําหนดไว นั้น ได แก� การแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนโดยตรงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดง ซ่ึงได มีบุคคลใดทําการบันทึกไว และนําออกเผยแพร�
เพ่ือวัตถุประสงค5ทางการค าแล ว เช�น การเล�นแผ�นเสียงบันทึกเสียงการแสดงดนตรีของนักร อง โดยทํา
การกระจายเสียงให ได รับฟUงทางวิทยุ และการเล�นซีดีเพลงบันทึกการแสดงคอนเสิร5ตของวงดนตรี
ในดิสโก เธค เป�นต น 
 ในการกระทําดังกล�าว ผู ทําการแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนนั้นจะต องจ�ายค�าตอบ 
แทนท่ีเป�นธรรมแก�นักแสดง โดยให มีการตกลงอัตราค�าตอบแทนระหว�างกันเสียก�อนหากว�าไม�อาจทํา
การตกลงกันได  มาตรา 45 วรรคแรก กําหนดให อธิบดีกรมทรัพย5สินทางปUญญาหรือผู ซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพย5สินทางปUญญามอบหมายมีอํานาจท่ีจะมีคําสั่งกําหนดค�าตอบแทน โดยให คํานึงถึงอัตราค�าตอบ 
แทนปกติในธุรกิจแต�ละประเภทในการแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนนั้น อย�างไรก็ตาม ในกรณี
ท่ีคู�กรณีฝWายใดไม�พอใจในคําสั่งดังกล�าวของอธิบดีกรมทรัพย5สินทางปUญญาหรือผู ท่ีอธิบดีกรมทรัพย5สิน
ทางปUญญาได มอบหมาย มาตรา 45 วรรคสองได บัญญัติให สิทธิแก�คู�กรณีสามารถอุทธรณ5คําสั่งของ
อธิบดีกรมทรัพย5สินทางปUญญาหรือผู ท่ีอธิบดีกรมทรัพย5สินทางปUญญาได มอบหมายนั้น และคําวินิจฉัย
ในเรื่องนี้ของคณะกรรมการลิขสิทธิ์ย�อมเป�นท่ีสุด 
      สรุป ตามมาตรา 45 นักแสดงจะมีสิทธิได รับค�าตอบแทนจากผู ท่ีนําต นฉบับหรือสําเนาสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดง (เทป หรือซีดีท่ีบันทึกเสียงการแสดง) ไปใช เพ่ือวัตถุประสงค5ทางการค า ใน 2 
กรณี ดังนี้ 

ก. ใช แพร�เสียงต�อสาธารณชนโดยตรง เพ่ือวัตถุประสงค5ทางการค า ได แก� การแพร�
เสียงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 

       ข. ใช เผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรง เพ่ือวัตถุประสงค5ทางการค า ได แก� การเป�ดสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดงในสถานประกอบกิจการธุรกิจการค า เช�น ร านอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิง 
เป�นต น  

ท้ังนี้ หากไม�สามารถตกลงค�าตอบแทนกันได  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได ให อํานาจอธิบดี
กรมทรัพย5สินทางปUญญา กําหนดค�าตอบแทนดังกล�าว โดยคํานึงถึงอัตราค�าตอบแทนปกติในทาง
ธุรกิจ ซ่ึงคู�กรณีสามารถอุทธรณ5คําสั่งของอธิบดีต�อคณะกรรมการลิขสิทธิ์ได ภายใน 90 วัน โดย
คําสั่งของคณะกรรมการลิขสทิธิ์ถือเป�นท่ีสุด 
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      2.3.2 สิทธิในการอนุญาตให�ผู�อ่ืนใช�สิทธิตามมาตรา 44  และ มาตรา 45 
นักแสดงสามารถอนุญาตให ผู อ่ืนใช สิทธิมาตรา 44 ได ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน เช�น 

อนุญาตให แพร�เสียงแพร�ภาพการแสดง บันทึกการแสดงหรือทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดง รวมท้ังอนุญาตให 
ผู อ่ืนจัดเก็บค�าตอบแทนจากผู ท่ีนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพร�เสียง หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรง 
ตามมาตรา 45 เป�นต น  

     2.3.2.1 แบบการอนุญาต การอนุญาตจะทําเป�นหนังสือ หรืออนุญาตด วยวาจาก็ได  
อย�างไรก็ดีเพ่ือป}องกันกรณีพิพาทท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง นักแสดงควรทําสัญญาอนุญาตเป�นหนังสือลง
ลายมือชื่อท้ัง 2 ฝWาย คือ ผู อนุญาต และผู ได รับอนุญาต  

     2.3.2.2 ระยะเวลาการอนุญาต การอนุญาตจะกําหนดระยะเวลาหรือไม�ก็ได  อย�างไรก็
ดี การอนุญาต ควรกําหนดเง่ือนไข และระยะเวลาให ชัดเจน เพ่ือป}องกันกรณีพิพาทท่ีจะเกิดข้ึน
ภายหลัง 

     2.3.2.3 ผลของการอนุญาต เม่ืออนุญาตให ผู อ่ืนใช สิทธิแล วนักแสดงสามารถใช สิทธิ
ดังกล�าวเองได  หรืออนุญาตให ผู อ่ืนใช สิทธิดังกล�าวอีกก็ได  เว นแต�สัญญาอนุญาตได กําหนดเป�นอย�างอ่ืน 

2.3.3 การได�มาซ่ึงสิทธิของนักแสดง 
      2.3.3.1 เง่ือนไขแห�งการได มาซ่ึงสิทธิตามมาตรา 44 
      มาตรา 47 กําหนดให นักแสดงมีสิทธิในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน
ตามท่ีมาตรา 44 บัญญัติไว  หากเป�นไปตามเง่ือนไข ดังต�อไปนี้ 
        ก. นักแสดงผู นั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักรไทย หรือ 
        ข. การแสดงหรือส�วนใหญ�ของการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจักรไทย 
หรือในประเทศท่ีเป�นภาคีแห�งอนุสัญญาว�าด วยการคุ มครองสิทธิของนักแสดงซ่ึงประเทศไทยเป�นภาคี
อยู�ด วย 
      2.3.3.2 เง่ือนไขแห�งการได มาซ่ึงสิทธิตามมาตรา 45 
      มาตรา 48 กําหนดให นักแสดงมีสิทธิในการได รับค�าตอบแทนจากการท่ีผู ใดได ทํา
การแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงสิ่งบันทึกเสียงการแสดงหรือสําเนาของงานนั้นตามท่ี
มาตรา 45 บัญญัติไว  หากเป�นไปตามเง่ือนไข ดังต�อไปนี้ 
        ก. นักแสดงผู นั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักรไทย ในขณะท่ี
มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะท่ีเรียกร องสิทธิในการได รับค�าตอบแทน หรือ 
         ข. การบันทึกเสียงการแสดงหรือส�วนใหญ�ของการบันทึกการแสดงนั้น 
เกิดข้ึนในราชอาณาจักรไทย หรือในประเทศท่ีเป�นภาคีแห�งอนุสัญญาว�าด วยการคุ มครองสิทธิของ
นักแสดงซ่ึงประเทศไทยเป�นภาคีอยู�ด วย 
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           2.3.3.3 สิทธิในการโอนสิทธิท่ีเกิดจากการแสดงของตนตามมาตรา 44 และมาตรา 45 
      พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดให สิทธิของนักแสดงนั้น สามารถโอน
สิทธิท่ีเกิดจากการแสดงของตนตาม มาตรา 44 และมาตรา 45 ให แก�บุคคลอ่ืนได ไม�ว�าท้ังหมดหรือ
บางส�วน การโอนสิทธิของนักแสดงสามารถแบ�งได  2 กรณี ดังนี้ 

          2.3.3.3.1 การโอนโดยนิติกรรม มาตรา 51 บัญญัติว�า “สิทธิของนักแสดง
ตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ย�อมโอนให แก�กันได  ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน และจะโอนให โดยมี
กําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห�งการคุ มครองก็ได  

          ในกรณีท่ีมีนักแสดงมากกว�าหนึ่งคนข้ึนไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิ
ส�วนท่ีเป�นของตนเท�านั้น 

          การโอนโดยทางอ่ืนนอกจากทางมรดกต องทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อผู 
โอนและผู รับโอน ถ าไม�ได กําหนดระยะเวลาไว ในสัญญาโอน ให ถือว�าเป�นการโอนมีกําหนดระยะเวลา
สามป@” 
           จากมาตรา 51 นักแสดงสามารถทําสัญญาโอนสิทธิท้ังหมดหรือบางส�วน
ของตนให แก�บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได    
     แบบการโอน ต องทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อท้ัง 2 ฝWาย คือ ผู โอนและผู รับโอน 
        ระยะเวลาการโอน การโอนจะกําหนดระยะเวลา หรือกําหนดตลอดอายุ
การคุ มครองสิทธิของนักแสดงก็ได  ท้ังนี้ หากโอนสิทธิของนักแสดงไปโดยไม�ได กําหนดระยะเวลาไว จะ
ถือว�าโอน 3 ป@ 
           ผลของการโอน เม่ือโอนสิทธิของนักแสดงไปแล ว นักแสดงจะไม�มีสิทธิใช  
หรืออนุญาต  หรือโอนสิทธิดังกล�าวให แก�ผู อ่ืนได อีก เว นแต�ระยะเวลาการโอนท่ีตกลงไว ได สิ้นสุดลง 
หรือครบกําหนด 3 ป@ ในกรณีโอนโดยไม�ได กําหนดระยะเวลา 

         ในกรณีการแสดงท่ีมีนักแสดงมากกว�าหนึ่งคนข้ึนไป อันทําให นักแสดงแต�
ละคนมีสิทธิในการแสดงนั้น นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส�วนท่ีเป�นของตนเท�านั้น 
           2.3.3.3.2 การโอนทางมรดก เม่ือนักแสดงถึงแก�ความตาย สิทธิของ
นักแสดงอันได แก� สิทธิทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได บันทึกไว โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักแสดง หรือ
ได รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค5อ่ืน หรือทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข าข อยกเว นการละเมิดสิทธิของ
นักแสดงและ สิทธิได รับค�าตอบแทนจากผู ท่ีนาํสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนโดยตรงตามมาตรา 45 จะตกทอดแก�ทายาทตามลําดับชั้น ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย5 โดยทายาทจะมีสิทธิอันเกิดจากการแสดงดังกล�าวเช�นเดียวกับนักแสดง ภายในกําหนดอายุ
การคุ มครองสิทธิ ของนักแสดง   
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 2.3.4 สิทธิของนักแสดงเกิดข้ึนทันที  
 คือ สิทธิของนักแสดงได รับความคุ มครองเช�นเดียวกับงานลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ คือ คุ มครองทันทีนับแต�
มีการแสดงเกิดข้ึนโดยไม�ต องจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุ มครองตามกฎหมาย ซ่ึงสิทธิดังกล�าวได ให 
ความคุ มครองท้ังในประเทศ และต�างประเทศท่ีเป�นภาคีความตกลงว�าด วยสิทธิในทรัพย5สินทางปUญญาท่ี
เก่ียวกับการค า  
      2.3.5 ในกรณีท่ีการแสดงมีนักแสดงหลายคนในการแสดงชุดเดียวกัน  
 เช�น วงดนตรี 1 วง มีนักร องและนักดนตรีมากกว�า 1 คน เป�นต น เช�นนี้นักแสดงดังกล�าว
สามารถแต�งต้ังตัวแทนเพ่ือมาบริหารจัดการสิทธินักแสดงแทนตนก็ได  โดยตัวแทนดังกล�าวจะเป�น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได  และอาจเป�นนักแสดงด วยกันหรือไม�ก็ได  ท้ังนี้ การแต�งต้ังตัวแทน
ควรทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อนักแสดงและตัวแทน 
      2.3.6 อายุการคุ�มครองสิทธิของนักแสดง  
 อายุการคุ มครองสิทธิของนักแสดง แบ�งออกเป�น 2 กรณี ดังนี้ 
      2.3.6.1 อายุการคุ มครองสิทธิแต�ผู เดียวในงานแสดงตามมาตรา 44   
      มาตรา 49 บัญญัติว�า “สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 ให มีอายุห าสิบป@นับแต�วัน
สิ้นป@ปฏิทินของป@ท่ีมีการแสดง ในกรณีท่ีมีการบันทึกการแสดงให มีอายุห าสิบป@นับแต�วันสิ้นป@ปฏิทิน
ของป@ท่ีมีการบันทึกการแสดง” 
      ตามมาตรา 49 พิจารณาได  ดังนี้ 
       ก. ในกรณีท่ีไม�มีการบันทึกการแสดง จะมีอายุ 50 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ปฏิทินของป@ท่ีมี 
การแสดง  
  ข. ในกรณีท่ีมีการบันทึกการแสดง จะมีอายุ 50 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ปฏิทินของป@ท่ีมีการ 
บันทึกการแสดง  
      2.3.6.2 อายุแห�งสิทธิในการได รับค�าตอบแทน 
      มาตรา 50 บัญญัติว�า “สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45 ให มีอายุห าสิบป@นับแต�วนัสิ้นป@
ปฏิทินของป@ท่ีได มีการบันทึกเสียงการแสดง” 
      ตามมาตรา 50 อายุการคุ มครองสิทธิได รับค�าตอบแทนจากผู ท่ีแพร�เสียงการแสดงต�อ
สาธารณชนตามาตรา 45 จะมีอายุ 50 ป@ นับแต�วันสิ้นป@ปฏิทินของป@ท่ีมีการบันทึกการแสดง  
      2.3.7 การละเมิดสิทธิของนักแสดง  
 มาตรา 52 บัญญัติว�า “ผู ใดกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งตามมาตรา 44 โดยไม�ได รับอนุญาตจาก
นักแสดง หรือไม�จ�ายค�าตอบแทนตามมาตรา 45 ให ถือว�าผู นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง” 
 จากมาตรา 52 การกระทําท่ีถือเป�นการละเมิดสิทธิของนักแสดง ได แก� การกระทําอย�างหนึ่งอย�างใด
ตาม มาตรา 44 โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักแสดง เช�น การแพร�เสียงแพร�ภาพการแสดง การบันทึกแสดง 
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และการทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดง รวมท้ังการแพร�เสียงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงต�อสาธารณชนโดยตรง
ตามมาตรา 45 โดยไม�ได เสียค�าตอบแทนให แก�นักแสดง เป�นต น 
 สิทธิของนักแสดงนั้น17 อาจเก่ียวพันกับสิทธิของบุคคลอ่ืนด วย เนื่องจากว�านักแสดงสามารถท่ีจะ
อนุญาตหรือโอนสิทธิต�าง ๆ ท่ีมาตรา 44 บัญญัติไว  ตลอดจนในการแสดงบางแขนงนั้นอาจมีท่ีมาจากงาน
สร างสรรค5บางประเภทอันมีลิขสิทธิ์ ด วยเหตุนี้ในการกระทําละเมิดสิทธิของนักแสดงอาจเป�นการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของบุคคลอ่ืนด วย เช�น วงดนตรี ก.ได นํางานประพันธ5ดนตรีไทยของนาย ข. บรมครูทางดนตรีไทย  มาทํา
การบรรเลงในการแสดงดนตรีไทยประยุกต5 โดยตกลงอนุญาตให สิทธิในการบันทึกการแสดงเพ่ือนําสิ่งบันทึกการ
แสดงต�าง ๆ ออกจําหน�ายแก� บริษัท ค.  และตกลงอนุญาตให สิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพการแสดงแก� บริษัท ง. 
หากว�านาย ข. ได ทําการลักลอบบันทึกการแสดงดนตรีดังกล�าว  เพ่ือนําสิ่งบันทึกการแสดงออกจําหน�ายต�อ
ประชาชน หรือทําการแพร�เสียงแพร�ภาพการแสดงดนตรีนั้น โดยไม�ได รับอนุญาตจากนักดนตรีของวงดนตรี ก. 
ย�อมถือว�า นาย ข. กระทําการละเมิดสิทธิของนักดนตรีวง ก.  โดยตรงตามมาตรา 52 ตลอดจนถือว�าได กระทําการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของ นาย ค. ตามมาตรา 27 นอกจากนี้ถ า นาย ข. ได ลักลอบกระทําซํ้าสิ่งบันทึก
การแสดงของบริษัท ค. เพ่ือออกจําหน�ายแก�สาธารณชน การกระทํานั้นย�อมถือว�าเป�นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
โสตทัศนวัสดุและสิ่งบันทึกเสียงของบริษัท ค. ตามมาตรา 28 และถ า นาย ข. ได ดําเนินการจัดให ประชาชนได ชม
การแพร�เสียงแพร�ภาพการแสดงดนตรีดังกล�าวและเรียกเก็บค�าชมนั้น โดยไม�ได รับอนุญาตจากบริษัท ง. ย�อมเป�น
การกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร�เสียงแพร�ภาพของบริษัท ง. ตามมาตรา 29 เป�นต น 
  2.3.7.1 การกําหนดโทษของผู ละเมิดสิทธิของนักแสดง 
     พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได กําหนดโทษสําหรับผู ละเมิดสิทธิของนักแสดงไว  คือ ปรับต้ัง
แต� 20,000 บาท - 200,000 บาท แต�ถ าได กระทําเพ่ือการค า จะมีโทษจําคุกต้ังแต� 6 เดือน - 4 
ป@ หรือปรับต้ังแต� 100,000 บาท - 800,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
       2.3.7.2 เม่ือมีการละเมิดสิทธิของนักแสดงต องดําเนินการ ดังนี้ 
      ผู ใดกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดอันเป�นการละเมิดสิทธิของนักแสดง นักแสดงสามารถ
เลือกวิธีการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกล�าวได  ดังนี้ 
            2.3.7.2.1 การใช สิทธิทางศาล 
            ดําเนินคดีอาญา โดยแจ งความร องทุกข5ต�อเจ าพนักงานตํารวจ เพ่ือให เจ า
พนักงานตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานและนําตัวผู กระทําความผิดมาสอบสวนข อเท็จจริง เพ่ือพิสูจน5
ความผิดตามท่ีกล�าวหา และสรุปสํานวนส�งพนักงานอัยการเพ่ือฟ}องร องคดีต�อศาล หรือฟ}องร องคดีต�อ
ศาลเอง เพ่ือให ผู กระทําผิดรับโทษทางอาญา (ปรับและ/ หรือจําคุก) โดยต องแจ งความร องทุกข5 หรือ
ฟ}องคดีอาญาต�อศาลภายใน 3 เดือน นับแต� รู ถึงการกระทําผิด และรู ตัวผู กระทําผิด 

                                                 
17 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยSสินทางปTญญา, 100-101. 
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   อนึ่ง นักแสดงสามารถฟ}องคดีอาญาได เอง โดยต องดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดดําเนินคดีแพ�ง โดยฟ}องร องต�อศาลเป�นคดีแพ�ง เพ่ือเรียกค�าเสียหายจากการกระทําดังกล�าว โดย
ต องฟ}องต�อศาลภายใน 3 ป@นับแต�รู ถึงการกระทําผิดและรู ตัวผู กระทําผิด 
   2.3.7.2.2 การระงับข อพิพาท 
                  ก. ตกลงประนีประนอมยอมความ โดยทําเป�นสัญญาประนีประนอมยอม
ความเพ่ือชดใช ค�าเสียหายจากการกระทําดังกล�าว การทําสัญญาประนีประนอมยอมความสามารถ
กระทําได ตลอดระยะเวลาก�อนคดีถึงท่ีสุด ท้ังนี้ กรณีท่ีได ยื่นฟ}องคดีต�อศาลแล วควรทําสัญญา
ประนีประนอมต�อหน าศาล หรือ 
                  ข. ยื่นข อพิพาทดังกล�าวให อนุญาโตตุลาการเป�นคนกลางในการระงับข อ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนตามข อบังคับกระทรวงพาณิชย5ว�าด วยอนุญาโตตุลาการด านทรัพย5สินทางปUญญา  
 



บทท่ี 3 
การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต�กฎหมายระหว�างประเทศ 

 
การคุ�มครองสิทธินักแสดง เป�นเรื่องท่ีนานาประเทศต�างก็ให�ความสําคัญมาเป�นเวลาช�านานแล�ว 

สังเกตได�จากการท่ีมีการตกลงทําอนุสัญญา และสนธิสัญญาต�าง ๆ เก่ียวกับการคุ�มครองสิทธิของ
นักแสดงหลายฉบับ แต�ในการศึกษาบทนี้จะศึกษาถึง 

 3.1 การคุ�มครองสิทธินักแสดงตามกฎหมายระหว�างประเทศ 3 ฉบับ คือ  
       3.1.1 Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights: TRIPS 
       3.1.2 Rome Convention 1961  
       3.1.3 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 

 3.2 ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 
 นอกจากนี้ในบทท่ีสาม ยังได�ศึกษากฎหมายภายในของต�างประเทศท่ีได�อนุวัติการให�เป�นไป
ตามกฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครองสิทธินักแสดง คือ  
 3.3 การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
        
3.1 การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายระหว�างประเทศ 
 3.1.1 การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต�ความตกลง TRIPs 

ความตกลงว�าด�วยสิทธิในทรัพย\สินทางป]ญญาท่ีเก่ียวกับการค�า (Agreements on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) เป�นความตกลงท่ีสรุปผลในรอบ
อุรุกวัย มีวัตถุประสงค\เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ\ระหว�างประเทศสําหรับการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญา 
โดยกําหนดระดับของการคุ�มครองข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐบาลของประเทศสมาชิก WTO จะต�องให�ความ
คุ�มครองต�อทรัพย\สินทางป]ญญา โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว�างผลประโยชน\ท่ีจะเกิดกับสังคมท้ังใน
ระยะยาวและระยะสั้น เช�นเดียวกับหลักการของความตกลงท่ัวไปว�าด�วยภาษีศุลกากรและการค�า 
(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) และความตกลงท่ัวไปว�าด�วยการค�าบริการ 
(General Agreement on Trade in Services - GATS)  

     3.1.1.1 สาระสําคัญของ TRIPS Agreement 
     TRIPS Agreement ได�กําหนดมาตรฐานของการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญาทุก

ลักษณะโดยครอบคลุมสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข�างเคียง เครื่องหมายการค�า สิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร\ 
การออกแบบวงจรรวม และการควบคุมการปฏิบัติท่ีต�อต�านการแข�งขันทางการค�า ความตกลงระหว�าง
ประเทศนี้ได�กําหนดหลักเกณฑ\และมาตรฐานข้ันตํ่าของการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญาประเภท  
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ต�าง ๆ เพ่ือให�รัฐภาคีนําไปบัญญัติไว�ในกฎหมายภายใน 
      มาตรฐานข้ันตํ่า (Minimum Standards) หมายความว�า รัฐภาคีใดจะให�การ
คุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญาในระดับท่ีต่ํากว�าบทบัญญัติใน TRIPS Agreement ไม�ได� แต�อาจ
คุ�มครองในระดับท่ีสูงกว�าได� ภายใต�เง่ือนไขว�าการคุ�มครองในระดับท่ีสูงกว�านั้นจะต�องไม�ขัดแย�งกับ
หลักการและบทบัญญัติของ TRIPS Agreement 
  จากความดังกล�าวสามารถสรุปลักษณะสําคัญของ TRIPS Agreement ได� ดังนี้1 
      1) กําหนดมาตรฐานให�ประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศต�องกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีปฏิบัติได�เก่ียวกับการใช�และการให�ความคุ�มครองงานด�านทรัพย\สินทาง
ป]ญญาในประเทศสมาชิกอย�างชัดเจน 
      2) กําหนดหลักการกว�างเก่ียวกับการบังคับใช�กฎหมายท้ังทางแพ�งและทางอาญา  
ซ่ึงทุกประเทศสมาชิกมีพันธะท่ีต�องปฏิบัติ แต�รายละเอียด อนุญาตให�เป�นดุลพินิจของกฎหมายภายใน 
ของแต�ละประเทศ ซ่ึงเป�นเรื่องของความพร�อมของป]จจัยต�าง ๆ ซ่ึงแต�ละประเทศมีนโยบายแตกต�างกัน 
      3) จัดต้ังกระบวนการท่ีจําเป�นเพ่ือการควบคุมและการบริหารเก่ียวกับการได�มาและ
การรักษาไว�ซึ่งทรัพย\สินทางป]ญญา 
      4) รวมวิธีการขจัดความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากข�อตกลง GATT และ 
WTO ท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย\สินทางป]ญญา ดังนี้ 

    3.1.1.2 หลักพ้ืนฐานของ TRIPS Agreement มี 2 ประการ คือ2 
    ประการท่ี 1 หลักปฏิบัติอย�างคนชาติ (Principle of National Treatment) 
    หลักนี้เป�นหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค\ในการปkองกันการเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) ซ่ึงภายใต�หลักการนี้ TRIPS Agreement ได�กําหนดให�ประเทศภาคีของ WTO 
จะต�องให�การคุ�มครองคนชาติของประเทศภาคีอ่ืน ๆ ในเรื่องทรัพย\สินทางป]ญญาเป�นเช�นเดียวกับกา
คุ�มครองท่ีให�แก�คนชาติของตน คําว�า “ความคุ�มครองหรือการคุ�มครอง (Protection)” นี้ TRIPS 
Agreement ได�ขยายความว�า หมายความรวมถึงเรื่องใด ๆ ท่ีกระทบต�อการมี การได�มา การปกปkอง 
และการบังคับใช�สิทธิทางทรัพย\สินทางป]ญญาท่ีระบุไว�โดยเฉพาะไว�ใน TRIPS Agreement 

ประการท่ี 2 หลักปฏิบัติอย�างชาติท่ีได�รับอนุเคราะห\ยิ่ง (Principle of Most 
Favored Nation Treatment - MFN) 

                                                 
1 คมน\ทะนงชัย ฉายไพโรจน\, กฎหมายทรัพย;สินทางป<ญญา, (กรุงเทพฯ: บานานา สวีต, 2555), 9-10. 
2 วิษณุ กันทะเขียว, ความแตกต�างระหว�าง TRIPs กับ FTA [Online], 4 กันยายน 2552. แหล�งท่ีมา

www.google.co.th. 
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หลักการของ MFN นี้ ก็เพ่ือให�ประเทศภาคีของข�อตกลงนั้น มิอิสระท่ีจะทําความตก
ลงให�สิทธิกับประเทศอ่ืนเป�นกรณีพิเศษแตกต�างจากประเทศภาคีอ่ืน ๆ ได� กล�าวคือ ประเทศท่ีเป�น
ภาคีของข�อตกลงเก่ียวกับการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญาอ่ืน ๆ เช�น Paris Convention, Berne 
Convention ซ่ึงไม�อยู�ภายใต�หลัก MFN มาก�อน เม่ือมาเป�นภาคีของ TRIPs แล�ว ก็ต�องผูกพันตาม
หลัก MFN นี้ด�วย กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ การให�สิทธิประโยชน\เก่ียวกับการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญา
แก�ประเทศใด ๆ ไม�ว�าจะเป�นภาคีสมาชิกข�อตกลงเดียวกันนั้นหรือไม� จะมีผลผูกพันให�ต�องให�สิทธิ
ประโยชน\เช�นเดียวกันนั้นแก�ทุกประเทศท่ีเป�นภาคีในความตกลง TRIPs ด�วยโดยอัตโนมัติ 

3.1.1.3 การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต� TRIPS Agreement 
TRIPS Agreement ได�กําหนดสิทธิของนักแสดงไว�ในข�อ 14 (1) ดังนี้3 
ในส�วนท่ีเก่ียวกับการบันทึกการแสดงของตนลงบนสิ่งบันทึกเสียง นักแสดงสามารถ

ท่ีจะปkองกันการกระทําต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ เม่ือได�กระทําไปโดยปราศจากการอนุญาตของตน ได�แก� การ
บันทึกการแสดงของตนซ่ึงยังไม�มีการบันทึกไว� และการทําซํ้าซ่ึงการบันทึกเช�นว�านั้น นักแสดงสามารถ
ท่ีจะปkองกันการกระทําดังต�อไปนี้ได�เช�นเดียวกัน เม่ือการกระทํานั้นมิได�รับอนุญาตจากตน กล�าวคือ 
การแพร�เสียงแพร�ภาพโดยวิธีไร�สาย และการเผยแพร�การแสดงสดของตนสู�สาธารณชน บทบัญญัติใน
ข�อ 14 (1) ของ TRIPS Agreement ได�กําหนดสิทธิของนักแสดงโดยมีหลักการท่ีสอดคล�องกับข�อ 7 
(1) (a) (b) (c) ของ Rome Convention 1961 อย�างไรก็ดี บทบัญญัติภายใต�ความตกลงระหว�าง
ประเทศท้ังสองมีความแตกต�างกันบางประการ คือ 

ประการแรก ภายใต� TRIPS Agreement สิทธิในการแสดงซ่ึงนักแสดงมี จะมีอยู�
เหนือการบันทึกการแสดงซ่ึงได�กระทําในสิ่งบันทึกเสียงเท�านั้น ซ่ึงหมายความว�า นักแสดงมีสิทธิ
ควบคุมการทําซํ้าการบันทึกการแสดงของตนเฉพาะท่ีเป�นสิ่งบันทึกเสียงเท�านั้น หากเป�นการบันทึก
โดยวิธีอ่ืน เช�น วีดโีอ ถ�ายภาพ ฯลฯ นักแสดงจะไม�มีสิทธิเหนือการบันทึกการแสดง ดังกล�าว 

ในทางกลับกัน Rome Convention 1961 ได�ให�นักแสดงมีสิทธิเหนือการบันทึก
การแสดงของตนโดยไม�จํากัดว�าการบันทึกการแสดงนั้นจะเป�นการบันทึกด�วยวิธีการอย�างใด และไม�
ว�าจะเป�นการบันทึกลงสิ่งใด ซ่ึงอาจจะเป�นการบันทึกการแสดงลงบนสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ 
หรือสิ่งบันทึกเสียงและภาพก็ได� ด�วยเหตุนี้อาจกล�าวได�ว�า สิทธิในการบันทึกการแสดงของนักแสดงท่ี
กําหนดไว�ใน Rome Convention 1961 มีขอบเขตท่ีกว�างกว�าสิทธิประเภทเดียวกันท่ีนักแสดงมี
ภายใต� TRIPS Agreement  

                                                 
3 จักรกฤษณ\ ควรพจน\, ลขิสิทธิ์ สทิธิบัตร และเคร่ืองหมายการค�า, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 132-

133. 
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ประการท่ีสอง TRIPS Agreement กําหนดให�นักแสดงมีสิทธิในการเช�า แต� Rome 
Convention 1961 มิได�กําหนดสิทธิดังกล�าวไว� ซ่ึงหากพิจารณาข�อความในข�อ 14 (4) ของ TRIPS 
Agreement โดยละเอียดจะเห็นว�า TRIPS Agreement ได�กําหนดให�นักแสดงมีสิทธิในการเช�า คือ 
ข�อ 14 (4) ของ TRIPS Agreement บทบัญญัติในเรื่องสิทธิในการเช�าในข�อ 11 ต�องนํามาใช�กับผู�ผลิต
สิ่งบันทึกเสียงและผู�ทรงสิทธิอ่ืนใดในสิ่งบันทึกเสียงด�วยโดยอนุโลม ซ่ึงการให�นําบทบัญญัติในข�อ 11 
มาใช�ก็คือการให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิในการเช�านั่นเอง 

ประการท่ีสาม ในเรื่องอายุการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงนั้น TRIPS Agreement 
กําหนดให�มีระยะเวลา 50 ปyนับจากวันสิ้นสุดปyปฏิทินซ่ึงได�มีการบันทึกการแสดง ซ่ึงระยะเวลาการ
คุ�มครองนี้มีกําหนดท่ียามนานกว�าอายุการคุ�มครองภายใต� Rome Convention 1961 ท่ีกําหนดอายุ
การคุ�มครองไว� 20 ปyนับจากวันท่ีมีการแสดง 

ประการท่ีสี่ TRIPS Agreement มิได�กําหนดให�นักแสดงมีสิทธิในการเรียก
ค�าตอบแทนสําหรับการแพร�เสียงแพร�ภาพการบันทึกการแสดงของตน แต� Rome Convention 
1961 ได�กําหนดสิทธิดังกล�าวไว�ในข�อ 12 ผลก็คือ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกขององค\การ
การค�าโลกไม�จําต�องกําหนดเง่ือนไขการแบ�งป]นผลประโยชน\ท่ีเกิดจากการแพร�เสียงแพร�ภาพระหว�าง
ผู�ใช�บันทึกการแสดงกับนักแสดง ดังท่ีกําหนดไว�ในอนุสัญญากรุงโรม  
  3.1.1.4 TRIPS Agreement ในฐานะท่ีเป@นส�วนเสริมของความตกลงระหว�าง
ประเทศ4 
  ถึงแม�ว�า TRIPS Agreement จะมีผลใช�บังคับหลังจากความตกลงระหว�างประเทศ 
แต�หลักการต�าง ๆ ใน TRIPS Agreement ก็ไม�ได�ก�อให�เกิดผลทางกฎหมายท่ีกีดขวางห�ามปรามการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต�ความตกลงระหว�างประเทศอ่ืน TRIPS Agreement ได�รับรองหลักการใน
เรื่องนี้ไว�อย�างชัดเจนในบทบัญญัติข�อ 2 (2) ซ่ึงบัญญัติว�า 
  “บทบัญญัติในภาค 1-4 ของความตกลงนี้ จะไม�ลิดรอนพันธกรณีท่ีบรรดาสมาชิกมี
ต�อกันภายใต� Berne Convention 1886 or Rome Convention 1961..” 

ข�อ 2(2) ของ TRIPS Agreement ได�ให�การรับรองพันธกรณีท่ีบรรดาสมาชิกของ
องค\การการค�าโลกมีต�อกันตาม Berne Convention 1886 และ Rome Convention 1961, TRIPS 
Agreement มิได�ถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือลบล�างหลักการท่ีมีอยู�ภายใต�อนุสัญญาท้ังสอง หากแต�ทําหน�าท่ี
เป�นส�วนเสริม (Supplementary) หลักการท่ีมีอยู�แล�ว” 

 
 

                                                 
4 จักรกฤษณ\ ควรพจน\, ลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร และเคร่ืองหมายการค�า, 76-77. 
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3.1.2 การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต� Rome Convention 1961  
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms 

and Broadcasting Organizations 1961 5 เป�นความตกลงระหว�างประเทศท่ีกําหนดหลักเกณฑ\
การคุ�มครองสิทธิข�างเคียง (Related rights or Neighboring Rights) มีผลใช�บังคับเม่ือปy พ.ศ. 2504 
ในขณะท่ีมีการจัดทํา Rome Convention 1961 นั้น นานาประเทศต�างไม�มีความสนใจท่ีจะเข�าร�วม
เป�นสมาชิกในความตกลงระหว�างประเทศนี้เท�าใดนัก เนื่องจากเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการแพร�
เสียงแพร�ภาพ ซ่ึง Rome Convention 1961 ประสงค\จะให�การคุ�มครอง ยังไม�มีความก�าวหน�ามาก
นักในช�วงเวลาดังกล�าว6 แต�ต�อมาสภาพการณ\ได�เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข�าม ประเทศต�าง ๆ ได�
ให�ความสนใจต�อการเข�าร�วมเป�นสมาชิกของความตกลงนี้มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เป�นผลสืบเนื่องมาจากการ
เติบโตอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส\และโทรคมนาคม ส�งผลให�ประเทศท่ีเข�าร�วมใน
อนุสัญญานี้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จนถึงวันท่ีท่ี TRIPS Agreement มีผลใช�บังคับ  
 หลักการพ้ืนฐานของการคุ�มครองสิทธิข�างเคียงภายใต� Rome Convention 1961 ก็คือ   
การคุ�มครองสิทธิข�างเคียงจะต�องไม�กระทบต�อสิทธิของผู�ประพันธ\ในระบบลิขสิทธิ์แบบด้ังเดิม7 Rome 
Convention 1961 ได�กําหนดบรรทัดฐานของการคุ�มครองสิทธิข�างเคียงระหว�างรัฐ โดยยอมรับ
อํานาจอธิปไตยแห�งรัฐภายใต�หลักดินแดน อย�างไรก็ดี บรรดาประเทศสมาชิกได�ถูกกําหนดให�คุ�มครอง
สิทธิของนักแสดง ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองค\การแพร�เสียงแพร�ภาพ ซ่ึงเป�นคนชาติของประเทศ
สมาชิกอ่ืนภายใต�หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ8  
 สิทธิข้ันตํ่าท่ีรัฐภาคีต�องจัดให�บุคคลดังกล�าวคือ ในกรณีของนักแสดง รัฐภาคีต�องกําหนดให�
นักแสดงมีสิทธิเด็ดขาดในการนําเสนอต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดงของตน การบันทึกการแสดง และ
การทําซํ้าซ่ึงการบันทึกการแสดง9 สําหรับผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง Rome Convention 1961 กําหนดให�
มีสิทธิในการเด็ดขาดในการทําซํ้าสิ่งบันทึกเสียง10 รวมท้ังมีสิทธิท่ีจะได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรม
สําหรับการใช�สิ่งบันทึกเสียง ในการแพร�เสียงแพร�ภาพ และในการนําเสนอต�อสาธารณชน11 และโดย

                                                 
5 เรื่องเดียวกัน, 74-76. 
6 Cornish,op.cit,at p. 313, 2545, 74-76. 
7 Rome Convention, Art. 1. 
8 Ibid, 2, 3. 
9 Ibid, 7. 
10 Ibid, 10. 
11 Ibid, 12. 



46 
 

บทบัญญัติของ Rome Convention 1961 องค\การแพร�เสียงแพร�ภาพมีสิทธิเด็ดขาดในการแพร�เสียง
แพร�ภาพซํ้า บันทึก ทําซํ้า และนําเสนอต�อสาธารณชนซ่ึงงานแพร�เสียงแพร�ภาพของตน12  
 เช�นเดียวกันกับอนุสัญญาเก่ียวกับการคุ�มครองลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ หลักการและมาตรฐานต�าง ๆ ท่ี
กําหนดไว�ใน Rome Convention 1961 ได�ถูกกําหนดให�ใช�บังคับการคุ�มครองสิทธิข�างเคียงในระดับ
ระหว�างประเทศเท�านั้น โดยจะไม�ใช�บังคับการคุ�มครองสิทธิของนักแสดง ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และ
องค\การแพร�เสียงแพร�ภาพ ภายในประเทศใดประเทศนึ่งเป�นการเฉพาะ13 
 นอกจากนี้ การคุ�มครองสิทธิข�างเคียงภายใต� Rome Convention 1961 ก็ถูกผูกติดกับ
ป]จจัยเรื่องสัญชาติของเจ�าของงานและสถานท่ีท่ีเกิดของงาน เช�นเดียวกันกับหลักการของอนุสัญญา
กรุงเบอร\น ตัวอย�างเช�น การท่ีผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงใดจะได�รับการคุ�มครองในประเทศสมาชิกของ 

Rome Convention 1961 นั้น จะต�องเป�นไปตามเง่ือนไขอย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ กล�าวคือ ผู�ผลิต
สิ่งบันทึกเสียงนั้นเป�นคนชาติของประเทศสมาชิกของ Rome Convention 1961 หรือมิฉะนั้นการ
บันทึกงานนั้นได�กระทําข้ึนเป�นครั้งแรกในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งของ Rome 
Convention 1961 
 TRIPS Agreement กับ Rome Convention 1961 
 สถานะของ Rome Convention 1961 ภายใต� TRIPS Agreement นั้นมีความแตกต�างจาก 
Berne Convention 1886 นั้น TRIPS Agreement มิได�กําหนดพันธกรณีสําหรับรัฐภาคีขององค\การ
การค�าโลกในอันท่ีจะต�องให�การรับรองหรือต�องผูกพันตามหลักการสําคัญใน Rome Convention 
1961ดังเช�น Berne Convention 1886 ข�อ 2(2) ของ TRIPS Agreement เพียงแต�ให�การรับรอง
พันธกรณีท่ีประเทศสมาชิกบางประเทศอาจมีอยู�ต�อกันตามอนุสัญญาดังกล�าวเท�านั้น 
 เนื่องจาก TRIPS Agreement ไม�ได�กําหนดให�ประเทศภาคีรับเอาพันธกรณีตาม Rome 
Convention 1961 ไปบัญญัติไว�ในกฎหมายภายใน กรณีจึงอาจเกิดป]ญหาบางประการเก่ียวกับการ
คุ�มครองสิทธิข�างเคียง TRIPS Agreement ในข�อ 14 จึงได�กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าเก่ียวกับหลักเกณฑ\
การคุ�มครองสิทธิข�างเคียงบางลักษณะเอาไว� โดยข�อ 14 ได�ให�การรับรองสิทธิของนักแสดง ผู�ผลิตสิ่ง
บันทึกเสียง และองค\การแพร�เสียงแพร�ภาพพร�อมท้ังกําหนดสิทธิข้ันตํ่าท่ีผู�ทรงสิทธิข�างเคียงมีตาม
กฎหมาย14 
 โดยผลของข�อ 2(2) ประกอบกับข�อ 14 ประเทศสมาชิกองค\การการค�าโลกท่ีเป�นภาคีของ 

Rome Convention 1961 ด�วย สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว�างประเทศดังกล�าว

                                                 
12 Ibid, 13. 
13 Katzenberger, op. cit., at p. 62. 
14 TRIPs Agreement, Art. 14. 
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ต�อไปได� ส�วนประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีไม�ได�ร�วมใน Rome Convention 1961 ดังเช�นประเทศไทย ก็ไม�มี
ข�อผูกพันท่ีจะต�องรับเอาหลักการตาม Rome Convention 1961 ไปปฏิบัติ ประเทศสมาชิกเหล�านั้น
เพียงแต�มีหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข�อ 14 โดยจะต�องให�การรับรองสิทธิของนักแสดง 
ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองค\การแพร�เสียงแพร�ภาพ ให�สอดคล�องกับหลักการท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 
 เหตุท่ี TRIPS Agreement มิได�กําหนดให�ประเทศสมาชิกขององค\การการค�าโลกให�การ
รับรองและปฏิบัติตาม Rome Convention 1961 ก็เนื่องจากว�า อนุสัญญานี้ได�รับการยอมรับและมี
บทบาทน�อยกว�า Berne Convention 1886 นั่นเอง  

3.1.3 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 เป�นความตกลงระหว�าง

ประเทศท่ีจัดทําข้ึนโดยสมาชิกองค\การทรัพย\สินทางป]ญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) และได�มีผลบังคับใช�แล�วเม่ือปy 2545 WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ขยายขอบเขตความคุ�มครองของสิทธิข�างเคียง (สิทธิของ
นักแสดง และผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง) จากความตกลงระหว�างประเทศท่ีมีอยู�ก�อน ได�แก� Rome 
Convention 1961 และ TRIPS Agreement ท้ังนี้เพ่ือให�การคุ�มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์มีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสาระสําคัญดังต�อไปนี้15 

     3.1.3.1 สิทธิของนักแสดง (Rights of Performers) WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 กําหนดสิทธิของนักแสดงไว�หลายประการ ดังต�อไปนี้ 

         ก. ธรรมสิทธิ (Moral Rights) นักแสดงต�องมีสิทธิในการกล�าวอ�างว�าเป�นผู�แสดง 
และปฏิเสธการบิดเบือนปรับ หรือเปลี่ยนแปลงการแสดงของตน ซ่ึงอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของตัวผู�แสดง (ข�อ 5 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 

        ข. สิทธิในการทําซํ้า (Right of Reproduction) นักแสดงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียว
ในการอนุญาตให�มีการทําซํ้าสิ่งบันทึกเสียง ท้ังโดยทางตรงหรือทางอ�อม ไม�ว�าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 
(ข�อ 7 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 

         ค. สิทธิในการจําหน�าย (Right of Distribution) นักแสดงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียว
ในการอนุญาตให�นําต�นแบบหรือสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร�ต�อสาธารณะ โดยการขายหรือ
โอนสิทธิความเป�นเจ�าของ (ข�อ 8 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
1996) 

                                                 
15 กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ, โครงการศึกษาแนวทางการเจรจา และผลกระทบของการจัดทํา

ความตกลงการค�าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป [Online], 2555. แหล�งท่ีมา www.thaifta.com.  
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         ง. สิทธิในการให�เช�า (Right of Rental) นักแสดงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการ
อนุญาตให�เช�าต�นฉบับและสําเนาของสิ่งบันทึกเสียง แม�ว�าจะเป�นการให�เช�าหลังจากท่ีนักแสดงหรือผู�ท่ี
ได�รับอนุญาตได�จําหน�ายสิ่งบันทึกเสียงดังกล�าวไปแล�วก็ตาม (ประเทศทีใช�ระบบการเรียกเก็บ
ค�าตอบแทนทีเป�นธรรมจากการให�เช�ามาต้ังแต�วันที 15 เมษายน 2537 หรือก�อนหน�านั้นอาจยกเว�น
การให�สิทธิในการให�เช�าดังกล�าวได�) (ข�อ 9 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) 1996) 

         จ. สิทธิในการทําให�ปรากฏต�อสาธารณะ (Rights of Making Available of Fixed 
Performances) นักแสดงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาตให�นําสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร�ต�อ
สาธารณะ ไม�ว�าด�วยวิธีทางสายหรือไร�สาย ในลักษณะท่ีสาธารณชนสามารถเข�าถึงได�จากสถานท่ีและ
ในเวลา ท่ีเขาเลือกเองได� (ข�อ 10 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 
1996) 
      3.1.3.2 สิทธิของผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (Rights of Producers of Phonograms) 
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 กําหนดสิทธิของนักแสดงไว�
หลายประการ ดังต�อไปนี้ 

         ก. สิทธิในการทําซํ้า (Right of Reproduction) ผู�ผลิตสิ่งบนัทึกเสียงต�องมีสิทธิแต�
เพียงผู�เดียวในการอนุญาตให�มีการทําซํ้าสิ่งบันทึกเสียง ท้ังโดยทางตรงหรือทางอ�อม ไม�ว�าในรูปแบบ
ใด ๆ ก็ตาม (ข�อ 11 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 

         ข. สิทธิในการจําหน�าย (Right of Distribution) ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงต�องมีสิทธิแต�
เพียงผู�เดียวในการอนุญาตให�นําต�นแบบหรือสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร�ต�อสาธารณะ โดย
การขายหรือโอนสิทธิความเป�นเจ�าของ (ข�อ 12 ใน WIPO Performances and Phonograms 
Treaty (WPPT) 1996) 

         ค. สิทธิในการให�เช�า (Right of Rental) ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�
เดียวในการอนุญาตให�เช�าต�นฉบับและสําเนาของสิ่งบันทึกเสียง แม�ว�าจะเป�นการให�เช�าหลังจากที
นักแสดงหรือผู�ทีได�รับอนุญาตได�จําหน�ายสิ่งบันทึกเสียงดังกล�าวไปแล�วก็ตาม (ประเทศทีใช�ระบบการ
เรียกเก็บค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรมจากการให�เช�ามาต้ังแต�วันที 15 เมษายน 2537 หรือก�อนหน�านั้น 
อาจยกเว�นการให�สิทธิในการให�เช�าดังกล�าวได�) (ข�อ 13 ใน WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 

        ง. สิทธิในการทําให�ปรากฏต�อสาธารณะ (Rights of Making Available of Fixed 
Performances) ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาตให�นําสิ่งบันทึกเสียงไป
เผยแพร�ต�อสาธารณะ ไม�ว�าด�วยวิธีทางสายหรือไร�สาย ในลักษณะท่ีสาธารณชนสามารถเข�าถึงได�จาก
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สถานท่ีและในเวลาท่ีเขาเลือกเองได� (ข�อ 10 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) 1996) 

        จ. สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนจากการแพร�เสียงแพร�ภาพและการเผยแพร�ต�อ
สาธารณะ (Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public) 
ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงต�องมีสิทธิในการได�รับค�าตอบแทนทีเป�นธรรมจากการนําสิ่งบันทึกเสียงออก
เผยแพร�เพ่ือวัตถุประสงค\ในเชิงพาณิชย\ แพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อสาธารณะ ไม�ว�าโดยตรง
หรือโดยอ�อม (ข�อ 15(1) ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 

     3.1.3.3 อายุการคุ�มครอง (Term of Protection) การคุ�มครองทีให�แก�นักแสดงต�อง
มีอายุไม�น�อยกว�า 50 ปyนับจากสิ้นปyของปyทีมีการบันทึก ส�วนการคุ�มครองท่ีให�แก�ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
ต�องมีอายุไม�น�อยกว�า 50 ปy นับจากสิ้นปyของปyท่ีมีการเผยแพร�สิ่งบันทึกเสียง แต�หากไม�มีการเผยแพร�
ภาย 50 ปy หลังจากการบันทึก ให�การคุ�มครองมีอายุ 50 ปy นับจากสิ้นปyของปyท่ีมีการบันทึก (ข�อ 17 
ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 
         3.1.3.4 การคุ�มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Obligations concerning 
Technological Measures) ประเทศภาคีต�องจัดให�มีการปkองกันทางกฎหมายอย�างเพียงพอ และ
การเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพต�อการหลีกเลี่ยง (Circumvention) มาตรการทาง
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักแสดงหรือผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงได�นํามาใช�เพ่ือใช�สิทธิของตนภายใต�
ความตกลงนี้หรือ Berne Convention 1886 และเพ่ือจํากัดการกระทําซ่ึงไม�ได�รับอนุญาตจาก
เจ�าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมายไม�อนุญาตให�กระทํา (ข�อ 18 ใน WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996) อนึ่ง เป�นทีสังเกตว�า WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ไม�ได�ระบุคําจํากัดความของมาตรการทางเทคโนโลยีไว� ไม�ได�
ระบุว�าการปkองกันทางกฎหมายอย�างเพียงพอ การเยียวยาทางกฎหมายท่ี มีประสิทธิภาพ และ
มาตรการทางเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ มีลักษณะอย�างไร ดังนั้นจึงเป�ดช�องให�ประเทศภาคีสามารถ
กําหนดขอบเขตของความคุ�มครองและวิธีการเยียวยา ตามท่ีเห็นสมควรได� 

     3.1.3.5 การคุ�มครองข�อมูลบริหารสิทธิ (Obligation Concerning Rights 
Management Information) ประเทศภาคีต�องจัดให�มีการเยียวยาทางกฎหมายท่ีเพียงพอต�อการ
กระทําใด ๆ ผู�กระทํารู� หรือมีเหตุอันควรรู�ว�า เป�นการชักนํา ก�อให�เกิด อํานวยความสะดวก หรือปกป�ด
การละเมิดสิทธิตามท่ีระบุไว�ภายใต�ความตกลงนี้หรือ Berne Convention 1886 ดังนี้ 1) การลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข�อมูลบริหารสิทธิโดยไม�ได�รับอนุญาตก�อน และ 2) การกระจาย (Distribution) นําเข�าเพ่ือ
จําหน�าย แพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อสาธารณะ งานหรือสําเนาของงาน โดยท่ีทราบว�าข�อมูล
บริหารสิทธิของงานดังกล�าวได�ถูกลบหรือเปลี่ยนแปลง โดยท่ีไม�ได�รับอนุญาตก�อน อนึ่ง “ข�อมูลบริหาร
สิทธิ” หมายถึง ข�อมูลซ่ึงบ�งบอกถึงผู�แสดง การแสดง ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกเสียง เจ�าของสิทธิ
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ในการแสดงหรือสิ่งบันทึกเสียงหรือข�อมูลเก่ียวกับระยะเวลาและเง่ือนไขการใช�งาน และตัวเลขหรือรหัส
ท่ีสื่อถึงข�อมูลดังกล�าว ซ่ึงติดอยู�กับตัวบันทึกการแสดงหรือสิ่งบันทึกเสียงหรือปรากฏเม่ือมีการเผยแพร�สู�
สาธารณะ (ข�อ 19 ใน WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) 
      3.1.3.6 ข�อจํากัดและข�อยกเว�นสิทธิ (Limitations and Exceptions) ประเทศภาคี
อาจกําหนดข�อจํากัดหรือข�อยกเว�นสิทธิของนักแสดงและผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียงไว�ได�เช�นเดียวกับ
ข�อจํากัดหรือข�อยกเว�นสิทธิของผู�สร�างสรรค\วรรณกรรมและศิลปกรรมได� โดยให�กําหนดไว�เป�นกรณี
พิเศษ ข�อจํากัดหรือข�อยกเว�นดังกล�าวจะต�องไม�ขัดแย�งกับการแสวงหาประโยชน\จากงานตามปกติและ
ไม�กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายของผู�ทรงสิทธิมากเกินเหตุอันสมควร (ข�อ 16 ใน WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996) ประเด็นสําคัญท่ี WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996  แตกต�างจากความตกลงระหว�าง
ประเทศท่ีมีอยู�ก�อน (TRIPS Agreement และ Rome Convention 1961 ) คือ WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996  ระบุอย�างชัดเจนว�า นักแสดงและผู�ผลิต
สิ่งบันทึกเสียงต�องมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการเผยแพร�งานในลักษณะท่ีสาธารณะสามารถเข�าถึงได�จาก
สถานท่ีและในเวลาท่ีเขาเลือกเอง เช�น การเผยแพร�ในอินเทอร\เน็ต นอกจากนี้ WIPO Performances 
and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ให�ความคุ�มครองแก�มาตรการทางเทคโนโลยีและข�อมูล
บริหารสิทธิ ซ่ึงสิ่ง เหล�านี้ล�วนไม�ได�ปรากฏในความตกลงท่ีมีอยู�ก�อน ด�วยเหตุนี้ WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 จึงเป�นความตกลงท่ีมีลักษณะเป�น TRIP 
PLUS เช�นเดียวกับ WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996 
 
3.2 การคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต� Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 

3.2.1 ความเป@นมาของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 
    ในปy 1996 ท่ีประชุม WIPO Diplomatic Conference ได�มีการจัดทําสนธิสัญญา WIPO 
Performance and Phonogram Treaty (WPPT) ซ่ึงให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในงานสิ่ง
บันทึกเสียง (Phonogram) โดยสนธิสัญญาดังกล�าวไม�ได�ให�การคุ�มครองครอบคลุมถึงการแสดงท่ีอยู�
ในโสตทัศนวัสดุ (Audiovisual Performance) ดังนั้น ในปy 2000 WIPO จึงได�จัดประชุม 
Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performance ข้ึน เพ่ือจัดทําร�าง
สนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ โดยท่ีประชุมได�ร�างข�อตกลงซ่ึง
ประกอบด�วย 20 มาตราเป�นการชั่วคราว (Provisionally Adopted) อย�างไรก็ดี ท่ีประชุมยังไม�
สามารถหาข�อยุติใน Article 12 เรื่อง การโอนสิทธิ (Transfer of Right) ระหว�างนักแสดงกับผู�ผลิต
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งานโสตทัศนวัสดุได�ทําให�การจัดทําร�างสนธิสัญญาดังกล�าวสําเร็จเพียง 19 มาตราและค�างการ
พิจารณามาตรา 12 ไว�16 

ต�อมา ในปy 2007 ท่ีประชุม WIPO General Assembly ได�จัดให�มีการหารือในประเด็นเรื่อง 
การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ โดยท่ีประชุมเห็นว�าควรมีการจัดสัมมนา
ในเรื่องนี้ในภูมิภาคต�าง ๆ เช�น แอฟริกา เอเชีย ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก รวมท้ังละตินอเมริกา โดย
มีวัตถุประสงค\ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตวัสดุ ท้ังในระดับประเทศและ
ระหว�างประเทศ ผลการสัมมนาดังกล�าว นักแสดงมีข�อกังวลในหลาย ๆ เรื่อง เช�น การทําสัญญา 
อํานาจต�อรองในการทําสัญญา การบริหารสิทธิ การโอนสิทธิ และค�าตอบแทน เป�นต�น โดยเห็นว�า
ป]จจุบันการคุ�มครองในเรื่องต�าง ๆ ดังกล�าวไม�เพียงพอ จึงควรพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาว�าด�วยการ
คุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุโดยเร็ว 

ต�อมาในการประชุมคณะกรรมการถาวรว�าด�วยลิขสิทธิ์และสิทธิข�างเคียง (Standing 
Committee on Copyright and Related Rights: SCCR) ครั้งท่ี 21 ในปy 2010 ท่ีประชุมส�วนใหญ�
เห็นว�า ร�างสนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศน\วัสดุ ท่ีจัดทําข้ึนในเม่ือปy ค.ศ.
2000 เป�นร�างท่ีดีท่ี อาจใช�เป�นแนวทาง ในการจัดทําสนธิสัญญาได� จึงเห็นควรให�ฝ�ายเลขานุการฯ จัด
ประชุมหารืออย�างไม�เป�นทางการ (Open Ended Informal Consultation) เพ่ือหาข�อยุติในประเด็น
ท่ียังไม�ชัดเจน และเป�ดโอกาสให�ประเทศต�าง ๆ เสนอร�างข�อเสนอเก่ียวกับการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�
ในโสตทัศนวัสดุเพ่ิมเติมได� ฝ�ายเลขานุการฯ จึงได�จัดประชุมหารืออย�างไม�เป�นทางการเรื่องการคุ�มครอง
การแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ เม่ือวันท่ี 13 - 14 เมษายน 2011 ณ องค\การทรัพย\สินทางป]ญญาโลก 
สํานักงานใหญ�นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร\แลนด\ และได�รายงานผลต�อท่ีประชุม SCCR ครั้งท่ี 22 

ในการประชุม SCCR ครั้งท่ี 22 ในปy 2011 ประเทศอินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา และ
เม็กซิโกได�เสนอร�างข�อเสนอการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุต�อท่ีประชุม โดยร�างข�อเสนอ
ของแต�ละประเทศมีความแตกต�างกันในประเด็นท่ีสําคัญ คือ 

(ก) ควรเป�ดโอกาสให�ประเทศต�าง ๆ หารือแก�ไขร�างข�อตกลงชั่วคราวท่ีมีการตกลงเบื้องต�น 
กันไปแล�ว 19 ข�อ (ไม�รวม Article 12 ท่ียังตกลงกันไม�ได�) เม่ือครั้งการประชุม Diplomatic 
Conference on the Protection of Audiovisual Performance ในปy 2000 หรือไม� ซ่ึงอินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก เห็นว�าไม�ควรมีการเป�ดให�มีการหารืออีก ส�วนบราซิลประสงค\จะให�มีการ
                                                 
 16 สํานักลิขสิทธ์ิ, ข�อมูลภูมิหลัง การจัดทําร�างสนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ใน
โสตทัศนวัสดุสําหรับการประชุมทางการทูต เพ่ือจัดทําสนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ใน
โสตทัศนวัสดุ (Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances), 
(กรุงเทพฯ: กรมทรัพย\สินทางป]ญญา, 2555). 
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เป�ดการหารืออีกเพราะข�อตกลงชั่วคราว 19 มาตรา ซ่ึงได�ร�างข้ึนเม่ือ 11 ปyท่ีแล�ว อาจไม�ทันต�อความ
เปลี่ยนแปลงในป]จจุบัน 

(ข) แนวทางการร�าง Article 12 เรื่อง การโอนสิทธิ (Transfer of Right) ระหว�างนักแสดง
กับผู�ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ ควรเป�นอย�างไร สําหรับประเด็นนี้ ประธานท่ีประชุม เสนอให�อินเดีย 
บราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก หารือร�วมกันเพ่ือรวมร�างข�อเสนอ Article 12 ของแต�ละประเทศ
ให�เป�นหนึ่งเดียว ซ่ึงประเทศดังกล�าวได�ดําเนินการร�วมกันตามท่ีประธานเสนอแนะ และได�นําเสนอร�าง 
Article 12 ต�อท่ีประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได�ให�ความเห็นชอบต�อร�างดังกล�าว 

นอกจากนี้ ท่ีประชุม SCCR ครั้งท่ี 22 เห็นควรเสนอแนะต�อ General Assembly ในเดือน
กันยายน 2011 ให�หยิบยกเอาเอาข�อตกลงชั่วคราว 19 มาตราท่ีตกลงกันได�ใน Diplomatic 
Conference ในปy 2000 และร�างมาตรา 12 ตามท่ีท่ีประชุม SCCR ครั้งท่ี 22 ให�ความเห็นชอบมาใช�
เป�นฐานของร�างสนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงในโสตทัศนวัสดุ 
 ท่ีประชุม General Assembly ท่ีประชุมเม่ือเดือนกันยายน 2011 ได�ให�ความเห็นชอบร�าง
สนธิสัญญาว�าด�วยการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศน\วัสดุท้ัง 20 มาตรา และกําหนดให�มีการจัด 
Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performance  ในปy 2012 โดย
หากประเทศใดยังประสงค\จะแก�ไขเพ่ิมเติมร�างสนธิสัญญาฯ 20 มาตราดังกล�าว ท่ีประชุม General 
Assembly ได�กําหนดให�ส�งข�อแก�ไขเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2012  ในระหว�างนี้ WIPO 
ได�จัดประชุมเตรียมความพร�อมสําหรับ Diplomatic Conference ดังกล�าว (Preparatory 
Committee of the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual 
Performances) ในระหว�างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2011 
 ในการประชุมเตรียมความพร�อมการจัด Diplomatic Conference on the Protection of 
Audiovisual Performance ท่ีประชุมได�มีมติเห็นชอบแต�งต้ังประธานการประชุม คือ Mr. Justin 
Hughes ผู�แทนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และรองประธานการประชุม 2 คน คือ Ms. Marisella 
Ouma ผู�แทนจากประเทศเคนยา และ Mrs. Graciela Peiretti ผู�แทนจากประเทศอาร\เจนตินา โดย
ในท่ีประชุมมีการพิจารณาหารือในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 
 ก) การจัดทําร�างกฎระเบียบว�าด�วยระเบียบการประชุม Diplomatic Conference (Draft 
Rules of Procedure of the Diplomatic Conference) ในเบื้องต�น เจ�าหน�าท่ีแผนกกฎหมาย 
ของ WIPO ได�จัดทําร�างกฎระเบียบฯ ข้ึนมาให�ท่ีประชุมพิจารณาโดยเป�ดโอกาสให�ประเทศสมาชิก
สอบถามและแสดงความเห็นต�อร�างกฎระเบียบฯ ซ่ึงท่ีประชุมได�ร�วมกันพิจารณาและทําการปรับแก�
ไขเรียบร�อยแล�ว 
 ข) รายชื่อของรัฐภาคีและองค\กรต�าง ๆ ท่ีจะเชิญเข�าร�วมประชุม Diplomatic Conference 
และร�างจดหมายเชิญประชุมท่ีจะลงนามโดยผู�อํานวยการองค\การทรัพย\สินทางป]ญญาโลก (List of 
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States and Organizations to be invited to the Diplomatic Conference and the texts of 
the draft letters of invitation) ฝ�ายเลขาฯ ได�จัดทํารายชื่อและร�างจดหมายดังกล�าวให�ท่ีประชุม
พิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมได�พิจารณาและปรับแก�ไขเรียบร�อยแล�ว 

ค) ร�างสุดท�ายของสนธิสัญญาการคุ�มครองการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ ท้ังในส�วนข�อบทสาระ
บัญญัติ และข�อบทสบัญญัติ เพ่ือให�ท่ีประชุม Diplomatic Conference พิจารณา สําหรับข�อบทท่ีเป�น
สาระบัญญัติ ท่ีประชุมได�ยึดเอาร�างมาตรา 20 มาตราซ่ึงท่ีประชุม General Assembly เม่ือเดือน
กันยายน 2011 ให�ความเห็นชอบเป�นพ้ืนฐาน สําหรับข�อบทในส�วน สบัญญัติ เจ�าหน�าท่ีแผนกกฎหมาย
ของ WIPO ได� ยกร�างข�อบทดังกล�าวข้ึน เพ่ือให�ท่ีประชุมพิจารณา โดยร�างฯ ดังกล�าวได�ดูต�นแบบและ
ล�อถ�อยคํามาจากข�อบทในส�วนการบริหารจัดการของ WPPT และ Singapore Treaty  on the Law 
of Trademarks ท่ีประชุมได�ร�วมกันพิจารณาและปรับแก�ร�างข�อบทสบัญญัติในเบื้องต�นแล�ว 

ง) วาระ วันท่ี สถานท่ี และคําถามต�างๆ เก่ียวกับการจัดประชุม Diplomatic Conference 
(Agenda, Dates, Venue and Other Organizational Questions of the Diplomatic 
Conference) ในระหว�างการประชุม General Assembly เม่ือเดือนกันยายน 2011ประเทศจีน 
โมร็อกโก และเม็กซิโก ได�แสดงความสนใจในการท่ีเป�นเจ�าภาพจัดประชุม Diplomatic Conference 
on the Protection of Audiovisual Performance และในระหว�างการประชุม Preparatory 
Committee on of the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual 
Performances ณ องค\การทรัพย\สินทางป]ญญาโลก สํานักงานใหญ� นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร\แลนด\ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2011 ประเทศจีนได�กล�าวเสนอตัวเป�น
เจ�าภาพจัดการประชุม Diplomatic Conference อีกครั้งหนึ่ง โดยในการประชุมครั้งนี้ประเทศ
โมร็อกโกและบราซิลได�ให�การสนับสนุนจีนในการเป�นเจ�าภาพ และในเบื้องต�นท่ีประชุมเห็นควรจัด
ประชุมดังกล�าวข้ึนในช�วงประมาณหลังวันท่ี 20 มิถุนายน 2012 เป�นเวลาประมาณ 1 สัปดาห\หรือ
มากกว�านั้น สําหรับกําหนดวันประชุมและระยะเวลาการประชุมท่ีแน�นอน WIPO จะได�ทําการหารือ
กับประเทศจีนในรายละเอียดต�อไป สําหรับวาระการประชุมนั้น ท่ีประชุมได�พิจารณาร�างวาระการ
ประชุมท่ี WIPO ได�จัดทําข้ึน และได�ให�ความเห็นชอบโดยมีการปรับเปลี่ยนถ�อยคําเล็กน�อยเท�านั้น 
    3.2.2 สาระสําคัญของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 
 Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 มีวัตถุประสงค\เพ่ือคุ�มครองสิทธิ
ของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุอย�างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ เป�นการกําหนดกฎเกณฑ\สากลท่ีจะ
ช�วยแก�ไขป]ญหาการคุ�มครองนักแสดงท่ีเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต�อการสร�างสรรค\และใช�ประโยชน\จากการแสดงในโสตทัศนวัสดุ 
นอกจากนี้ เพ่ือช�วยสร�างสมดุลระหว�างสิทธิของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุและประโยชน\ของสาธารณะ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือการศึกษา การวิจัยค�นคว�า และ การเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร  
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 โดยท่ี WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ไม�ครอบคลุมการ
คุ�มครองนักแสดงในโสตทัศนวัสดุ จึงได�มีการจัดทําสนธิสัญญานี้ข้ึน ซ่ึงประกอบด�วยข�อบท 30 ข�อ 
(มาตรา) มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้  
      3.2.2.1 ความสัมพันธ\กับอนุสัญญาและสนธิสัญญาอ่ืน 
      การเข�าผูกพันตาม Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นี้ ไม�
ส�งผลกระทบต�อสมาชิกภาพและความผูกพันตาม Rome Convention for the Protection of 
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961 และ WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996  รวมถึงอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาอ่ืนใด  
        3.2.2.2 นิยาม 
      “นักแสดง” ท่ีได�รับความคุ�มครอง ได�แก� ผู�แสดง นักดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรํา 
และผู�ซึ่งแสดงท�าทาง ร�อง กล�าว พากย\ หรือแสดงหรืองานวรรณกรรมหรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน 
       ความหมายของนักแสดง  
        ในสนธิสัญญานี้ เป�นความหมายท่ีครอบคลุมการแสดงมากข้ึนโดยมีการบัญญัติถึง
การแสดงหรืองานวรรณกรรมหรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านว�าเป�นนักแสดงท่ีชัดเจน ซ่ึงทําให�ไม�ต�องมี
การตีความในการแสดงของผู�แสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านอีกต�อไปว�าเป�น
นักแสดงหรือไม�      
      “โสตทัศนวัสดุ” (Audiovisual Fixation) หมายถึง วัสดุท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหว ไม�
ว�าจะมีเสียงหรือสิ่งท่ีใช�แทนเสียงหรือไม�ก็ตาม ซ่ึงสามารถชม ทําซํ้า หรือเผยแพร�ต�อได�โดยอาศัย
เครื่องมือหรืออุปกรณ\ 
      “การแพร�เสียงแพร�ภาพ” (Broadcasting) หมายถึง การส�ง (Transmission) 
สัญญาณเสียงหรือภาพ หรือเสียงและภาพเพ่ือให�สาธารณชนได�รับชมรับฟ]งโดยทางไร�สาย (Wireless 
Means) หรือทางดาวเทียม (Satellite) รวมถึงการส�งสัญญาณเข�ารหัส (Transmission of 
Encrypted Signals) โดยท่ีองค\กร แพร�เสียงแพร�ภาพได�จัดให�มีหรือยินยอมให�มีการถอดรหัส
สัญญาณนั้น 
      ความหมายของการแพร�เสียงแพร�ภาพในสนธิสัญญานี้  
      มีความหมายท่ีกว�างข้ึน และครอบคลุมระบบการแพร�เสียงแพร�ภาพท่ีมีอยู�ใน
ป]จจุบันทุกระบบ ซ่ึงต�างจากกฎหมายฉบับก�อน ๆ เช�นใน Rome Convention 1961 หรือ TRIPs 
Agreement ก็จะมีการบัญญัติถึง “การแพร�เสียงแพร�ภาพโดยวิธีไร�สาย” เท�านั้น ใน WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ก็บัญญัติว�า นักแสดงต�องมีสิทธิแต�เพียง
ผู�เดียวในการอนุญาตให�นําสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพร�ต�อสาธารณะไม�ว�าด�วยวิธีทางสายหรือไร�สายซ่ึงก็
ไม�ค�อยชัดเจนว�าเป�นระบบใดบ�าง แต�ในสนธิสัญญานี้ได�บัญญัติไว�อย�างชัดเจนว�าเป�นวิธีการโดยทางไร�
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สาย (Wireless Means) หรือทางดาวเทียม (Satellite) รวมถึงการส�งสัญญาณเข�ารหัส 
(Transmission of Encrypted Signals) โดยท่ีองค\กร แพร�เสียงแพร�ภาพได�จัดให�มีหรือยินยอมให�มี
การถอดรหัสสัญญาณนั้น 
      “เผยแพร�ต�อสาธารณชน” (Communication to the Public) ซ่ึงการแสดง 
หมายถึง การเผยแพร�การแสดงท่ียังไม�มีการบันทึก (การแสดงสด) หรือการแสดงท่ีได�บันทึกไว�ใน
โสตทัศนวัสดุต�อสาธารณชนโดยอาศัยสื่อใด ๆ ยกเว�นการแพร�เสียงแพร�ภาพ การเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนตามข�อ 11 หมายรวมถึง การทําให�สาธารณชนสามารถรับฟ]งรับชม หรือรับฟ]งและรับชม
การแสดงท่ีได�บันทึกไว�ในโสตทัศนวัสดุได� 
      3.2.2.3 นักแสดงท่ีได�รับความคุ�มครอง 
      นักแสดงผู�มี “สัญชาติ” ของประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ นี้ หรือ ไม�ได�มีสัญชาติของ
ประเทศภาคีแต�มี “ถ่ินท่ีอยู�” ในประเทศภาคีฯ  
      3.2.2.4 หลักการคุ�มครอง 
      ใช�หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) กล�าวคือ ประเทศภาคีจะให�
การปฏิบัติแก�คนชาติของประเทศภาคีอ่ืนเท�ากับการปฏิบัติท่ีให�แก�คนชาติของตน  
      อย�างไรก็ดี ประเทศภาคีสามารถจํากัดขอบเขตและระยะเวลาของการคุ�มครองใน
ส�วนของการคุ�มครองสิทธิแต�เพียงผู�เดียวและสิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรม (Right to 
Equitable Remuneration) ในการแพร�เสียงแพร�ภาพ (Broadcasting) และเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
(Communication to the Public) ซ่ึงการแสดงในโสตทัศนวัสดุ เท�าท่ีประเทศภาคีอ่ืนให�ความ
คุ�มครองแก�คนชาติของตน  
      3.2.2.5 สิทธิท่ีคุ�มครอง 
      “ธรรมสิทธิ์” (Moral Rights) ในการแสดงสด (Live Performances) และการ
แสดงท่ีได�บันทึกไว�แล�ว (Performances Fixed in the Audiovisual Fixation) ได�แก� 
          1) สิทธิในการระบุชื่อในการแสดง เว�นแต�เป�นความจําเป�นท่ีไม�อาจระบุได�อัน
เนื่องมาจากลักษณะของการใช�การแสดงนั้น และ 
          2) สิทธิในการห�ามไม�ให�ผู�ใดบิดเบือน ตัดทอน หรือดัดแปลงการแสดงของตนจน
เป�นท่ีเสื่อมเสียแก�ชื่อเสียงเกียรติคุณของนักแสดง  
      ธรรมสิทธิ์จะมีอยู�จนภายหลังจากท่ีนักแสดงเสียชีวิต อย�างน�อยจนกว�าจะสิ้นอายุ
ของการคุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายภายในของประเทศภาคีท่ีอ�างการคุ�มครองจะ
กําหนดให�บุคคลหรือสถาบันใด ๆ เป�นผู�ใช�สิทธิดังกล�าว อย�างไรก็ดี ในขณะท่ีให�สัตยาบันหรือเข�าเป�น
ภาคีสนธิสัญญานี้ ประเทศภาคีท่ีไม�ได�ให�การคุ�มครองสิทธิทางศีลธรรมแก�นักแสดงภายหลังจากท่ี
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นักแสดงเสียชีวิต อาจกําหนดให�สิทธิทางศีลธรรมบางประการสิ้นอายุการคุ�มครองไปภายหลังจากท่ี
นักแสดงเสียชีวิตแล�วก็ได�17 
      “สิทธิทางเศรษฐกิจ” ได�แก�  
      1) การแสดงท่ียังไม�ได�มีการบันทึกไว� (การแสดงสด) (Unfixed Performances) 
นักแสดงมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาต ดังนี้ 
           ก) แพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดงท่ียังไม�มีการ
บันทึก (การแสดงสด) เว�นแต�เป�นการแสดงท่ีได�แพร�เสียงแพร�ภาพแล�ว  
           ข) บันทึกการแสดงท่ียังไม�ได�มีการบันทึกไว� (บันทึกการแสดงสด) 
      2) การแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ (Performances Fixed in Audiovisual 
Fixation) นักแสดงมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาต ดังนี้  
           ก) ทําซํ้า (Reproduction) ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ�อม ไม�ว�าในรูปแบบหรือ
โดยวิธีใด ๆ 
           ข) จําหน�าย (Distribution) โดยการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในต�นฉบับหรือ
สําเนา การแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุ ท้ังนี้ ประเทศภาคีสามารถกําหนดเง่ือนไขการสิ้นไปซ่ึงสิทธิ 
(Exhaustion of Right) ภายหลังการจําหน�ายต�นฉบับหรือสําเนางานครั้งแรก 
           สิทธิในการจําหน�าย เป�นสิทธินักแสดงท่ีเป�นบทบัญญัติท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
กฎหมายฉบับก�อน ๆ ซ่ึงตามสนธิสัญญาฉบับนี้ได�คุ�มครองสิทธิของนักแสดงในการจําหน�ายโดยการ
ขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในต�นฉบับหรือสําเนาการแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุ ท่ีทําให�นักแสดงได�รับ
ความเป�นธรรมและค�าตอบแทนจากการทํางานของตนเพ่ิมข้ึน 
           ค) ให�เช�า (Rental) ต�นฉบับหรือสําเนาการแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุ
เพ่ือการค�า แม�ว�าจะได�จําหน�ายหรือนักแสดงได�อนุญาตให�ใช�การแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุนั้นไป
แล�ว อย�างไรก็ดี ประเทศภาคีอาจไม�คุ�มครองสิทธิให�เช�าได� เว�นแต�การให�เช�าเพ่ือการค�านี้จะนําไปสู�
การทําซํ้าอย�างแพร�หลายและส�งผลกระทบต�อสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการทําซํ้าของนักแสดง 
          สิทธิในการให�เช�าต�นฉบับหรือสําเนาการแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุนี ้
เป�นสิทธิท่ีพัฒนามาจาก WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ

                                                 
17 โดยคํานึงถึงลักษณะของโสตทัศนวัสดุ รวมท้ังการผลติ (production) และการจําหน�าย (distribution) 

โสตทัศนวัสดุ ให�ถือว�า การดดัแปลงการแสดงซึ่งเป�นการกระทําต�องานตามปกติของการใช� เช�น การตัดต�อ (edit) 
การย�อขนาด (compression) การบันทึกเสียง (dubbing) การจัดรปูแบบ (formatting) ในสื่อรูปแบบท่ีมีอยู�หรือ
สื่อรูปแบบใหม� ซึ่งเป�นการใช�ตามท่ีได�รับอนุญาตจากนักแสดง ไม�เป�นการดัดแปลงตามความหมายน้ี การกระทําท่ีจะ
ถือเป�นการดัดแปลง มุ�งหมายเฉพาะการดดัแปลงท่ีสร�างความเสื่อมเสียแก�ช่ือเสียงเกียรตคุิณของนักแสดง ลําพังการ
ใช�เทคโนโลยีหรือสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใหม� จะไม�ถือเป�นการดัดแปลง. 
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เป�นสิทธิท่ีทําให�นักแสดงได�รับประโยชน\หรือค�าตอบแทนจากการทํางานของตนมากข้ึน ซ่ึงใน Rome 
Convention 1961 หรือ TRIPs Agreement ไม�ได�ให�ความคุ�มครองสิทธิในการให�เช�าต�นฉบับหรือ
สําเนาการแสดงท่ีบันทึกในโสตทัศนวัสดุไว� ซ่ึงทําให�ก�อนมีการประกาศใช� Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 นักแสดงไม�ได�รับความเป�นธรรมในประเด็นนี้สักเท�าใด 
          ง) การเข�าถึงโดยสาธารณชน (Making Available to the Public) ไม�ว�า
ทางสายหรือไร�สาย ในลักษณะท่ีสาธารณชนสามารถเข�าถึงได�จากสถานท่ีหรือเวลาท่ีตนเลือก (ทาง
อินเทอร\เน็ต) 
          การเข�าถึงโดยสาธารณชนนี้ ก็มีการบัญญัติท่ีครอบคลุมมากข้ึนโดยได�ระบุ
อย�างชัดเจนว�า งานแสดงของนักแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุนั้น ประชาชนสามารถเข�าถึงได�ทุกท่ีทุก
เวลา เช�น การดูละครย�อนหลังทางอินเตอร\เน็ต หรือยูทูปก็สามารถทําได�ตลอดเวลาท่ีประชาชน
ต�องการ  
         จ) แพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชน (ทางสื่อใดๆ ท่ีมิใช�การ
แพร�เสียงแพร�ภาพ) (Broadcasting and Communication to the Public) 
        สมาชิกอาจแจ�งต�อผู�อํานวยการใหญ� WIPO ว�าจะคุ�มครองสิทธิในการได�รับ
ค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรม (Right to Equitable Remuneration) สําหรับการใช�การแสดงท่ีบันทึกไว�
ในโสตทัศนวัสดุไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมเพ่ือแพร�เสียงแพร�ภาพ (Broadcasting) หรือเผยแพร�ต�อ
สาธารณชน (Communication to the Public) แทนการให�ความคุ�มครองสิทธิแต�ผู�เดียว 
(Exclusive Rights) หรือ สมาชิกอาจแจ�งต�อผู�อํานวยการใหญ� WIPO ว�าจะคุ�มครองสิทธิในการแพร�
เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนเฉพาะในบางกรณี หรือจะจํากัดการคุ�มครองในกรณีอ่ืน
บางกรณี หรือจะไม�ให�การคุ�มครองเช�นนี้เลย 
         ในข�อนี้ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได�เป�ด
โอกาสให�ประเทศภาคีสมาชิกสามารถท่ีจะเลือกสิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรม สําหรับการ
ใช�การแสดงท่ีบันทึกไว�ในโสตทัศนวัสดุไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมเพ่ือแพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�
ต�อสาธารณชน แทนการให�ความคุ�มครองสิทธิแต�ผู�เดียว หรือเลือกท่ีจะคุ�มครองสิทธิในการแพร�เสียง
แพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนเฉพาะในบางกรณี หรือจะจํากัดการคุ�มครองในกรณีอ่ืนบาง
กรณี หรือจะไม�ให�การคุ�มครองเช�นนี้เลยก็ได� ซ่ึงก็เป�นผลดีต�อประเทศท่ีเป�นภาคีสมาชิก เพราะในแต�
ละประเทศก็มีสภาพสังคม และวัฒนธรรมท่ีไม�เหมือนกัน ซ่ึงจากการเลือกนี้ก็จะทําให�ประเทศสมาชิก
สามารถนําข�อบทท่ีตรงกับสถานการณ\บ�านเมืองของตนมาปรับใช�และได�รับประโยชน\สูงสุดแก�
ประเทศของตน 
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        ฉ) โอนสิทธิตาม ก) – จ) (Transfer of Rights) 
        ประเทศภาคีอาจกําหนดในกฎหมายภายในว�า เม่ือนักแสดงได�ยินยอมให�มี
การบันทึกการแสดงในโสตทัศนวัสดุแล�ว สิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะอนุญาตการกระทําใด ๆ ตาม
สนธิสัญญานี้จะโอนไปสู�ผู�ผลิตโสตทัศนวัสดุดังกล�าว เว�นแต�สัญญาจะกําหนดไว�เป�นอย�างอ่ืน และอาจ
กําหนดให�การยินยอมหรือสัญญาต�องทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อของท้ังสองฝ�าย หรือตัวแทนผู�มี
อํานาจของท้ังสองฝ�าย 
        สําหรับการโอนสิทธิแต�เพียงผู�เดียว กฎหมายภายใน ข�อตกลงท่ีทําข้ึน
เฉพาะราย (Individual Agreements) หรือผ�านองค\กรจัดเก็บ (Collective Agreements) หรือ
ข�อตกลงแบบอ่ืน อาจให�สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก�นักแสดง จากการใช�การแสดง
ตามท่ีระบุในสนธิสัญญานี้ รวมถึงการเข�าถึงโดยสาธารณชน (ข�อ 10) การแพร�เสียงแพร�ภาพ และ
เผยแพร�ต�อสาธารณชน (ข�อ 11) 
          ในประเด็นการโอนสิทธินี้ เป�นประเด็นเดียวท่ีมีการตกลงกันยากมากท่ีสุด
และเป�นประเด็นท่ีทําให�มีการประชุมกันหลายรอบและหลายปyกว�าจะตกลงกันได� ประเทศ
มหาอํานาจส�วนใหญ�ไม�เห็นด�วยกับการโอนสิทธิของนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ เช�น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีกลัวว�า การโอนสิทธิของผู�แสดงท่ีสามารถโอนไปยังผู�ผลิตได�นั้น ในท�ายท่ีสุดแล�ว สิทธิ
ของผู�แสดงอาจตกไปสู�บริษัทเดียวกันท่ีถือลิขสิทธิ์ ซ่ึงเป�นการยากท่ีจะดูว�าใครจะได�รับประโยชน\ 
นอกเหนือจากนักกฎหมาย18 
      3.2.2.6 ข�อยกเว�นการละเมิด 
      ข�อยกเว�นการละเมิด (Limitations and Exceptions) ยึดหลักการ Three-Step-
Test คือ 

1) ไม�ขัดต�อการแสวงหาประโยชน\จากการแสดงตามปกติของนักแสดง  
2) ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ ด�วยกฎหมายของนักแสดงเกิน

สมควร และ  
3) เป�นกรณีเฉพาะ (Certain Special Cases) เช�นเดียวกับข�อยกเว�นการ

คุ�มครองลิขสิทธิ์  
     3.2.2.7 อายุการคุ�มครอง 
     50 ปyนับจากวันท่ีมีการบันทึกการแสดง 

                                                 
18 Rossini, C., Stoltz, M., & Welinder, Y., Beijing Treaty on Audiovisual Performances: 

We Need to Read the Fine Print [Online], 24 July 2012. Available from www.eff.org/deeplinks/ 
2012/07/beijing-treaty-audiovisual-performances. 
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     3.2.2.8 การบริหารสิทธิทางดิจิทัล (Digital Right Management) 
     ประเทศภาคีสมาชิกต�องจัดให�มีการคุ�มครองมาตรการทางเทคโนโลยี 

(Technological Protection Measures) และข�อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management 
Information) ท่ีใช�กับการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุอันได�รับความคุ�มครองตามสนธิสัญญาป]กก่ิงว�า
ด�วยการคุ�มครองการแสดงในโสตทัศวัสดุ 2012 นี้  

     3.2.2.9 แบบพิธีในการคุ�มครอง 
      ไม�มีแบบพิธีในการคุ�มครอง (No Formalities)  

      3.2.2.10 การบังคับใช�สิทธิ 
     ประเทศภาคีต�องจัดให�มีมาตรการท่ีจําเป�นในการบังคับใช�สิทธิตามสนธิสัญญาฉบับนี้ 

และมีกระบวนการบังคับใช�กฎหมายและการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพ่ือปkองกันและ
ยับยั้งการละเมิด  
 
3.3 การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป�นประเทศทุนนิยมชั้นนํา เรื่องเศรษฐกิจการเงินของนักแสดงท่ีได�รับ
ค�าตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก นักแสดงของประเทศต�าง ๆ จึงมีความต�องการเข�าไปเพ่ือเป�นส�วนหนึ่ง
ของวงการฮอลลีวูด (Hollywood) ซ่ึงเป�นศูนย\กลางแห�งประวัติศาสตร\ของโรงถ�ายทําภาพยนตร\ และ
ดาราภาพยนตร\ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก19 การคุ�มครองสิทธินักแสดงของประเทศสหรัฐอเมริกา แม�ใน
ช�วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม�ได�เข�าร�วมเป�นสมาชิกใน Rome Convention 1961 และไม�มี
กฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ�มครองสิทธิของนักแสดง แต�นักแสดงก็ยังได�รับความคุ�มครองในเรื่องของ การนํา
เสียงหรือเสียงและภาพจากการแสดงสดไปทําซํ้า ไปผลิตใหม� หรือบันทึกใหม�ในรูปแบบต�าง ๆ การ
กระจายเสียงหรือสื่อสารผ�านทางใด ๆ สู�สาธารณชนด�วยเสียงหรือเสียงและภาพจากการแสดงสด 
หรือ การจําหน�ายจ�ายแจก ขาย หรือเสนอขาย หรือเสนอให�เช�า หรือทําซํ้า หรือบันทึกใหม�ไม�ว�าจะ
เป�นรูปแบบใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกท้ังยังมีการผลักดันร�างกฎหมาย Performing Rights 
Act ท่ีจะทําให�วิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินต�องจ�ายค�าสิทธิ Royalties ให�แก�ศิลป�นท่ีมีส�วนร�วมใน
รายการท่ีออกอากาศเช�นเดียวกับท่ีต�องจ�ายให�กับเจ�าของสิทธิในการบันทึกเสียง นอกจากนี้ยังมีคํา
พิพากษาของศาลเก่ียวกับการละเมิดสิทธินักแสดงท่ีน�าสนใจหลายเรื่อง เช�น คดีของ Waring VS 
WDS. Broadcasting ท่ีเป�นจุดเริ่มต�นของการตีความว�า การแสดงของนักแสดงนั้นเป�นการสร�างสรรค\
ทางศิลปะและเป�นการสร�างสรรค\ข้ึนใหม�หรือไม� และนักแสดงควรจะได�รับสิทธิในทางทรัพย\สินจาก
การแสดงของเขาหรือไม� และด�วยเหตุผลต�าง ๆ เหล�านี้เอง ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการ

                                                 
19 สมัยอุตสาหกรรมภาพยนตร;ในสหรัฐฯ [Online], 2554. แหล�งท่ีมา http://filmv.wordpress.com. 
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คุ�มครองสิทธินักแสดงของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับการคุ�มครองสิทธินักแสดง
ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 

3.3.1 หลัก Originality ของประเทศสหรัฐอเมริกา20 
องค\ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู�ใน Title 17 

U.S.C. Section 102 สรุปได�ว�า องค\ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายสหรัฐมีอยู� 3 ประการ
คือ 
          (1)  เป�นงานอันเกิดจากตัวผู�สร�างสรรค\เอง (Original Work of Authorship) 
          (2)  งานดังกล�าวจะต�องมีการบันทึกลงในสื่อใด ๆ ก็ตามซ่ึงสามารถท่ีจะนําเสนองานนั้น
ออกมาให�ปรากฏ (Fixation) ซ่ึงหลักนี้ ก็เป�นหลักท่ีรับรองในหลักการให�ความคุ�มครองการแสดงออก
ซ่ึงความคิดนั่นเอง (Expression of Idea) 
          (3)  การคุ�มครองลิขสิทธิ์ไม�คลุมถึงความคิด 
          ก�อนหน�าท่ีศาลสูงของสหรัฐอเมริกาจะได�มีคําพิพากษาในคดี Feist Publications, Inc. v. 
Rural Telephone Service Co. คดีท่ีเก่ียวกับการรวบรวมข�อมูลหรือข�อเท็จจริง (Compilation 
Case) หลัก Originality แต�เดิม ศาลได�ยึดทฤษฎี “Sweat of the Brow” ในการกําหนดเง่ือนไขการ
ได�มาซ่ึงลิขสิทธิ์ โดยทฤษฎีดังกล�าวมีสาระสําคัญคือ หากผู�สร�างงานได�ลงแรง ลงเงิน ใช�ความชํานาญ 
(His own Expense, or Skill, or Labor, or Money) เพ่ือสร�างสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนแม�ว�างานนั้นจะไม�มี
คุณภาพ ปริมาณของความคิดสรรค\อยู�ในตัวงานนั้น รัฐเองก็ยังให�ความคุ�มครองงานนั้นภายใต�
กฎหมายลิขสิทธิ์เพ่ือเป�นการตอบแทนการลงทุนลงแรงของผู�สร�างงาน แม�ต�อมาจะได�สหรัฐจะได�ออก
กฎหมายลิขสิทธิ์ ปy 1976 (Copyright Act 1976) ซ่ึงได�ให�นิยามคําของว�า การรวบรวม 
(Compilation) ซ่ึงเป�นครั้งแรกท่ีกฎหมายได�บัญญัติถึงความสัมพันธ\ระหว�างการรวบรวมข�อมูลและ
กับหลักงานอันเกิดจากตัวผู�สร�างสรรค\เอง (Original Work of Authorship) แต�ในการพิจารณาว�า
งานรวบรวมข�อมูลใดเป�นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ยังคงมีแตกเป�น 2 แนวคือ (1) ยังคงยึดหลัก Sweat of 
the Brow ตามแนวปฏิบัติเดิม (2) ยึดหลัก Original Work of Authorship ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ปy 1976 (Copyright Act 1976) จนกระท่ังศาลได�ตัดสินในคดี Feist Publications, Inc. v. Rural 
Telephone Service Co. ซ่ึงศาลได�วางหลัก Originality ซ่ึงเป�นหลักการพ้ืนฐานของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ในสหรัฐทุกประเภท ไม�ใช�แต�เพียงงานรวบรวม (Compilation) เท�านั้น 

                                                 
20 นินนาท บุญยะเดช, หลักเกี่ยวกบั Originality และ ขนาดความวิริยะอุตสาหะท่ีลงในการสร�างสรรค;

งานกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย: ศึกษาเทียบเคียงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา [Online], 2549. แหล�งท่ีมา
http://www.gotoknow.org/posts/64047. 
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          อย�างไรก็ดี ก�อนท่ีศาลจะได�ตัดสินคดี Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone 
Service Co. มีคดีท่ีเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐท่ีสําคัญ ๆ เช�น 
          คดี Burrow-Giles Lithographic Society v. Sarony (1884) ศาลได�วินิจฉัยว�า งาน
ภาพถ�ายท่ี Sarony ได�ถ�ายภาพ Oscar Wilde เป�นงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะเป�นงานอันมีต�นกําเนิด
จาก Sarony เอง และ Sarony เป�นผู�จัดท�าทาง การแสดงสีหน�าและแววตาของ Oscar Wilde อีกท้ัง
คัดเลือกอุปกรณ\ประกอบฉาก ท่ีเหมาะสม สิ่งเหล�านี้ท่ีประกอบข้ึนเป�นภาพถ�ายเป�นผลมาจาก
น้ําพักน้ําแรงของ Sarony ท้ังสิ้น   
          แต�อย�างไรก็ดีก็มีข�อต�อสู�ว�า ภาพถ�าย (Photograph) ไม�ใช�งานอันตรงกับนิยามของคําว�า งาน
เขียน (Writings) ซ่ึงกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐในขณะนั้น (Copyright Act 1802) ได�บัญญัติให�สิทธิ 
(แต�เพียงผู�เดียว) แก�ผู�สร�างสรรค\ในงานเขียน (Exclusive Rights to “Authors” for their 
“Writings”) แต�ศาลก็ได�อธิบายว�า ภาพถ�ายเป�นการถ�ายทอดความคิดให�ปรากฏอยู�รูปแบบท่ีมองเห็น 
(กล�าวคือ หลัก Fixation นั่นเอง) แต�การท่ีกฎหมายไม�ได�ระบุถึงงานท่ีอาจได�รับลิขสิทธิ์ประเภท
ภาพถ�าย ก็เพราะในขณะท่ีร�างกฎหมายลิขสิทธิ์ ปy 1802 ยังไม�มีการถ�ายรูปหรือกล�องถ�ายรูป   
          คดีนี้เป�นคดีสําคัญในสหรัฐท่ีขยายการให�ความคุ�มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ไปถึงงานภาพถ�าย ซ่ึง
ในขณะนั้นกล�องถ�ายรูปเป�นเทคโนโลยีท่ีใหม� และกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได�กําหนดประเภทของงานไว�เพียง
ว�า งานเขียน (Writings) แต�ศาลก็ได�ตีความตามเจตนารมณ\แห�งกฎหมายมากกว�าจะตีความตาม
ตัวอักษรและสอดคล�องกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ศาลจึงวินิจฉัยว�า ภาพถ�ายก็ถือว�าเป�นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ได� 
 3.3.2 การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในช�วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกาไม�ได�เข�าร�วมเป�นสมาชิกของ Rome Convention 1961 
และไม�มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ�มครองสิทธิของนักแสดง แต�นั่นไม�ได�หมายความว�าสหรัฐฯจะไม�ให�ความ
คุ�มครองใดๆแก�นักแสดงเลย ในฐานะท่ีสหรัฐฯเป�นประเทศทุนนิยมชั้นนํา เรื่องเศรษฐกิจการเงินของ
นักแสดงจึงเป�นเรื่องท่ีได�รับความสนใจอยู�แล�ว ในกฎหมาย US Copyright Act 1997 ได�ระบุการ
คุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดงในลักษณะเดียวกับท่ีปรากฏในกฎหมายอินเดีย โดยกฎหมาย
ดังกล�าวเป�นการยอมรับเอาส�วนหนึ่งของการเจรจารอบอุรุกวัยว�าด�วยเรื่อง Multirateral Trade 
Negotiations ปy1994 มาปรับปรุงข�อกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยผู�ท่ีจะนําเอาผลงานแสดงไปใช�นั้นต�อง
ได�รับความยินยอมจากนักแสดงเพ่ือจะกระทําการดังต�อไปนี้ได� 

1) การนําเสียงหรือเสียงและภาพจากการแสดงสดไปทําซํ้า, ไปผลิตใหม� หรือบันทึกใหม�ใน
รูปแบบต�าง ๆ 

2) การกระจายเสียงหรือสื่อสารผ�านทางใด ๆ สู�สาธารณชนด�วยเสียงหรือเสียงและภาพจาก
การแสดงสด หรือ 
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3) การจําหน�ายจ�ายแจก ขาย หรือเสนอขาย หรือเสนอให�เช�า หรือทําซํ้า หรือบันทึกใหม�ไม�
ว�าจะเป�นรูปแบบใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามท่ีระบุไว�ในย�อหน�าแรก 

หากมีการละเมิดดังกล�าวเกิดข้ึนก็ต�องมีการเยียวยาให�กับผู�ถูกละเมิดสิทธิเช�นเดียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การท่ีสหรัฐอเมริกาขยายขอบเขตความคุ�มครองดังกล�าวมาแล�วทําให�การบังคับใช�ของ
ข�อตกลงรอบอุรุกวัยนั้นมีผลเต็มท่ี ดังนั้นจึงเป�นอันแน�นอนว�าการละเมิดด�วยการทําซํ้าในรูปแบบ 
ต�าง ๆ หรือการลักลอบค�าขายผลงานแสดงดนตรีหรือสิ่งบันทึกเสียงนั้นถือว�าผิดกฎหมาย แต�
นอกเหนือไปจากเรื่องตัวเงินแล�ว กฎหมายยังไม�ได�มีความคุ�มครองด�านอ่ืนออกมา 
 ศาลของสหรัฐฯเองก็คิดว�าควรเพ่ิมความคุ�มครองให�ครอบคลุมเรื่องดังต�อไปนี้ด�วย 

1) สิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชน 
2) การแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรม 
3) การหม่ินประมาท 
4) การไม�ปฏิบัติตามข�อสัญญา 
5) การใส�ร�ายปkายสี  
สิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชนนับว�าเป�นประเด็นท่ีชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากชื่อศิลป�น 

ลักษณะท�าทาง กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีทํา และเอกลักษณ\เฉพาะบุคคลมักถูกนําเอาไปหาประโยชน\
เนื่องจากมีมูลค�าทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย�างคดีระหว�าง Midler v. Ford motor Co. And Lahr v. 
AdellChem Co. นักแสดงก็ได�รับความคุ�มครองในกรณีท่ีมีการลอกเลียนเสียง ลอกเลียนรูปแบบการ
พูด การร�องท่ีเป�นเอกลักษณ\ของตัวนักแสดงเพ่ือนําไปใช�โฆษณาสินค�าต�าง ๆ  

อย�างไรก็ตาม การคุ�มครองสิทธิต�อการปรากฏต�อสาธารณะนั้นกลับก�อให�เกิดความขัดกันของ
แนวคิดทางกฎหมายระหว�างสิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชนกับลิขสิทธิ์ โดยในหลาย ๆ คดีมีการ
กล�าวอ�างว�าสิทธิดังกล�าวไม�ได�รับความคุ�มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะในหลายกรณีมีการขอ
ลิขสิทธิ์อย�างถูกต�องจึงไม�ควรท่ีจะตีความว�ามีการละเมิดสิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชน ดังนั้นการ
ได�ลิขสิทธิ์จึงถือว�าได�สิทธิเหนืองานเดียวกันจึงไม�ถือว�าละเมิดสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีมากับงานนั้น ๆ ประเด็นนี้
เป�นท่ีถกเถียงกันอย�างมากว�าหากผู�ท่ีได�รับลิขสิทธิ์นํางานไปทําซํ้าจะถือว�าละเมิดสิทธิในการปรากฏต�อ
สาธารณชนหรือไม� หลายคนบอกว�าไม� หลายคนบอกว�าบางอย�างนั้นไม�สามารถให�ลิขสิทธิ์ได� และ
ประเด็นนี้ยังไม�มีข�อสรุปท่ีชัดเจน 

ผู�ประพันธ\และนักแสดง 
ในหลาย ๆ กรณี ผู�ประพันธ\ผลงานและนักแสดงมักเป�นบุคคลเดียวกัน แต�ในหลาย ๆ กรณี

บุคคลท้ังสองต�างทํางานคนละหน�าท่ีกัน โดยท่ัวไปนักแสดงย�อมต�องทําตามบทประพันธ\ ดังนั้นทาง
กฎหมายจึงให�น้ําหนักกับเจ�าของบทประพันธ\มากกว�านักแสดง และอาจกล�าวได�ว�าเพราะมีเรื่องการ
ให�สิทธิกับผู�ประพันธ\ก�อน สังคมจึงเริ่มนึกถึงนักแสดงตามมาทีหลัง 
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เม่ือพิจารณาในเนื้องานมากข้ึนจะเห็นได�ว�างานของผู�ประพันธ\นั้นมีความแตกต�างกับงานของ
นักแสดงอย�างเห็นได�ชัด ดังนั้นจึงไม�ควรจะมีประเด็นท่ีถกเถียงว�าผู�ใดควรมีสิทธิท่ีจะได�รับความ
คุ�มครองตามกฎหมาย เพราะท้ังสองต�างก็มีสิทธิเหมือนกัน สิทธิพ้ืนฐานของนักแสดงนั้นย�อม
ครอบคลุมตัวตนของเขาเองและผลงานแสดง แต�ย�อมไม�รวมถึงผลงานประพันธ\ซึ่งเกิดจากการ
สร�างสรรค\ของบุคคลอ่ืน แม�ว�าเรื่องนี้จะฟ]งดูเป�นนามธรรม แต�หากมีความขัดแย�งเกิดข้ึนก็ต�องนําไปสู�
การสืบพยานว�างานแสดงของนักแสดงคนนั้น ๆ มีความแตกต�างใดท่ีเด�นชัด จับต�องได�ท่ีต�างไปจาก
นักแสดงคนอ่ืน 

นักแสดงนั้นอาจถือได�ว�าเป�นตัวกลางระหว�างผู�ประพันธ\และสาธารณชน ตัวหนังสือ บทเพลง
นั้นอาจจะอ�านได�เข�าใจก็จริง แต�จะขาดความลึกซ้ึงหากขาดการถ�ายทอดผ�านการแสดง ดังนั้นเจ�าของ
บทประพันธ\และเจ�าของลิขสิทธิ์ก็ต�องพ่ึงพานักแสดงในการตีความและการนําเสนอผลงานของตนสู�
สาธารณชนด�วย หากมองในฐานะผู�ผลิตภาพยนตร\สักเรื่องหนึ่ง เขาย�อมเป�นเจ�าของภาพยนตร\เรื่อง
นั้นเพราะเขาสร�างสรรค\งานข้ึนมา ขณะท่ีนักแสดงนั้นถือว�าเป�นเจ�าของผลงานในส�วนท่ีเป�นการแสดง
ของตน อย�างไรก็ตามท้ังสองฝ�ายย�อมต�องอาศัยซ่ึงกันและกัน 

การคุ�มครองการค�าท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทและบุคลิก 
เรื่องนี้ยังคงเป�นท่ีถกเถียงกันในวงกว�างและหาข�อสรุปไม�ได� และนับว�าเป�นป]ญหามากเพราะ

เก่ียวกับทรัพย\สินทางป]ญญาในหลายแง�มุม ไม�ว�าจะเป�นกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายทาง
การค�า และรวมถึงการแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรม ดังนั้นในท่ีนี้จึงจะขอจํากัดอยู�แค�ประเด็นของสิทธิของ
นักแสดง กฎหมายลิขสิทธิ์ให�คํานิยามว�านักแสดงนั้นรวมถึงนักแสดงตามบทบาทท่ีได�รับ นักดนตรี 
นักร�อง นักเต�น นักกายกรรมโลดโผน นักแสดงโยนลูกบอล นักมายากล หมองู และผู�ท่ีทําการบรรยาย
หรือแสดงอ่ืน ๆ แต�ตัวการ\ตูนอย�างมิกก้ีเม�าส\ ทอมกับเจอร\รี่ จะไม�นับรวมอยู�ในหัวข�อท่ีจะพูดกันนี้ 
เนื่องจากตัวการ\ตูนไม�ใช�นักแสดง แต�จัดเป�นตัวละคร ถึงแม�จะมีเรื่องลิขสิทธิ์เข�ามาเก่ียวข�อง เพราะถือ
ว�าเป�นบทประพันธ\ของเจ�าของสิทธิแต�ไม�นับว�ามีสิทธิของนักแสดง 

สิทธิของนักแสดงจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือตัวละครเหล�านี้ถูกสวมบทบาทโดยมนุษย\ เช�น ตัวละคร
จากนวนิยายท่ีรู�จักกันดีอย�าง เจมส\บอนด\ เชอร\ลอคโฮล\มส, แฮร\รี่ พอทเตอร\ เป�นต�น เจมส\บอนด\ 
007 เป�นตัวละครจากนวนิยายของเอียน เฟลมม่ิง ท่ีถูกสร�างสรรค\ข้ึนในปy 1953 เขาปรากฏตัวใน
นิยายของเฟลมม่ิงจํานวน 12 เรื่อง และเรื่องสั้นอีก 2 เรื่อง จากแรกเริ่มเดิมทีท่ีเป�นแค�ตัวละครในนว
นิยาย แต�เม่ือได�รับความนิยมอย�างล�นหลามจึงมีการนําตัวละครนี้ไปสร�างเป�นภาพยนตร\และสื่ออ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ส�วนนักแสดงท่ีมารับบทเจมส\บอนด\นั้นก็มีหลายคนด�วยกัน ได�แก� ฌอน คอนเนอร\รี่ เพียร\
ซบรอสแนน เป�นต�น คราวนี้ป]ญหาเลยเกิดข้ึนเพราะว�ามีนักแสดงท่ีเป�นมนุษย\เข�ามาสวมบทบาทแล�ว 
และเม่ือมีภาพยนต\ออกมา ก็จะมีเกมส\หรือหนังสือการ\ตูนตามมาอีก แล�วสิทธิของนักแสดงจะต�องไป
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เก่ียวข�องด�วยหรือไม� แล�วขอบเขตของสิทธิของนักแสดงจะจํากัดอยู�แค�ไหนบ�าง นั่นเป�นสิ่งท่ีสังคมมี
คําถาม 

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีหลายคดีท่ีคล�าย ๆ กับตัวอย�างท่ีหยิบยกข้ึนมา เช�นกรณี 
Midler v. Ford Motor Co. ศาลตัดสินว�าการท่ีลอกเลียนเสียงของนักร�องท่ีมีชื่อเสียงเป�นท่ีรู�จักกันดี
นําไปใช�งานโฆษณาท่ีแสดงโดยนักแสดงคนอ่ืนนั้นถือเป�นการละเมิดสิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชน 
ศาลของสหราชอาณาจักรก็เคยตัดสินเป�นไปในทิศทางเดียวกันในคดีของ Hines v. Winnick ท่ีนัก
ดนตรีและวาทยากรคนหนึ่งกล�าวหาจําเลยในกรณีท่ีว�าจ�างนักแสดงคนอ่ืนมาแสดงผลงานของเขา  
อีกคดีหนึ่งท่ีถือว�าเป�นคดีต�นแบบของสหรัฐฯก็คือคดีระหว�าง Zacchini v. Scripps-Howard 
Broadcasting Co. โดยผู�แสดงนั้นเป�นนักโยนบอลและไม�เคยยินยอมให�ผู�ใดบันทึกการแสดง ต�อมา
เม่ือมีการแสดงของเขาออกอากาศจากการบันทึกและแพร�ภาพของสถานีวิทยุแห�งหนึ่ง นักแสดงผู�นี้จึง
ฟkองศาลว�าเขาถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงศาลก็ตัดสินว�า Zacchini มีสิทธิในการปรากฏต�อสาธารณชนจริงและ
การนําผลงานของเขาไปทําซํ้าและแพร�ภาพนั้นถือว�าเป�นการไม�สมควร 

คดี Waring VS WDS.Broadcasting Inc21 
 ในปy ค.ศ. 1937 ซ่ึงเป�นกรณีสิทธิของนักแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดีนี้ศาลของรัฐ
เพนซิลเวเนียได�ตั้งคําถามเป�นครั้งแรกว�า 
 การแสดงงานดนตรีกรรมของนักแสดงจะถือว�าเป�นผลงานจากการสร�างสรรค\ทางศิลปะและ
เป�นการสร�างสรรค\ข้ึนใหม�หรือไม� และนักแสดงควรจะได�รับสิทธิในทางทรัพย\สินจากการแสดงของเขา
หรือไม� 
 ผู�พิพากษา Stern แห�งศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนีย ได�ตอบคําถามนี้อย�างเห็นด�วยแต�มีข�อจํากัดอยู�
บางประการความเห็นของผู�พิพากษา Stern มีดังต�อไปนี้ 
 บทประพันธ\เพลงในตัวมันเองไม�ใช�งานท่ีสมบูรณ\ แต�ละหน�าท่ีของบทเพลงเป�นเพียง
องค\ประกอบอย�างหนึ่งของการสร�างสรรค\ซึ่งจําเป�นต�อการให�ความบันเทิง แต�ตัวนักแสดงนั่นเองท่ีจะ
เป�นผู�ทําให�งานนั้นเสร็จสมบูรณ\โดยการเปลี่ยนแปลงบทประพันธ\เพลงนั้นให�ออกมาเป�นเสียงร�องและ
เสียงดนตรี ถ�าในการแสดงนั้นเขาได�แสดงอะไรบางอย�างออกมา ซ่ึงเป�นสิ่งใหม�โดยใช�ป]ญญา (Novel 
Intellectual) ของเขา หรือแสดงสิ่งท่ีมีคุณค�าในทางศิลปะ (Artistic Value) ก็ไม�ต�องสงสัยเลยว�าเขา
ได�มีส�วนร�วมในการสร�างสรรค\ผลงานดังกล�าว ซ่ึงทําให�เขาสมควรจะได�รับสิทธิในทางทรัพย\สิน และ

                                                 
21 ชาติชาย กิติสารศักดิ,์ การให�ความคุ�มครองสิทธิข�างเคียง, (ม.ป.ท.; ม.ป.พ., 2532), อ�างถึงใน เอกรัตน\ 

สารสุข, ป<ญหาการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงละครโทรทัศน; (การศึกษาค�นคว�าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2546). 
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สิทธินี้ไม�มีทางท่ีจะเป�นสิทธิคาบเก่ียว (Overlap) หรือซํ้าซ�อน (Duplicates) กับสิทธิของผู�ประพันธ\
บทเพลงนั้น 
 ศาลท่ีทําการพิจารณาคดี Waring นี้ ได�ทําการเปรียบเทียบระหว�างการแสดงท่ีถูกบันทึกไว�
กับการเรียบเรียงเสียงดนตรีโดยอธิบายว�า “กฎหมายลิขสิทธิ์ไม�เคยคํานึงถึงความจําเป�นในการให�สิทธิ
ทางทรัพย\สินแก�การสร�างสรรค\งานทางป]ญญาหรืองานศิลปะว�าผงงานสมบูรณ\ข้ันสุดท�าย (The 
Entire Ultimate Product) ควรจะเป�นของผู�สร�างสรรค\เพียงคนเดียว (Single Creator) ดังนั้นสิทธิ
ดังกล�าวจึงอาจจะให�แก�บุคคลซ่ึงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญให�งานด้ังเดิมสมบูรณ\ข้ึนในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง”  
 จากการเปรียบเทียบให�งานการแสดงเทียบเท�ากับงานเรียบเรียงดนตรี ซ่ึงสามารถได�รับ
ลิขสิทธิ์ ศาลจึงจําเป�นท่ีจะต�องพิจารณาต�อไปอีกว�า การนําโสตวัสดุซึ่งบันทึกงานการแสดงต�าง ๆ ออก
โฆษณาจะเป�นการทําลาย (Destroy) การให�ความคุ�มครองตาม Common Law และจะทําให�งาน
การแสดงนั้นตกเป�นสาธารณสมบัติหรือไม� 
 แต�โสตวัสดุในคดีนี้มีข�อความพิมพ\ไว�ว�า “ไม�อนุญาตให�นําไปแพร�เสียงแพร�ภาพ” ซ่ึงศาลได�
ตัดสินว�าข�อความดังกล�าวนี้เป�นข�อสงวนสิทธิในทรัพย\สินท่ีเป�นธรรม มีเหตุผลสมควรและเพียงพอท่ีจะ
ทําให�ศาล Equity ให�ความคุ�มครองงานการแสดงท่ีถูกบันทึกไว�โดยการจํากัดการนําออกโฆษณา 
ความเห็นส�วนใหญ�ของศาลในคดี Waring นี้ยังเห็นด�วยว�า หลักการนําเอาไปใช�โดยมิชอบ ในกฎหมาย
ว�าด�วยการแข�งขันโดยไม�เป�นธรรมน�าจะเป�นทางเลือกอีกประการหนึ่งในการให�ความคุ�มครองการ
แสดงท่ีถูกบันทึกไว�ได� นอกจากนั้นผู�พิพากษา Maring ยังได�ให�ความเห็นว�าทฤษฎีทางกฎหมายท่ี
เหมาะสมในการให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงควรจะต�องเป�นทฤษฎีกฎหมายในเรื่องสิทธิส�วน
บุคคล (Right of Privacy) 
 จากกรณีศึกษาจากลักษณะของการให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็ยังมีการให�ความคุ�มครองโดยให�ความคุ�มครองแก�นักแสดง ผู�จัดทําโสตวัสดุและการ
แพร�เสียงแพร�ภาพท่ีมีลักษณะไม�เป�นไปตามระบบมากนัก โดยไม�ค�อยสอดคล�องกับอนุสัญญากรุงโรม
และโดยประการสําคัญสหรัฐอเมริกาไม�ได�เป�นสมาชิกของอนุสัญญากรุงโรมในขณะนั้น การให�ความ
คุ�มครองในยุคแรก ๆ จึงนํากฎหมายอ่ืนเข�ามาปรับใช�ซึ่งก็เป�นไปตามระบบของกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) และได�มีการนํากฎหมายแห�งการแข�งขันท่ีเป�นธรรมนํามาปรับใช� แต�ก็ยัง
เป�นป]ญหาในเรื่องสิทธิของผู�จัดทําโสตวัสดุและสิทธิของนักแสดงด�วยกันเองในงานท่ีได�แสดงร�วมกัน  
 ซ่ึงจากเหตุผลในคําพิพากษาคดี Waring VS WDS.Broadcasting Inc ในปy ค.ศ. 1937 
ต�อมาในปy 1976 ได�มีการให�ความคุ�มครองงานโสตวัสดุตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มาตรา 106 
โดยบัญญัติไว�ว�า 
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 ภายใต�บังคับของมาตรา 107-118 เจ�าของลิขสิทธิ์ในหมวดนี้มีสิทธิแต�ผู�เดียวในการท่ีจะ
กระทําการใด ๆ ดังต�อไปนี้ 
 1) ทําซํ้างานลิขสิทธิ์ในรูปของสําเนาหรือสิ่งบันทึกเสียง 
 2) จัดทํางานสืบเนื่อง (Derivative Work) จากงานลิขสิทธิ์ 
 3) จําหน�ายจ�ายแจกสําเนาหรือสิ่งบันทึกเสียงของงานลิขสิทธิ์ต�อสาธารณะโดยการขายหรือ
โดยการโอนลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืน ๆ โดยการให�เช�า เช�าซ้ือหรือให�ยืม 
 4) ในกรณีของงานวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรมรวมท้ังงานภาพยนตร\และงานโสตวัสดุ
อ่ืน ๆ นํางานลิขสิทธิ์เหล�านี้ออกแสดงต�อสาธารณะ 
 ซ่ึงจากมาตรานี้ จะเห็นได�ว�ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไม�ได�ให�ความคุ�มครอง
สิทธิของนักแสดงโดยตรงแต�เป�นการให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงโดยทางอ�อม แต�อย�างไรก็ตาม 
จากคําพิพากษาของ คดี Waring VS WDS.Broadcasting Inc ผู�พิพากษาก็ได�สร�างหลักกฎหมายไว�
ตามคําวินิจฉัยซ่ึงเป�นแนวทางในการให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดง โดยยอมรับอย�างมีเหตุผลใน
การให�ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงนั่นเอง  
 3.3.3 กรณีศึกษาเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ�มครองสิทธิในงานแสดง22 

พระราชบัญญัติคุ�มครองสิทธิในงานแสดงของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให�เกิดสมดุลของสิทธิ
ของเจ�าของบทเพลงท่ีจะได�รับค�าตอบแทนท่ีสมน้ําสมเนื้อจากรายการวิทยุท่ีทําเงินได�มากมายจากการ
ออกอากาศท่ัวประเทศ คณะตุลาการของรัฐสภาและวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได�ร�วมกันนําเสนอ 
พระราชบัญญัติคุ�มครองสิทธิในงานแสดงอีกครั้งเม่ือเร็ว ๆ นี้ ซ่ึงจะทําให�วิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดิน
ต�องจ�ายค�าสิทธิ Royalties ให�แก�ศิลป�นท่ีมีส�วนร�วมในรายการท่ีออกอากาศเช�นเดียวกับท่ีต�องจ�าย
ให�กับเจ�าของสิทธิในการบันทึกเสียง ถ�าร�างกฎหมายฉบับนี้ผ�านสถานีวิทยุท่ีเคยได�รับยกเว�นตาม
มาตรา 114 ของ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปy ค.ศ. 1976 โดยไม�ต�องจ�ายค�า Royalties ให�กับการ
บันทึกเสียงท่ีถือว�าเป�นการแสดงต�อสาธารณะ (Public Performance) โดยท่ัวไปแล�วลิขสิทธิ์ในการ
บันทึกเสียงและออกอากาศทางวิทยุนั้นถือว�าเป�นของค�ายต�าง ๆ เช�น ค�ายเพลงดัง ๆ ซ่ึงในช�วงเวลา
หลายสิบปyท่ีผ�านมาค�ายเพลงและศิลป�นต�างเชื่อว�าการท่ีสถานีวิทยุช�วยโปรโมทเพลงด�วยการ
ออกอากาศนั้นถือว�ามีมูลค�าทางเศรษฐกิจมหาศาลแม�ว�าพวกเขาจะไม�ได�รับค�า Royalties จากสถานี
วิทยุก็ตาม เรื่องนี้ทําให�ทนายหรือตัวแทนฝ�ายกฎหมายของศิลป�นต�างเป�นกังวลว�าลูกค�าของพวกเขา
จะสูญเสียประโยชน\จากการท่ีสถานีวิทยุจะนําเพลงไปออกอากาศ และจะทําให�ผลงานอีกจํานวนมาก

                                                 
22 Sloane, O. J., & Stilwell, R. M., The Case for the Performing Right Act [Online], May 

2009. Available from www.lacba.org/Files/LAL/Vol32No3/2599.pdf. 
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ออกสู�สาธารณะน�อยลง จากสถิติพบว�าผลงานเพลงขายได�น�อยกว�าเดิมท่ีมีการออกอากาศแบบไม�ต�อง
กังวลเรื่อง Royalties 

โดยท่ัวไปแล�ว สถานีวิทยุนั้นจ�ายค�า Royalties ให�กับนักแต�งเพลงตามระเบียบของ ASCAP 
และ BM Iซ่ึงเป�นองค\กรด�านสิทธิในงานแสดง ในเรื่องนี้เจ�าของสถานีให�ความเห็นว�าสถานีมีภาระท้ัง
ค�าใช�จ�ายท่ีเป�นหนี้สินและภาษีเงินได�จากค�าโฆษณา ดังนั้นการท่ีจะต�องเสียค�าใช�จ�ายในการออก 
อากาศผลงานบันทึกเสียงต�าง ๆ อีกจึงถือเป�นเรื่องหนักหนาเอาการและอาจจะสู�ไม�ไหว อีกท้ังยังคิดว�า
จํานวนยอดขายท่ีลดลงนั้นไม�เก่ียวกับจํานวนผู�ฟ]งรายการวิทยุท่ีน�อยลงในช�วงหลายปyท่ีผ�านมา 

ความเห็นของเจ�าของสถานีดูจะไม�มีผลกับการนําเสนอร�างกฎหมายนัก เพราะเจตนารมณ\
ของกฎหมายฉบับนี้ต�องการให�เกิดความสมดุลในการจ�ายค�า Royalties ให�กับเจ�าของเนื้อหาหรือบท
เพลงใด ๆ ท่ีได�ออกอากาศ ท้ังนี้กฎหมายได�ให�ความเป�นธรรมแก�เจ�าของสถานีด�วยการผ�อนปรนให�กับ
สถานีวิทยุขนาดเล็กท่ีมีรายได�ต�อปyน�อยกว�า 1.25 ล�านดอลลาร\สหรัฐฯ ด�วยการให�จ�ายเก็บ
ค�าธรรมเนียมแบบคงท่ีประมาณ 1,000-5,000 ดอลลาร\สหรัฐฯต�อปyแทนการจ�ายค�า Royalties 

นอกจากนี้ร�างกฎหมาย Performing Rights Act ยังเสนอเปลี่ยนแปลงมาตรา 114 ท่ีมีมา
ต้ังแต�ปy 1976 ให�มีความเป�นธรรมแก�หลายฝ�ายมากข้ึนด�วย ทุกวันนี้การออกอากาศแบบอ่ืน ๆ เช�น
ทางเว็บไซต\, สถานีดาวเทียม, สถานีทางเคเบิลท่ีออกอากาศเพลงและทํากําไรได�ก็ต�องจ�ายค�าตอบ 
แทนให�กับศิลป�นและเจ�าของสิทธิในการบันทึกเสียงด�วย ยังเหลือแต�การออกอากาศแบบ Terrestrial 
Broadcast หรือวิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินเท�านั้นท่ีไม�จ�ายค�า Royalties ในการใช�ผลงาน
บันทึกเสียงมาออกอากาศ 

นอกจากนี้แล�ว สหรัฐอเมริกายังเป�นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูงไม�ก่ีประเทศท่ียังคง
ไม�ให�ความสําคัญกับสิทธิในงานบันทึกเสียงมากนัก ในประเทศอ่ืน ๆ ส�วนใหญ�แล�ว การออกอากาศ
ของวิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินต�องมีการจ�ายค�า Royalties ให�กับผู�สร�างสรรค\และเจ�าของงาน
บันทึกเสียง เกือบทุกประเทศในกลุ�มอุตสาหกรรมชั้นนําได�เข�าร�วมสนธิสัญญาระหว�างประเทศว�าด�วย
การให�ความคุ�มครองแก�นักแสดง, ผู�ผลิตแผ�นเสียง และองค\กรท่ีเก่ียวข�องกับการออกอากาศ โดย 
Article12 ของสนธิสัญญากรุงโรมได�ระบุไว�ว�านักแสดงและเจ�าของสิ่งบันทึกเสียงต�องได�รับค�า 

Royalties จากการนําผลงานของพวกเขาไปเผยแพร�ออกอากาศ ซ่ึงเหตุผลหลัก ๆ ท่ีสหรัฐอเมริกายัง
ลังเลไม�ยอมลงนามเข�าร�วมในสนธิสัญญาดังกล�าวเนื่องจากขัดกับกฎหมายภายในมาตรา 114 ท่ี
เก่ียวข�องกับการกระจายเสียงภาคพ้ืนดิน 

มีคนให�ความเห็นว�าสหรัฐอเมริกาไม�จําเป�นต�องลงนามใน Rome Convention 1961 เพราะ
ได�เข�าร�วมข�อตกลงว�าด�วยสิทธิในทรัพย\สินทางป]ญญาท่ีเก่ียวพันกับการค�า หรือ TRIPS แล�ว ซ่ึงถือว�า
เป�นการลงนามในข�อตกลงท่ีมีขอบเขตครอบคลุมการคุ�มครองทรัพย\สินทางป]ญญาในวงกว�าง และมี
บางส�วนท่ีทับซ�อนกับ Rome Convention 1961 อย�างไรก็ตาม TRIPS Agreement นั้นยังคงมีช�อง
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โหว� โดยไม�ได�ระบุว�านักแสดงหรือเจ�าของผลงานท่ีได�รับการออกอากาศต�องได�รับค�า Royalties ความ
ล�มเหลวของสหรัฐอเมริกาในการไม�เข�าร�วมเป�นภาคีใน Rome Convention 1961 ทําให�นักแสดง
และเจ�าของสิทธิในสิ่งบันทึกเสียง รวมถึงค�ายเพลงไม�ได�รับค�าสิทธ ิRoyalties ท่ีพึงได�ท้ังท่ีเจ�าของสิทธิ
ในประเทศอ่ืนได�รับกัน ตามหลักของ Rome Convention 1961 แล�ว นักแสดงและเจ�าของสิทธิของ
ประเทศท่ีเป�นภาคีเท�านั้นท่ีจะได�รับค�า Royalties จากประเทศอ่ืนท่ีเป�นสมาชิกภาคีเช�นกัน ซ่ึงหาก
พระราชบัญญัติท่ีกําลังยกร�างอยู�นี้ได�ผ�านเป�นกฎหมาย สหรัฐอเมริกาจึงจะได�เป�นผู�ร�วมลงนามใน 

Rome Convention 1961 ปฏิเสธไม�ได�เลยว�าหลายประเทศภาคีท่ีร�วมลงนามและอยู�ภายใต� 
Article12 ของ Rome Convention 1961 จะได�รับผลกระทบจากการท่ีสหรัฐอเมริกาเข�าเป�นภาคี 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป�นประเทศท่ีส�งออกงานบันทึกเสียงเป�นรายใหญ�อันดับต�น ๆ ของโลก สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศสต�างคาดหวังจะได�รับการกระทําต�างตอบแทนในการให�ความคุ�มครองสิทธิในผลงาน
บันทึกเสียงซ่ึงสมควรจะได�รับค�าสิทธิจากการนําผลงานไปออกอากาศในประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก 

และแม�ว�าวิทยุกระจายเสียงภาคพ้ืนดินในสหรัฐอเมริกาจะมีผลต�อการโปรโมทงานให�กับ
ศิลป�นและค�ายเพลง แต�ก็ไม�อาจปฏิเสธได�ว�านักแสดงหรือเจ�าของสิทธิเหล�านั้นต�างก็มีสิทธิอันสมควรท่ี
จะได�รับค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรมจากการนําผลงานไปเผยแพร�ท้ังในและต�างประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุตามกฎหมายระหว�างประเทศ 

 

สิทธิของนักแสดง
ในโสตทัศนวัสด ุ 

 

TRIPS Rome Convention 1961 
WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
Beijing Treaty on Audiovisual 

Performances 2012 
คุ�มครอง 
สิ่งบันทึก 

เสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง 
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

1. การคุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพและสิ่ง
บันทึกเสียง 

✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

2. สิทธิในการจัด
จําหน�าย ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

3. สิทธิในการเช�า ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 
4. สิทธิในการ
เผยแพร�ต�อ
สาธารณชน 

✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

5. สิทธิในการ
ทําซ้ํา ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

(ตารางมีต�อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต�อ): เปรียบเทียบการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงในโสตทัศนวัสดุตามกฎหมายระหว�างประเทศ 
 

สิทธิของนักแสดง
ในโสตทัศนวัสด ุ 

 

TRIPS Rome Convention 1961 
WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
Beijing Treaty on Audiovisual 

Performances 2012 

คุ�มครอง 
สิ่งบันทึก 

เสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

คุ�มครองสิ่ง 
บันทึกเสียง 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกภาพ 

คุ�มครองสิ่ง
บันทึกเสียง 
และภาพ 

6. สิทธิในการ
ได�รับค�าตอบแทน
จากการแพร�เสียง
แพร�ภาพและการ
เผยแพร�ต�อ
สาธารณะ 

✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

7. การโอนสิทธิ
ของนักแสดง ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 

8. อายุการ
คุ�มครองสิทธิของ
นักแสดง 

50 ปyนับจากวันสิ้นสุดปyปฏิทินซึ่งได�มี
การบันทึกการแสดง 

20 ปyนับจากวันที่มีการแสดง 50 ปyนับจากวันที่มีการบันทึกการแสดง 50 ปyนับจากวันที่มีการบันทึกการแสดง 

9. การคุ�มครอง
ด�านเทคโนโลย ี ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 
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บทท่ี 4 
วิเคราะห�ป�ญหาการคุ�มครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ

การคุ�มครองสิทธินักแสดงตามสนธิสัญญาป�กก่ิงว+าด�วยการคุ�มครองการแสดงในโสตทัศวัสดุ 2012 
  

ป�จจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด�านการบันทึกการแสดงและการแพร�เสียงแพร�ภาพ ทําให�การ
แสดงสดของนักแสดงได�ถูกนํามาบันทึกและเผยแพร�ต�อสาธารณชนได�ง�ายข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีการ
ละเมิดสิทธิของนักแสดงท่ีเรียกว�าสิทธิข�างเคียงมากข้ึนด�วย แต�เดิมกฎหมายของประเทศไทยไม�ได�ให�
ความคุ�มครองสิทธิของนักแสดงไว� แต�หลังจากท่ีมีการประกาศใช�พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
นักแสดงก็ได�รับความคุ�มครองมากข้ึน โดยหลักการคุ�มครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 นี้ ก็เป:นไปตามหลักกฎหมายสากลท่ีบัญญัติไว�ใน Rome Convention 1961, TRIPS 
Agreement, WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996 และ WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ซ่ึงตามกฎหมายสากลเหล�านี้จะเห็นได�ว�ามีการคุ�มครองสิ่ง
บันทึกการแสดงท่ีเป:นสิ่งบันทึกเสียงเท�านั้น จึงยังไม�เพียงพอต�อการคุ�มครองสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเป:น
สิ่งบันทึกภาพ ทําให�นักแสดงเสียประโยชน\ในส�วนนี้ไปมากมายมหาศาล ดังนั้นในป] 2012 นานา
ประเทศจึงได�มีการลงนามสนธิสัญญาท่ีมีชื่อว�า Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 เพ่ือคุ�มครองการบันทึกการแสดงท่ีอยู�ในสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพและสิ่งบันทึกเสียงและ
ภาพท่ีเรียกว�างานโสตทัศนวัสดุด�วย แต�ประเทศไทยของเรายังมิได�เข�าร�วมลงนามในสนธิสัญญาฉบับ
ดังกล�าว ดังนั้นในบทนี้ผู�วิจัยจึงมุ�งท่ีจะวิเคราะห\ป�ญหาการคุ�มครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปรียบเทียบกับการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตาม Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 ว�าการท่ีเราไม�ได�เข�าเป:นสมาชิกนั้นนักแสดงมีป�ญหาในการ
คุ�มครองสิทธิข�างเคียงอย�างไร และถ�าหากประเทศไทยเข�าร�วมเป:นสมาชิกนักแสดงของประเทศไทยจะ
ได�รับประโยชน\หรือมีป�ญหาประการใดบ�าง ซ่ึงจากการศึกษาผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นป�ญหาต�าง ๆ 
ได�ดังนี้ 
 
4.1 ป�ญหาการตีความของการแสดง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได�ให�ความมายของนักแสดงเอาไว�ในมาตรา 4 ซ่ึงให�
ความหมายของนักแสดงว�า “นักแสดงหมายความว�า ผู�แสดง นักดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรํา และผู�
ซ่ึงแสดงท�าทาง ร�อง กล�าว พากย\ แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด”  
 จากมาตรา 4 นี้จะเห็นได�ว�า ไม�มีการให�ความหมายของการแสดงเอาไว� ดังนั้น ในป�จจุบันจึง
ทําให�มีป�ญหาว�า การแสดงประเภทใดบ�างท่ีอยู�ในขอบเขตท่ีจะได�รับการคุ�มครองตามมาตรา 4 เช�น 
กรณีการถ�ายภาพนิ่งของนักแสดง และการเดินแบบนั้นถือว�าเป:นการแสดงของนักแสดงหรือไม� ซ่ึง
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จากการศึกษาพบว�า การแสดงท่ีได�รับการคุ�มครองตามมาตรา 4 ต�องเป:นการแสดงสด และผู�ท่ีทําการ
แสดงต�องมีเจตนาท่ีจะทําการแสดงใด ๆ เพ่ือก�อให�เกิดความบันเทิงแก�สาธารณะด�วย มิใช�เป:นแค�เพียง
สถานการณ\หรือเหตุการณ\ตามปกติท่ีเกิดข้ึนเท�านั้น1 จากมาตรา 4 สามารถแยกประเภทของการ
แสดงท่ีก�อให�เกิดสิทธิของนักแสดงได� ดังนี้ 
 4.1.1 การแสดงนาฏกรรม อันได�แก� การรํา การเต�น การทําท�าทางหรือการแสดงประกอบ
เป:นเรื่องเป:นราว และการแสดงโดยวิธีใบ� ซ่ึงนักแสดงทางนาฏกรรมนี้ เช�น นักเต�น นักรํา นักแสดง
ละครเวที และนักแสดงละครใบ� เป:นต�น โดยเป:นการแสดงท่ีมาจากงานสร�างสรรค\ประเภทงาน
นาฏกรรมเป:นหลัก 
 4.1.2 การแสดงดนตรีกรรม ได�แก� การเล�นดนตรี การขับร�องเพลงไม�ว�าจะมีทํานองและคํา
ร�อง หรือมีทํานองอย�างเดียวก็ตาม เช�น นักดนตรีและนักร�อง โดยท้ังนี้เป:นการแสดงท่ีมีท่ีมาจากงาน
สร�างสรรค\ประเภทดนตรีกรรม  
 4.1.3 การอ�าน ท�อง หรือกล�าวทางวรรณกรรม อันได�แก� การกล�าว การพากย\ตามท่ีกําหนด
ไว�ในงานนิพนธ\ต�าง ๆ ให�สาธารณชนได�ฟ�ง ซ่ึงนักแสดงทางวรรณกรรมนี้ เช�น นักอ�านทํานองเสนาะ 
นักพากย\ภาพยนตร\ และนักปาฐกถา ต�าง ๆ เป:นต�น โดยมีการใช�งานประเภทวรรณกรรมเป:น
สาระสําคัญในการอ�าน ท�อง หรือกล�าวนั้น 
 4.1.4 การแสดงในลักษณะอ่ืนใด อันได�แก�การละเล�นอ่ืน ๆ หรือการแสดงท่ีไม�ได�ใช�งานอันมี
ลิขสิทธิ์ใด ๆ เป:นสิ่งในการแสดง โดยมากการแสดงในประเภทนี้จะเป:นการแสดงท่ีข้ึนอยู�กับ
ความสามารถของผู�แสดงเป:นหลัก เช�น นักแสดงกายกรรม เป:นต�น 
 สรุป ถ�านักแสดงได�ทําการแสดงในลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน 4 ประเภทนี้ ก็จะได�รับความ
คุ�มครองโดยถือว�าเป:นนักแสดงตามมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

เม่ือพิจารณากรณีการถ+ายภาพนิ่ง และการเดินแบบจึงสามารถสรุปได� ดังนี้  
 กรณีการถ+ายภาพนิ่ง 
 การถ�ายภาพนิ่ง ลักษณะของการทํางานคือ นางแบบหรือนายแบบสวมใส�เสื้อผ�าท่ีทีมงาน
จัดหาไว�ให�หรือถือผลิตภัณฑ\ท่ีจะโฆษณาแล�วทําท�าทางประกอบตามท่ีช�างภาพบอกให�ทํา แม�กระท้ัง
การแสดงทางแววตาก็ต�องเป:นไปตามท่ีช�างภาพหรือเจ�าของผลิตภัณฑ\บอกให�แสดงออกมา ซ่ึงดูจาก
ลักษณะงานแล�วไม�ใช�งานสร�างสรรค\ประเภทวรรณกรรม หรือการแสดงในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะได�รับ

                                                           

1 สุรพงษ\ ธรรมวงศา, ขอบเขตการคุ�มครองสิทธิของนกัแสดงภายใต�พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 ศึกษากรณีรายการเรียลลิต้ีโชว� เกมส�โชว� การถ+ายทอกสด การแข+งขันกฬีา การเดินแฟชั่น การแสดง
มายากล และผู�ท่ีทําการแสดงภาพยนตร� (การค�นคว�าอิสระ นิตศิาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ, 2550). 
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การคุ�มครองตามมาตรา 4 เพราะการแสดงนั้นต�องมีการใช�ความอุตสาหพยายาม ในการท่ีจะท�องจํา
บท แสดงท�าทาง หรืออารมณ\ในการพูด การเคลื่อนไหวท่ีนักแสดงต�องคิดและแสดงออกมาเอง ซ่ึงถ�า
เปรียบเทียบกับการถ�ายภาพนิ่งแล�ว ถึงแม�ว�าจะเป:นนักแสดงแต�เขาก็ไม�ได�ใช�ความอุตสาหพยายามใน
การท�องจําบท แสดงท�าทาง หรืออารมณ\ในการพูด การเคลื่อนไหวท่ีต�องคิดและแสดงออกมาเอง 
เพราะอย�างท่ีได�อธิบายไปแล�วว�า การถ�ายภาพนิ่งนั้นกระทําโดยการแสดงท�าทางตามท่ีช�างถ�ายภาพ
บอก หรือทําตามสตอรรี่บอร\ด จึงไม�เข�าลักษณะเป:นงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรืองานอ่ืนใดท่ีจะ
ได�รับการคุ�มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
 สําหรับกรณีการบันทึกการแสดงตามมาตรา 44 นั้น ก็มิได�หมายความรวมถึงการบันทึกใน
ลักษณะท่ีเป:นภาพนิ่ง (Still Photograph) ด�วย เนื่องจาก ตามมาตรา 44 เป:นการบันทึกการแสดง
สดท่ีเรียกว�า Recording Right และคําว�า Recording Right นี้หมายความเฉพาะ Film หรือ Sound 
Recording เท�านั้น ไม�หมายความรวมถึงการบันทึกด�วยภาพนิ่ง2 อีกท้ังการถ�ายภาพนิ่ง และการแสดง
สดก็มีความแตกต�างกันอย�างชัดเจนในเรื่องของการใช�พลังในการทําผลงานให�ปรากฏ ดังนั้นผู�วิจัยเห็น
ว�าการถ�ายภาพนิ่งไม�ใช�การแสดงท่ีจะได�รับความคุ�มครองตามสิทธินักแสดง แต�ถ�าผู�ถ�ายภาพนิ่งได�รับ
ผลกระทบจากการถ�ายภาพนิ่งก็ควรท่ีจะไปเรียกร�องในส�วนของการทําละเมิด หรือเรื่องของการผิด
สัญญาตามท่ีได�ตกลงกันไว�มากกว�า  

กรณีการถ�ายภาพนิ่งนี้มีคดีข้ึนสู�ศาล คือ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/2548 จากคํา
พิพากษาฎีกานี้ก็ยังไม�ได�ข�อสรุปของการถ�ายภาพนิ่งว�าเป:นการแสดงหรือไม� เพราะศาลได�ตัดสินว�า
การแสดงท�าทางของโจทก\ตามฟrองถือเป:นการแสดงของนักแสดงและได�รับความคุ�มครองตาม
กฎหมายว�าด�วยลิขสิทธิ์ ซ่ึงในกรณีนี้ศาลท�านให�ความสําคัญกับตัวผู�แสดงท�าทางซ่ึงมีอาชีพเป:นดารา
หรือนักแสดงภาพยนตร\อยู�แล�วด�วยว�าถ�าบุคคลเหล�านั้นได�แสดงท�าทางท่ีมิใช�เป:นเพียงการเคลื่อนไหว
อิริยาบถตามธรรมชาติ หรือเป:นท�าทางปกติท่ัวไปในชีวิตประจําวันหรือเป:นท�าทางในการทํางานตาม
สัญญาว�าจ�างธรรมดาแต�เป:นการแสดงท�าทางของผู�มีอาชีพทางการแสดงแล�วก็จะได�รับความคุ�มครอง
สิทธินักแสดงตามกฎหมาย3 ดังนั้นถ�าพิจารณาตามคําพิพากษาฎีกานี้ก็จะมีป�ญหาว�า ถ�าผู�ถ�ายแบบ
มิได�เป:นดารา หรือนักแสดงแล�วไปถ�ายภาพนิ่ง เขาจะได�รับการคุ�มครองเหมือนกับท่ีดารา หรือ
นักแสดงได�รับการคุ�มครองหรือไม� ซ่ึงจากการศึกษาผู�วิจัย สรุปได�ว�าการถ�ายภาพนิ่งไม�ว�าจะกระทํา

                                                           
2 สุรพงษ\ ธรรมวงศา, ขอบเขตการคุ�มครองสิทธิของนกัแสดงภายใต�พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537 ศึกษากรณีรายการเรียลลิต้ีโชว� เกมส�โชว� การถ+ายทอกสด การแข+งขันกฬีา การเดินแฟชั่น การแสดง
มายากล และผู�ท่ีทําการแสดงภาพยนตร�. 

3 วุฒิพงษ\ เวชยานนท\, หมายเหตุท�ายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2355/2548, (กรุงเทพฯ: สํานักงานศาล
ยุติธรรม, 2553). 
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โดยดารา นักแสดง หรือประชาชนท่ัวไป ไม�ใช�งานวรรณกรรมศิลปกรรมหรืองานอ่ืนใดท่ีจะได�รับการ
คุ�มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังท่ีได�อธิบายมาแล�วนั่นเอง 

กรณีการเดินแบบ  
การเดินแบบหรือแฟชั่นโชว\นัน้ ก็คือการท่ีให�นางแบบหรือนายแบบเป:นผู�นําเสนองาน

ออกแบบต�าง ๆ ซ่ึงก็คือแบบเสื้อผ�า หรือเครื่องประดับท่ีผู�ออกแบบได�ดีไซด\ออกมาแล�วให�บรรดา
นางแบบนายแบบท้ังหลายสวมใส�แล�วเดินโชว\บนเวทีหรือท่ีเรียกว�าแคทวอล\ก (Cat Walk) การเดิน
แบบนี้ถึงแม�จะมีดนตรีประกอบในการเดินโชว\ด�วย แต�ก็ไม�ถือว�าเป:นการแสดงทางนาฏกรรมได� เพราะ
ไม�ได�มีการสื่อให�เห็นถึงอารมณ\ หรือท�าทางใด ๆ ซ่ึงเราจะเห็นได�ว�าการเดินแบบนั้นนางแบบนายแบบ
จะไม�แสดงอารมณ\ทางสีหน�าและแววตา แต�จะทําหน�าเรียบเฉยหรือบางทีอาจมียิ้มบ�างเล็กน�อย และ
โดยรวมแล�วก็ไม�ได�แสดงท�าทางใด ๆ มากมาย นอกจากการหยุดตรงกลางเวทีเพ่ือหมุนตัวไปทางซ�าย
หรือทางขวา 1 รอบแล�วเดินกลับ  

การเดินแบบของนางแบบหรือนายแบบไม�ได�สื่อให�เห็นถึงงานแสดงใด ๆ ท่ีเกิดจากตัวผู�เดิน
แบบท่ีจะก�อให�เกิดความบันเทิงแก�ผู�ชม เพราะสิ่งท่ีผู�ชมต�องการชมในการเดินแบบนั้นคือ งาน
ออกแบบต�าง ๆ ท่ีถูกนําเสนอโดยผู�เดินแบบไม�ว�าจะเป:นแบบของเสื้อผ�าท่ีทันสมัยในช�วงนั้น ๆ หรือ
สไตล\การออกแบบของเครื่องประดับต�าง ๆ ของนักออกแบบแต�ละท�าน เป:นต�น 

การเดินแบบนั้น นางแบบหรือนายแบบไม�ได�มีเจตนาท่ีจะทําการแสดงใด ๆ เพ่ือความบันเทิง
ต�อสาธารณชน และไม�ได�ใช�ความวิริยะอุตสาหะในการแสดงเพ่ือสื่ออารมณ\ความรู�สึก เพราะการเดิน
แบบนั้นเพียงแค�ต�องการนําเสนอผลงานออกแบบของนักออกแบบท่ีนางแบบหรือนายแบบสวมใส�หรือ
จับถือไว�เท�านั้น 

จากเหตุผลเหล�านี้เอง นางแบบหรือนายแบบจึงมิได�เป:นนักแสดงท่ีจะได�รับความคุ�มครอง
สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในกรณีการเดินแบบนี้ มีคํา
พิพากษาฎีกาท่ี 3332/2555 ตัดสินไว�ว�า โจทก\ท้ังสองมิได�บรรยายฟrองแสดงให�เห็นเป:นประเด็นให�
วินิจฉัยว�า การแสดงการเดินแบบเสื้อผ�าตามฟrองมีการทําท�าท่ีประกอบข้ึนเป:นเรื่องราวในลักษณะงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมได�อย�างไร จึงไม�อาจพิจารณาวินิจฉัยและฟ�งว�าการแสดงการเดินแบบนี้
เป:นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมโดยตัวเองหรือเป:นการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
นาฏกรรมอยู�แล�ว ดังนี้แม�โจทก\จะเป:นนักแสดงหรือผู�แสดงท�าทางในการเดินแบบ ก็ยังไม�อาจถือได�ว�า
ได�สิทธิของนักแสดง จึงไม�อาจฟ�งได�ว�าจําเลยละเมิดสิทธิของนักแสดงของโจทก\ท้ังสอง 
 กรณีป�ญหาการตีความของการแสดงนี้ เม่ือนํามาเทียบกับ Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 ก็จะเห็นได�ว�าในสนธิสัญญาฉบับดังกล�าวก็ไม�ได�ความหมายของการแสดงเอาไว�
เหมือนกัน จะมีก็เพียงแต�การให�ความหมายของนักแสดงเอาไว�เท�านั้นว�า นักแสดง หมายถึง ผู�แสดง 
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นักดนตรี นักร�อง นักเต�น นักรํา และผู�ซึ่งแสดงท�าทาง ร�อง กล�าว พากย\ หรือแสดงงานวรรณกรรม
หรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน 
 
4.2 ป�ญหาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม+มีบทบัญญัติใดกําหนดให�มีการคุ�มครองธรรม
สิทธิ์ของนักแสดง หรือกําหนดให�นําบทบัญญัติว+าด�วยธรรมสิทธิ์ในเรื่องลิขสิทธิ์มาใช�บังคับโดย
อนุโลมแก+สิทธิของนักแสดง4  
 ธรรมสิทธิ์ เป:นคําภาษาไทยท่ีมาจากคําศัพท\ภาษาอังกฤษ 2 คํา คือคําว�า “Moral” ซ่ึงแปล
เป:นภาษาไทยได�ว�า ธรรม5 หรือธรรมะและคําศัพท\ภาษาอังกฤษคําว�า “Right” แปลเป:นภาษาไทยได�
ว�า สิทธ ิหรือสิทธิ์ ดังนั้นคําว�า“Moral Right” จึงแปลเป:นภาษาไทยได�ว�า “ธรรมสิทธิ หรือธรรม
สิทธิ์” ซ่ึงเป:นคําท่ีได�มาภายหลังท่ีได�มีการแปลอย�างตรงไปตรงมาของคํา ประกอบกับการผสมผสาน
ระหว�างคําว�า “ธรรม หรือธรรมะ”กับคําว�า “สิทธิ หรือสิทธิ์” เข�าด�วยกัน6 
 กฎหมายของประเทศไทยไม�ได�ให�คํานิยามของคําว�าธรรมสิทธิ์ไว� แต�ได�บัญญัติรับรอง และให� 
ความคุ�มครองสิทธิดังกล�าวไว�ในมาตรา 18 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 คือ “ผู�สร�างสรรค\
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิท่ีจะแสดงว�าตนเป:นผู�สร�างสรรค\งานดังกล�าว และมีสิทธิ
ท่ีจะห�ามมิให�ผู�รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอ่ืนใดแก�
งานนั้นจนเกิดความเสียหายต�อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู�สร�างสรรค\และเม่ือผู�สร�างสรรค\ถึงแก�
ความตาย ทายาทของผู�สร�างสรรค\มีสิทธิท่ีจะฟrองร�องบังคับตามสิทธิดังกล�าวได� ตลอดอายุแห�งการ
คุ�มครองลิขสิทธิ์ท้ังนี้ เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�เป:นอย�างอ่ืนเป:นลายลักษณ\อักษร” 
 จากบทบัญญัติ มาตรา 18 ดังกล�าวจะเห็นได�ว�ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได�มีการ
กําหนดลักษณะของการให�ความคุ�มครองแก�ธรรมสิทธิ์ไว� 2 ประการ 

ประการท่ีหนึ่ง มีสิทธิท่ีจะแสดงว�าตนเป:นผู�สร�างสรรค\งานดังกล�าว หรือท่ีเรียกกันว�าสิทธิใน
การแสดงว�าเป:นผู�สร�างสรรค\ (Right of Paternity) 

ประการท่ีสอง มีสิทธิท่ีจะห�ามมิให�ผู�รับโอนลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน
ดัดแปลง หรือทําโดยประการอ่ืนใดแก�งานนั้น จนเกิดความเสียหายต�อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู�

                                                           

4 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา, พิมพ\ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 
2545), 108. 

5 สําราญ คํายิ่ง, Dictionary in Action English - Thai by Example Usage (3 IN 1), (กรุงเทพฯ: 
วีเจพรินติ้ง, 2545), 487. 

6 พัลลภ สริิพาณิชย\กุล, ป�ญหากฎหมายบางประการในการให�ความคุ�มครองธรรมสิทธิ์ (การค�นคว�า
อิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย\สินทางป�ญญาและเทคโนโลยสีารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2554), 17. 
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สร�างสรรค\ หรือท่ีเรียกกันว�า สิทธิในการคงไว�ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of Integrity) ซ่ึงสิทธิท้ัง
สองประการนี้ผู�สร�างสรรค\สามารถใช�ธรรมสิทธิ์ได�โดยไม�ต�องทําการสงวนสิทธิ์ใด ๆ ไว�ในขณะท่ีได�ทํา
การสร�างสรรค\งานให�แก�ผู�ว�าจ�าง หรือในขณะโอนลิขสิทธิ์7 

ผู�สร�างสรรค\ย�อมมีธรรมสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ คือ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร\ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร�เสียงแพร�ภาพ หรือ งานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร\ หรือแผนกศิลปะของผู�สร�างสรรค\ รวมท้ังสิ้น 9 ประเภท ในทางกลับกัน
ผู�สร�างสรรค\ก็ไม�อาจท่ีจะมีธรรมสิทธิ์ในงานท่ีนอกเหนือไปจากงานสร�างสรรค\ท้ัง 9 ประเภทได�เช�นกัน 

การคุ�มครองธรรมสิทธิ์ในสิทธิของนักแสดง 
ดังท่ีได�อธิบายมาแล�วว�า ธรรมสิทธิ์ เป:นการคุ�มครองผู�สร�างสรรค\งานอันมีลิขสิทธิ์ แต�การ

แสดงของนักแสดงไม�ใช�งานสร�างสรรค\ท่ีมีลิขสิทธิ์ คงมีเพียงสิทธิข�างเคียงเท�านั้น ดังนั้น 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จึงไม�ได�บัญญัติให�มีการคุ�มครองธรรมสิทธิ์ของนักแสดงเอาไว�  
และไม�ได�กําหนดให�นําบทบัญญัติว�าด�วยธรรมสิทธิ์ในเรื่องลิขสิทธิ์มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก�สิทธิของ
นักแสดงด�วย ทําให�เกิดป�ญหา คือ หากมีการกระทําใด ๆ แก�งานอันมีท่ีมาจากการแสดงอันทําให�เสีย
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของนักแสดง เช�น การท่ีผู�ได�รับอนุญาตให�ทําการบันทึกการแสดงดนตรี ได�ทํา
การบันทึกเฉพาะในช�วงเวลาท่ีนักดนตรีเล�นไม�ดีในการแสดงเท�านั้น ต�อมาก็นําออกไปเผยแพร�จนทํา
ให�ผู�ชมบันทึกการแสดงเข�าใจผิดว�า นักดนตรีไร�ความสามารถในการเล�นดนตรี8 หรือ ในป�จจุบัน
เทคนิคการตัดต�อภาพเป:นท่ีรู�จักกันอย�างแพร�หลายและทําได�ง�าย เพราะมีโปรแกรมการตัดต�อท่ีโหลด
ได�โดยไม�เสียค�าบริการ ก็มักจะมีการนําภาพเคลื่อนไหวของละครมาตัดต�อแล�วใส�เสียงคําพูดท่ีหยาบ
คายบ�าง ล�อการเมืองบ�าง แล�วนํามาลงในสื่อต�าง ๆ เช�น YouTube Facebook Instagram Line 
หรือสื่ออินเทอร\เน็ตอ่ืน ๆ ดังนี้ ก็จะทําให�นักแสดงเหล�านั้นเสียหายในชื่อเสียงเกียรติคุณ และท่ีสําคัญ
นักแสดงผู�เสียหายนี้ไม�อาจดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ แก�ผู�กระทําการดังกล�าวเพ่ือคุ�มครองธรรม
สิทธิของตนได�เลย 

ด�วยเหตุนี้เอง ผู�วิจัยจึงมีความเห็นว�า ควรบัญญัติคําว�าธรรมสิทธิ์ของนักแสดงไว�ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เช�นเดียวกับกรณีธรรมสิทธิ์ของผู�สร�างสรรค\ เพราะการคุ�มครอง
ธรรมสิทธิ์ตามมาตรา 18 เป:นมาตรฐานข้ันตํ่า (Minimum Standard) ของ Berne Convention 
1886 ดังนั้นจึงไม�ครอบคลุมถึงธรรมสิทธิ์ในสิทธิของนักแสดง แต�ในป�จจุบันนี้ประเทศท่ีเป:นสมาชิก 

Berne Convention 1886 บางประเทศ เช�น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และญ่ีปุ|น ได�มีการวาง

                                                           

7 วัส ติงสมิตร, ลิขสิทธิ:์ ตัวบทพร�อมข�อสังเกตเรียงมาตราและคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:  
นิติธรรม, 2552), 131. 

8 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา, 108-109. 
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หลักเกณฑ\ในการรับรอง และให�ความคุ�มครองธรรมสิทธิ์ท่ีนอก เหนือไปกว�ามาตรฐานข้ันตํ่าของ 

Berne Convention 1886 ด�วยกันท้ังสิ้น และหลักเกณฑ\ต�าง ๆ เหล�านี้ ล�วนมีความครอบคลุม และ
ซัดเจนแตกต�างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอยู�มาก จึงควรมีการแก�ไขเพ่ิมเติม แนวทางใน
การรับรองและให�ความคุ�มครองธรรมสิทธิ์ ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในประเด็นของสิทธิ
นักแสดงให�สอดคล�องกับกฎหมายของต�างประเทศ ท่ีมีการคุ�มครองธรรมสิทธิ์ของนักแสดงอย�าง
ชัดเจน 2 ประการคือ สิทธิในความเป:นนักแสดง และสิทธิในการคงไว�ซึ่งบูรณภาพของงาน  

สิทธิในความเป:นนักแสดง (Performer ship Right)9 ประกอบด�วยสิทธิย�อย 3 สิทธิ ได�แก�  
สิทธิในการแสดงว�าตนเป:นนักแสดงโดยอาจแสดงด�วยชื่อจริง (True Name) นามแฝง (Pseudonymous) 
ชื่อหรือนามแฝงซ่ึงใช�ในการแสดง (Stage Name) หรืออาจไม�แสดงชื่อของตนก็ได� สิทธิในการห�ามมิให�
บุคคลอ่ืนกล�าวอ�างความเป:นนักแสดงในงานแสดงและสิทธิในการห�ามมิให�ผู�อ่ืนใช�ชื่อของตนในงานท่ีตน
ไม�ได�แสดง 

สิทธิในการคงไว�ซึ่งบูรณภาพของงานแสดง (Integrity Right) เป:นสิทธิท่ีจะห�ามผู�รับโอนสิทธิ
หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน หรือทําโดยประการอ่ืนใดแก�งานแสดงจนเกิดความเสียหายต�อ
ชื่อเสียง (Reputation) หรือเกียรติคุณ (Honor) ของนักแสดง 

และสอดคล�องกับกฎหมายระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยเข�าร�วมเป:นสมาชิกแล�ว หรือกําลัง
พิจารณาท่ีจะเข�าร�วมเป:นสมาชิก WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 
ได�บัญญัติถึงธรรมสิทธิ์ของนักแสดงเอาไว�ว�า นักแสดงต�องมีสิทธิในการกล�าวอ�างว�าเป:นผู�แสดง และ
ปฏิเสธการบิดเบือน ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงการแสดงของตน ซ่ึงอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของตัวผู�แสดง  

ข�อสังเกต WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ให�ความ
คุ�มครองความเสียหายเฉพาะต�อชื่อเสียง (Reputation) เท�านั้น ไม�รวมถึงเกียรติคุณของนักแสดง
ด�วย10  

ดังนั้น ถ�ากรณีเป:นการเสียหายในเกียรติคุณนักแสดงก็จะไม�ได�รับการคุ�มครองตาม WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 

 

                                                           

9 ป�ญญาพน เจริญพานิช, ป�ญหาการคุ�มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธขิ�างเคียงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. 2537 (วิทยานิพนธ\นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554). 

10 เรื่องเดียวกัน. 
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สําหรับ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 มีการคุ�มครองธรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในทางศีลธรรมซ่ึงบัญญัติเอาไว�ใน Article 511 คือ “สิทธิทางศีลธรรม” (Moral Rights) ใน
การแสดงสด (Live Performances) และการแสดงท่ีได�บันทึกไว�แล�ว (Performances Fixed in the 
Audiovisual Fixation) ได�แก� 
     1) สิทธิในการระบุชื่อในการแสดง เว�นแต�เป:นความจําเป:นท่ีไม�อาจระบุได�อันเนื่องมาจาก
ลักษณะของการใช�การแสดงนั้น และ 
     2) สิทธิในการห�ามไม�ให�ผู�ใดบิดเบือน ตัดทอน หรือดัดแปลงการแสดงของตนจนเป:นท่ี
เสื่อมเสียแก�ชื่อเสียงเกียรติคุณของนักแสดง  

    สิทธิตามข�อ 2 นี้ ต�องคํานึงถึงลักษณะของโสตทัศนวัสดุ รวมท้ังการผลิต (Production) 
และการจําหน�าย (Distribution) โสตทัศนวัสดุ ให�ถือว�า การดัดแปลงการแสดงซ่ึงเป:นการกระทําต�อ
งานตามปกติของการใช� เช�น การตัดต�อ (Edit) การย�อขนาด (Compression) การบันทึกเสียง 
(Dubbing) การจัดรูปแบบ (Formatting) ในสื่อรูปแบบท่ีมีอยู�หรือสื่อรูปแบบใหม� ซ่ึงเป:นการใช�
ตามท่ีได�รับอนุญาตจากนักแสดง ไม�เป:นการดัดแปลงตามความหมายนี้ การกระทําท่ีจะถือเป:นการ

                                                           

11 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 performances or performances fixed in 
audiovisual fixations, have the right: 

   (i) 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 

(ii)  to object to any distortion, mutilation or other modification of his 
performances that would be prejudicial to his reputation, taking due account of the nature of 
audiovisual fixations. 

(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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ดัดแปลง มุ�งหมายเฉพาะการดัดแปลงท่ีสร�างความเสื่อมเสียแก�ชื่อเสียงเกียรติคุณของนักแสดง ลําพัง
การใช�เทคโนโลยีหรือสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใหม� จะไม�ถือเป:นการดัดแปลง 
 สิทธิทางศีลธรรมจะมีอยู�จนภายหลังจากท่ีนักแสดงเสียชีวิต อย�างน�อยจนกว�าจะสิ้นอายุของ 
การคุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายภายในของประเทศภาคีท่ีอ�างการคุ�มครองจะกําหนดให�
บุคคลหรือสถาบันใด ๆ เป:นผู�ใช�สิทธิดังกล�าว อย�างไรก็ดี ในขณะท่ีให�สัตยาบันหรือเข�าเป:นภาคี
สนธิสัญญานี้ ประเทศภาคีท่ีไม�ได�ให�การคุ�มครองสิทธิทางศีลธรรมแก�นักแสดงภายหลังจากท่ีนักแสดง
เสียชีวิต อาจกําหนดให�สิทธิทางศีลธรรมบางประการสิ้นอายุการคุ�มครองไปภายหลังจากท่ีนักแสดง
เสียชีวิตแล�วก็ได� 
 จากกฎหมายของต�างประเทศและกฎหมายระหว�างประเทศท่ียกตัวอย�างมา จะเห็นได�ว�าเขา
ให�ความสําคัญกับธรรมสิทธิ์ของนักแสดงเป:นอย�างมาก โดยมีการบัญญัติเรื่องธรรมสิทธิ์ของนักแสดง
เอาไว�อย�างชัดเจนในกฎหมาย ซ่ึงทําให�นักแสดงในประเทศเหล�านั้น หรือนักแสดงในประเทศท่ีเป:น
สมาชิกของ WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 และ Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได�รับความคุ�มครองในสิทธิในความเป:นนักแสดง 
(Performer Ship Right) และสิทธิในการคงไว�ซึ่งบูรณภาพของงานแสดง (Integrity Right) 
เหมือนกับธรรมสิทธิ์ของผู�สร�างสรรค\ ซ่ึงถ�าประเทศไทยเข�าร�วมเป:นสมาชิกในสนธิสัญญาท้ังสองฉบับ 
นักแสดงท้ังนักแสดงสด และนักแสดงท่ีอยู�ในงานโสตทัศนวัสดุก็จะได�รับการคุ�มครอง จากการกระทํา
ท่ีบิดเบือน ตัดทอน หรือดัดแปลงการแสดงของตนจนเป:นท่ีเสื่อมเสียแก�ชื่อเสียงเกียรติคุณ สามารถ
เรียกร�องค�าเสียหายจากการกระทําท่ีละเมิดสิทธินักแสดงโดยอ�างกฎหมายได� 
 สําหรับกรณีผู�ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงและงานแพร�เสียงแพร�ภาพนั้น ถือว�าเป:น
ผู�สร�างสรรค\งานท่ีได�รับการคุ�มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ จึงมีธรรมสิทธิ์ของผู�สร�างสรรค\อยู�แล�ว 
ดังนั้นจึงไม�ต�องบัญญัติการคุ�มครองธรรมสิทธิ์ให�กับกลุ�มคนเหล�านี้อีกเพราะจะเป:นการซํ้าซ�อนได� แต�
การแสดงของนักแสดงนั้นไม�ใช�งานสร�างสรรค\ท่ีได�รับการคุ�มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น 
จึงต�องมีการบัญญัติคุ�มครองธรรมสิทธิ์ของนักแสดงเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให�ชัดเจนมาก
ข้ึน ตามเหตุผลท่ีได�อธิบายมาแล�วนั่นเอง 
 
4.3 ป�ญหาความชัดเจนในการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงกรณีการแสดงสด และการแสดงท่ีอยู+ใน
โสตทัศนวัสดุ 
 เนื่องจาก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้น ตราข้ึนโดยอาศัยหลักการตาม Rome 
Convention 1961 ซ่ึงเป:นเวลากว�า 53 ป] ผ�านมาแล�ว อีกท้ังพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็
ได�บัญญัติข้ึนมาใช�ถึง 20 ป] ววิัฒนาการในการแสดงสมัยนั้นกับป�จจุบันก็มีความแตกต�างกันอย�างมาก 
คือในสมัย 50 ป]ท่ีแล�ว การแสดงส�วนมากเป:นการแสดงสด เช�น การแสดงละครเวที ยี่เก หรือการ
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แสดงละครโทรทัศน\ซ่ึงในประเทศไทยของเราเริ่มข้ึนเป:นครั้งแรกในป] พ.ศ. 2499 ก็เป:นการแสดงสด
แบบท่ีต�องมีผู�บอกบทละคร ภาพพยนต\ ก็ต�องมีการพากย\สดซ่ึงถือว�าเป:นการแสดงสด ตาม
ความหมายของนักแสดงในมาตรา 4 เช�นกัน ดังนั้น เม่ือเราพิจารณาเจตนารมณ\ของกฎหมายท่ีให�
ความคุ�มครองสิทธิข�างเคียง (Neighboring Right) ตามมาตรา 44 จะเห็นได�ว�าเป:นการให�ความ
คุ�มครองสิทธินักแสดงเฉพาะการแสดงสด (Live Performance) เท�านั้น12  แต�ป�จจุบันการแสดง
ละครได�เปลี่ยนแปลงไปมากคือ เริ่มจากมีการนําเทปมาบันทึกภาพ การบันทึกการแสดงลงบนแผ�น 
CD DVD ท่ีเรียกว�าหนังแผ�น และการบันทึกการแสดงลงในอินเทอร\เน็ตท่ีทําในลักษณะเป:นคลิป 
ต�าง ๆ ซ่ึงสื่อท่ีใช�บันทึกการแสดงของนักแสดงเหล�านี้ป�จจุบันถือว�าเป:นงานโสตทัศนวัสดุ ดังนั้น ถ�าดู
ตามเจตนารมณ\ของมาตรา 44 ท่ีมุ�งคุ�มครองการแสดงของนักแสดงสด นักแสดงท่ีแสดงในงาน
โสตทัศนวัสดุ เช�น นักแสดงละครโทรทัศน\ หรือนักแสดงภาพยนตร\ก็อาจไม�ได�รับการคุ�มครองตาม
กฎหมายได�อย�างเท�าเทียมกับนักแสดงสด คือ นักแสดงละครโทรทัศน\หรือนักแสดงภาพยนตร\จะไม�มี
สิทธิแพร�เสียงแพร�ภาพ หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดง เว�นแต�จะเป:นการแพร�เสียงแพร�ภาพ
หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว�แล�ว อีกท้ังยังไม�มีสิทธิบันทึกการ
แสดงท่ียังไม�มีการบันทึกไว� ซ่ึงก็คือการบันทึกการแสดงของตนเองเหมือนการแสดงสดนั่นเอง และท่ี
สําคัญนักแสดงในงานโสตทัศวัสดุไม�มีสิทธิทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู�บันทึกไว�โดยไม�ได�รับ
อนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค\อ่ืน หรือสิ่งบันทึกการ
แสดงท่ีเข�าข�อยกเว�นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา 53 เพราะเทปบันทึกภาพ หรือ
แผ�นฟ�ล\มนั้นถือเป:นงานโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงเป:นลิขสิทธิ์ของผู�ว�าจ�าง สิทธิของนักแสดงละครโทรทัศน\หรือ
นักแสดงภาพยนตร\นี้ จะถูกกลืนไปในสิทธิของการบันทึกการแสดงซ่ึงเป:นสิทธิของผู�สร�างสรรค\ จึง
ย�อมไม�ได�ก�อให�เกิดความเป:นธรรมต�อนักแสดงเท�าใดนัก เพราะสิ่งท่ีกฎหมายให�ความคุ�มครองเป:นงาน
แพร�เสียงแพร�ภาพ เป:นงานอันมีลิขสิทธิ์ แต�สิทธินักแสดงท่ีมีอยู�ในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นกลับไม�ได�รับ
ความคุ�มครองว�าเป:นงานอันมีลิขสิทธิ์ แต�กลับไปให�ความคุ�มครองในรูปแบบท่ีเผยแพร�ออกมาว�าเป:น
งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแพร�เสียงแพร�ภาพ ท้ัง ๆ ท่ีเป:นวิธีการเผยแพร�สื่อ ท้ังท่ีความจริงแล�วการ
เผยแพร�เป:นการนํามาจากสื่อท่ีบันทึกท่ีเป:นรูปแบบของวิธีการเผยแพร�ของละครทางโทรทัศน\หรือ
ภาพยนตร\ สิทธินักแสดงถูกกลืนหายไปในสิทธิของผู�สร�างสรรค\ และเหตุผลท่ีดูจะขาดความเป:นธรรม

                                                           

12 เอกรัตน\ สารสุข, การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537: ศึกษากรณี
นักแสดงละครโทรทัศน� (การศึกษาค�นคว�าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2546). 
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เม่ือพิจารณาถึงสิทธิในละครท่ีสร�างสรรค\โดยอาศัยสิทธิสร�างสรรค\นั้น จะเห็นได�ว�าละครหรือ
ภาพยนตร\ท่ีเผยแพร�นั้นถูกแสดงด�วยนักแสดงท่ีต�องใช�ความสามารถซ่ึงน�าจะไม�เก่ียวกับผู�สร�างสรรค\13 
 สรุป การคุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 44 แห�งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให�ความคุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดงโดยแบ�ง
ออกเป:น 2 ส�วน คือ  

1) สิทธิในการแสดงท่ียังไม�ได�ถูกบันทึกไว� คือ การแสดงสดนั่นเอง ในข�อนี้นักแสดงมีสิทธิ 3 
ประการ คือ   

     1.1) แพร�เสียงแพร�ภาพ  
     1.2) เผยแพร�ต�อสาธารณชน   
     1.3) บันทึกการแสดง 
2) กรณีบุคคลอ่ืนได�บันทึกการแสดงของนักแสดง นักแสดงจะมีสิทธิในการทําซํ้า สิ่งบันทึก

การแสดงท่ีมีผู�อ่ืนบันทึกไว�ในเฉพาะกรณี ดังต�อไปนี้  
     2.1) ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได�บันทึกไว�โดยไม�ได�รับอนุญาตจากนักแสดง  
     2.2) ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค\อ่ืน  
     2.3) ทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข�าข�อยกเว�นการละเมิดสิทธิของนักแสดง 

 จากการคุ�มครองดังกล�าว เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 จะเห็นได�ว�า ในสนธิสัญญาฉบับนี้ ได�แยกการแสดงท่ีได�รับการคุ�มครองอย�าง
ชัดเจนเลยว�าการแสดงสดคุ�มครองอะไร และการแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุคุ�มครองอะไร ดังนี้ 

1) การแสดงท่ียังไม�ได�มีการบันทึกไว� (การแสดงสด) (Unfixed Performances) นักแสดงมี
สิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาต ดังนี้  

     1.1) แพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนซ่ึงการแสดงท่ียังไม�มีการบันทึก 
(การแสดงสด) เว�นแต�เป:นการแสดงท่ีได�แพร�เสียงแพร�ภาพแล�ว  

     1.2) บันทึกการแสดงท่ียังไม�ได�มีการบันทึกไว� (บันทึกการแสดงสด) 
 2) การแสดงท่ีอยู�ในโสตทัศนวัสดุ (Performances Fixed in Audiovisual Fixation) 
นักแสดงมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวในการอนุญาต ดังนี้ 
      2.1) ทําซํ้า (Reproduction) 
      2.2) จําหน�าย (Distribution) 
      2.3) ให�เช�า (Rental) 
      2.4) การเข�าถึงโดยสาธารณชน (Making Available to the Public) 

                                                           

13 เรื่องเดียวกัน. 
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      2.5) แพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
      2.6) โอนสิทธิตาม 2.1) – 2.6) (Transfer of Rights) 
 สรุป Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได�ให�ความชัดเจนในเรื่อง
ของการคุ�มครองการแสดงท่ีเป:นการแสดงสด และการแสดงท่ีเป:นการแสดงในงานโสตทัศนวัสดุว�า
การแสดงแต�ละประเภทนั้นได�รับการคุ�มครองอย�างไร ซ้ึงถ�าหากประเทศไทยเข�าร�วมลงนามเป:น
สมาชิกในสนธิสัญญาฉบับดังกล�าว นักแสดงโทรทัศน\ นักแสดงภาพยนตร\ หรือนักแสดงหนังแผ�นก็มี
สิทธิ์ท่ีจะได�รับการคุ�มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดง ในเรื่องของการทําซํ้า การจําหน�าย การให�
เช�า การเข�าถึงโดยสาธารณชน แพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชน และการโอนสิทธิ 
ต�าง ๆ แต�อย�างไรก็ตามสิทธิต�าง ๆ เหล�านี้เป:นพันธกรณีท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายระหว�างประเทศ ซ่ึง
หากประเทศไทยจะนําเรื่องใดมาบังคับใช�ก็ต�องออกกฎหมายภายในเพ่ือรับรองสิทธิต�าง ๆ เหล�านั้น
อีกชั้นหนึ่ง และถึงแม�ประเทศไทยจะไม�ออกกฎหมายมารับรองสิทธิทางเศรษฐกิจตาม Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 ท้ังหมด แต�ก็ต�องนํามาพิจารณาบ�างซ่ึงก็เท�ากับว�า
นักแสดงจะได�รับสิทธิทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนมากกว�าการท่ีประเทศไทยไม�เข�าร�วมเป:นสมาชิกใน 

Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นั่นเอง 
 
4.4 ป�ญหามาตรา 45 แห+งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม+คุ�มครองการได�รับค+าตอบแทน
จาการนําต�นฉบับหรือสําเนางานโสตทัศวัสดุของนักแสดงไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ทางการค�า  

มาตรา 45 บัญญัติไว�ว�า “ผู�ใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซ่ึงได�นําออกเผยแพร�เพ่ือ
วัตถุประสงค\ทางการค�าแล�ว หรือนําสําเนาของงานนั้นไปแพร�เสียงหรือเผยแพร�ต�อสาธารณชน
โดยตรง ให�ผู�นั้นจ�ายค�าตอบแทนท่ีเป:นธรรมแก�นักแสดง ในกรณีท่ีตกลงค�าตอบแทนไม�ได� ให�อธิบดีเป:นผู�มี
คําสั่งกําหนดค�าตอบแทน ท้ังนี ้โดยให�คํานึงถึงอัตราค�าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น  

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่งคู�กรณีอาจอุทธรณ\ต�อคณะกรรมการได�ภายในเก�าสิบวัน นับแต�
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให�เป:นท่ีสุด” 

สิทธิของนักแสดงในข�อนี้บัญญัติข้ึนตาม Rome Convention 1961 Article 12 ว�า14 If a 
phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such 
phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, 
a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to 
the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of 

                                                           

14 ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลขิสิทธิ์, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 290. 
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agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this 
remuneration. 

เจตนารมณ\ตามมาตรา 45 มีวัตถุประสงค\เพ่ือคุ�มครองสิทธิของนักแสดงท่ีจะได�รับ
ค�าตอบแทนจากผู�ท่ีนําต�นฉบับหรือสําเนา “สิ่งบันทึกเสียงการแสดง” (เทป หรือซีดีท่ีบันทึกเสียงการ
แสดง) ไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�า ใน 2 กรณี คือ  

1) ใช�แพร�เสียงต�อสาธารณชนโดยตรง เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�า ได�แก� การแพร�เสียงจากสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง 

2) ใช�เผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรง เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�า ได�แก� การเป�ดสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดงในสถานประกอบกิจการธุรกิจการค�า เช�น ร�านอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิง เป:น
ต�น  

จากมาตรา 45 จะสังเกตได�ว�า สิ่งท่ีได�รับการคุ�มครองในเรื่องของค�าตอบแทนจากการนํา
ต�นฉบับหรือสําเนาไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�านั้น มีเพียง “สิ่งบันทึกเสียงการแสดง” เท�านั้น 
ถ�าเป:นการนําต�นฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู�ด�วย คือ งาน
โสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี) ออกเผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรงจะไม�ได�รับการคุ�มครองตามมาตรา 45 ซ่ึง
ไม�เป:นธรรมกับนักแสดงเท�าใดนัก เพราะป�จจุบันนี้จะเห็นได�ว�ามีการนํางานโสตทัศนวัสดุออกเผยแพร�
ต�อสาธารณชนโดยตรง เป:นจํานวนมาก เช�น การนําเทปการแสดงสดของวงดนตรี สตริง ลูกทุ�ง หมอ
ลํา หรือเด่ียวไมโครโฟน ไปเป�ดในร�านอาหาร รถทัวร\ โรงแรม และสถานบันเทิง ไม�ต�างกับสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดง แต�งานโสตทัศนวัสดุกลับไม�มีสิทธิได�รับค�าตอบแทนตามกฎหมาย  

การท่ีมาตรา 45 บัญญัติคุ�มครองสิทธิการได�รับค�าตอบแทนจากการนําต�นฉบับหรือสําเนาไป
ใช�เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�าเฉพาะ “สิ่งบันทึกเสียงการแสดง” นั้น ผู�วิจัยมีความเห็นว�าในขณะท่ี
บัญญัติกฎหมายข้ึนมา ยังไม�มีการแปลเจตนารมณ\ของสื่อท่ีใช�บันทึกการแสดงเป:นงานโสตทัศนวัสดุ 
อีกท้ังเทคโนโลยีท่ีใช�กันแพร�หลายในยุคนั้นคงมีเพียงสิ่งบันทึกเสียง เพราะอุปกรณ\บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว เช�นกล�องถ�ายหนัง หรือกล�องวีดีโอมีราคาแพงและมีใช�เฉพาะกลุ�ม ในกฎหมายระหว�าง
ประเทศเองไม�ว�าจะเป:น Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPS ,Rome Convention 1961 ,WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996) และ WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ล�วนไม�มีการบัญญัติคุ�มครองถึงสิ่งบันทึก
การแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู�ด�วยเลย แต�ด�วยความท่ีเทคโนโลยีหรือสื่อบันทึกการแสดงนั้นมี
การพัฒนาข้ึนมาและมีราคาท่ีถูกลง ดังจะเห็นได�จากการท่ีป�จจุบันนี้ ประชาชนท่ัวไปสามารถเป:น
เจ�าของกล�องวีดีโอ หรือโทรศัพท\มือถือท่ีสามารถถ�ายภาพได�กันอย�างแพร�หลาย และเม่ืออุปกรณ\หรือ
สื่อบันทึกการแสดงมีความหลากหลายมากข้ึน ในยุคป�จจุบันจึงมีการแปลเจตนารมณ\ของสื่อท่ีใช�
บันทึกการแสดงเป:นงานโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงรวมเอาสื่อต�าง ๆ เช�น เทปวีดิทัศน\ (Video Tape) สื่อ
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มัลติมีเดีย (Multimedia-CD) และซีดี วีซีดีและดีวีดี (Audio-CD, VCD, DVD) เป:นงานโสตทัศนวัสดุ
ท้ังหมด ด�วยเหตุนี้เองหากกฎหมายยังคงคุ�มครองเพียงสิ่งบันทึกเสียงการแสดงเพียงอย�างเดียว ก็ไม�
สามารถให�ความเป:นธรรมกับงานโสตทัศนวัสดุของนักแสดงได�อย�างเพียงพอ ในป] 2012 นานา
ประเทศจึงได�ลงนามในสนธิสัญญาท่ีมีชื่อว�า Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012
เพ่ือคุ�มครองสื่อท่ีใช�ในการแสดงท่ีเป:นสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู�ด�วยหรือ มีการ
คุ�มครองงานโสตทัศนวัสดุให�ครอบคลุมข้ึนนั่นเอง 
 Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได�บัญญัติถึงสิทธิของนักแสดงท่ี
สามารถนํางานโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงรวมถึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู�ด�วย ไปแพร�
เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนทางสื่อใด ๆ ก็ได� โดยสมาชิกอาจแจ�งต�อผู�อํานวยการใหญ� 
WIPO ว�าจะคุ�มครองสิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป:นธรรม (Right to Equitable 
Remuneration) สําหรับการใช�การแสดงท่ีบันทึกไว�ในโสตทัศนวัสดุไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมเพ่ือ
แพร�เสียงแพร�ภาพ (Broadcasting) หรือเผยแพร�ต�อสาธารณชน (Communication to the 
Public) แทนการให�ความคุ�มครองสิทธิแต�ผู�เดียว (Exclusive Rights) หรือสมาชิกอาจแจ�งต�อ
ผู�อํานวยการใหญ� WIPO ว�าจะคุ�มครองสิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชน
เฉพาะในบางกรณี หรือจะจํากัดการคุ�มครองในกรณีอ่ืนบางกรณี หรือจะไม�ให�การคุ�มครองเช�นนี้เลยก็
ได�15  
 สรุป ความแตกต�างเรื่องการคุ�มครองการได�รับค�าตอบแทนจาการนํางานโสตทัศวัสดุไปใช�เพ่ือ
วัตถุประสงค\ทางการค�า คือ มาตรา 45 แห�งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให�สิทธินักแสดงได�รับ
ค�าตอบแทนจากการการนําต�นฉบับหรือสําเนาของ “สิ่งบันทึกเสียงการแสดง” ไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค\

                                                           
15 Article 11 Right of Broadcasting and Communication to the Public 
(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the broadcasting and 

communication to the public of their performances fixed in audiovisual fixations. 
(2) Contracting Parties may in a notification deposited with the Director General of WIPO 

declare that, instead of the right of authorization provided for in paragraph (1), they will establish 
a right to equitable remuneration for the direct or indirect use of performances fixed in 
audiovisual fixations for broadcasting or for communication to the public.  Contracting Parties 
may also declare that they will set conditions in their legislation for the exercise of the right to 
equitable remuneration. 

(3) Any Contracting Party may declare that it will apply the provisions of paragraphs (1) or 
(2) only in respect of certain uses, or that it will limit their application in some other way, or that 
it will not apply the provisions of paragraphs (1) and (2) at all. 
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ทางการค�าเท�านั้น ไม�คุ�มครองการนําสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการแสดงปรากฏอยู� หรืองาน
โสตทัศนวัสดุ ออกเผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรงด�วย  
 แต� Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 มีการบัญญัติคุ�มครองสิทธิใน
การได�รับค�าตอบแทนจาการนํางานโสตทัศวัสดุไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค\ทางการค�า คือนักแสดงมีสิทธิ
เผยแพร�การแสดงท่ียังไม�มีการบันทึก (การแสดงสด) หรือการแสดงท่ีได�บันทึกไว�ใน “โสตทัศนวัสดุ”  
ต�อสาธารณชนโดยอาศัยสื่อใด ๆ ก็ได� และประเทศสมาชิกสามารถเลือกการให�ความคุ�มครองได�ว�าจะ
เลือก  
 1) สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนท่ีเป:นธรรม (Right to Equitable Remuneration) แทน
การให�ความคุ�มครองสิทธิแต�ผู�เดียว (Exclusive Rights) สําหรับการใช�การแสดงท่ีบันทึกไว�ใน
โสตทัศนวัสดุ ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม หรือ 
 2) คุ�มครองสิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนเฉพาะในบางกรณี 
หรือจะจํากัดการคุ�มครอง หรือจะไม�คุ�มครองเลยก็ได� 
 ดังนั้น หากประเทศไทยเข�าร�วมเป:นสมาชิก ใน Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 นักแสดงในประเทศไทยก็มีสิทธิท่ีจะได�รับค�าตอบแทนจากการนํางาน
โสตทัศนวัสดุ ไปทําการแพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนโดยตรง ตาม Article 11 
Right of Broadcasting and Communication to the Public ซ่ึงก็ข้ึนอยู�กับนโยบายของประเทศ
ไทยว�าจะ เลือกรับเอาสิทธิได�รับค�าตอบแทนท่ีเป:นธรรม (Right to Equitable Remuneration) 
หรือ คุ�มครองสิทธิในการแพร�เสียงแพร�ภาพ และเผยแพร�ต�อสาธารณชนเฉพาะในบางกรณี หรือจะ
จํากัดการคุ�มครองหรือจะไม�คุ�มครองเลย ซ่ึงก็เป:นเรื่องท่ีจะต�องศึกษากันต�อไปว�า สภาพสังคมไทยของ
เรานั้นเหมาะกับสิทธิในข�อใด แต�ในเรื่องนี้ผู�วิจัยเห็นว�าอย�างน�อยก็ต�องเลือกคุ�มครองแบบใดแบบหนึ่ง
ไม�ใช�เลือกท่ีจะไม�คุ�มครองเลย เพราะไม�เช�นนั้นแล�วการเข�าร�วมเป:นสมาชิกใน Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 ก็ไม�สามารถท่ีจะแก�ไขป�ญหามาตรา 45 ได� นั่นเอง   
 



บทท่ี 5 
บทสรุป และข�อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 สิทธินักแสดงเปนสิทธิข�างเคียง (Neighboring Right) ท่ีนานาประเทศมีการยอมรับและให�
ความคุ�มครองมาเปนเวลาช�านาน การคุ�มครองสิทธิข�างเคียงนี้ เกิดจากหลักการท่ีลิขสิทธิ์ให�ความ
คุ�มครองเฉพาะผู�สร�างสรรค6งาน แต8ไม8ได�คุ�มครองผู�ท่ีนําผลงานนั้นไปใช�หรือไปเผยแพร81 ซ่ึงบุคคล
เหล8านี้ก็ได�แก8 นักแสดง ผู�ผลิตสิ่งบันทึกเสียง หรือผู�แพร8เสียงแพร8ภาพนั่นเอง ผู�ท่ีนําผลงานไปเผยแพร8
นี้ถือได�ว8าเขาทําหน�าท่ีเสมือนเปนตัวกลาง (Intermediaries) ระหว8างผู�สร�างสรรค6งานลิขสิทธิ์และ
สังคม ซ่ึงกลุ8มคนเหล8านี้เขาก็ต�องใช�ความรู� ความอุตสาหะและการลงทุนพอสมควร ดังนั้นถ�าเขาไม8ได�
รับการคุ�มครองสิทธิใด ๆ เลยก็อาจจะไม8เปนธรรมเท8าใดนัก ด�วยเหตุนี้เอง ระบบกฎหมายจึงให�ความ
คุ�มครองบุคคลเหล8านี้ด�วยสิทธิประเภทหนึ่งท่ีเรียกว8า สิทธิข�างเคียง (Neighboring Right) นั่นเอง 
 สิทธิข�างเคียงของนักแสดง2 (Performer’ Rights) ได�แก8 สิทธิท่ีจะปMองกันมิให�การแสดงของ
เขาถูกบันทึกหรือแพร8เสียงแพร8ภาพโดยไม8ได�รับอนุญาต ซ่ึงอาจจําแนกได�เปน  
 5.1.1 สิทธิท่ีจะปMองกันห�ามปรามมิให�มีการบันทึกการแสดง 
 5.1.2 สิทธิท่ีจะปMองกันห�ามปรามมิให�มีการแพร8เสียงแพร8ภาพโดยตรงซ่ึงการแสดง 
 5.1.3 สิทธิท่ีจะควบคุมการทําซํ้าจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีทําข้ึนโดยไม8ได�รับอนุญาตหรือ
ทําซํ้าข้ึนอีกโดยมีวัตถุประสงค6ท่ีต8างไปจากเดิมท่ีเคยได�รับอนุญาต 
 5.1.4 สิทธิท่ีจะควบคุมการแพร8เสียงแพร8ภาพจากสิ่งบันทึกการแสดง โดยมีสิทธิท่ีจะได�รับ
ค8าตอบแทน (Rights of Phonogram Producers) จากการเผยแพร8การบันทึกการแสดงนั้น 
 ในทางกฎหมายระหว8างประเทศนั้น มีการให�ความสําคัญกับสิทธิของนักแสดงมาเปนเวลาช�า
นานแล�ว โดยกฎหมายท่ีเริ่มบัญญัติคุ�มครองเก่ียวกับสิทธิของนักแสดงคือ Rome Convention 1961
และในTRIPS Agreementก็ได�กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงไว�ในข�อ 14 
(1) ซ่ึงมีหลักการท่ีสอดคล�องกับข�อ 7 (1) (a) (b) (c) ของRome Convention 1961ต8อมาเม่ือ
เทคโนโลยีมีการพัฒนามากข้ึน สิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกการแสดง และการแพร8เสียงแพร8ภาพก็มีความ
ทันสมัยมากข้ึน การคุ�มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายฉบับเดิมเริ่มไม8เพียงพอและไม8ทันต8อ
เหตุการณ6 จึงได�มีการพัฒนากฎหมายเพ่ือคุ�มครองสิทธินักแสดงข้ึนอีกหลายฉบับ คือ WIPO 
Copyright Treaty (WCT) 1996 และ WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 

                                                           

1 ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลขิสิทธิ์, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 27. 
2 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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1996 แต8อย8างไรก็ตามกฎหมายเหล8านี้มุ8งคุ�มครองเพียงสิ่งบันทึกเสียงการแสดงเท8านั้น จึงยังไม8
ครอบคลุมถึงสิ่งบันทึกการแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ (Audiovisual Fixation) ท่ีหมายความถึง  
วัสดุท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวไม8ว8าจะมีเสียงหรือสิ่งท่ีใช�แทนเสียงหรือไม8ก็ตามซ่ึงสามารถชมทําซํ้า 
หรือเผยแพร8ต8อได�โดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ6 ดังนั้น ในปl 2012 นานาประเทศจึงได�ร8วมกันลง
นามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่ง เพ่ือให�สนธิสัญญานี้คุ�มครองสิทธิของนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ 
(Audiovisual Fixation) ซ่ึงก็ได�แก8 Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นั่นเอง 
 การคุ�มครองสิทธินักแสดงในประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนในปl พ.ศ. 2537 หลังจากท่ีได�มีการ
ประกาศใช�พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยระราชบัญญัติฉบับนี้ได�แยกสิทธิของนักแสดงไว�ใน
หมวดท่ี 2 เริ่มจากมาตรา 44 ถึง มาตรา 53 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได�บัญญัติให�
นักแสดงมีสิทธิอยู8 2 ประเภท คือ สิทธิแต8เพียงผู�เดียว (Exclusive Right) ในการกระทําบางอย8างตาม
มาตรา 44 และสิทธิในการได�รับค8าตอบแทน (Right to Remuneration) จากการใช�ผลงานการแสดง
ของตนตามมาตรา 45 แต8ด�วยความท่ี พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทยนี้ได�
บัญญัติข้ึนตามหลักการของRome Convention 1961 ท่ีผ8านมากว8า 50 ปlแล�ว ดังนั้น เม่ืออนุสัญญา
กรุงโรมมีความล�าสมัยและไม8เพียงพอท่ีจะคุ�มครองสิทธิของนักแสดง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ก็ล�าสมัยและไม8เพียงพอท่ีจะคุ�มครองสิทธิของนักแสดงอีกต8อไปเช8นกัน และจากการศึกษา
ผู�วิจัยพบว8า ถึงแม�นานาประเทศเขาจะมีการลงนามเปนสมาชิกในสนธิสัญญา ท่ีให�ความคุ�มครองสิทธิ
นักแสดงอีกหลายฉบับ แต8นอกจากRome Convention 1961 แล�ว ประเทศไทยก็ไม8ได�ร8วมลงนาม
เปนสมาชิกในสนธิสัญญาท่ีให�ความคุ�มครองสิทธินักแสดงฉบับใดอีกเลย ซ่ึงนั่นแสดงให�เห็นว8าประเทศ
ไทยของเราให�ความสําคัญกับการคุ�มครองสิทธินักแสดงน�อยมาก ท้ังท่ีในช8วงปlหลัง ๆ ประเทศไทย
พยายามท่ีจะเปนศูนย6กลางเมืองภาพยนตร6 โดยการจัดเทศกาลหนังท่ีกรุงเทพมหานคร และท่ีพัทยา 
แต8เม่ือหันกลับมาดูกฎหมายท่ีให�ความคุ�มครองผู�ผลิตภาพยนตร6 ไม8ว8าจะเปนนักแสดง ผู�ผลิตสิ่ง
บันทึกเสียง หรือผู�แพร8เสียงแพร8ภาพแล�วกลับรู�สึกขัดกันชอบกล  

ด�วยเหตุนี้เอง ผู�วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสนธิสัญญาต8าง ๆ ท่ีให�ความคุ�มครองสิทธิของ
นักแสดงแต8ละฉบับว8า เขามีการพัฒนาการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงไปถึงส8วนไหนบ�าง และศึกษา
เปรียบเทียบมาตรการคุ�มครองสิทธินักแสดงของ Beijing Treaty on Audiovisual Performances 
2012 กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว8ามีความแตกต8างกันอย8างไร ซ่ึงจากการศึกษาก็
สามารถสรุปได�ว8ามีปrญหาเรื่องการตีความของการแสดง ปrญหาการคุ�มครองธรรมสิทธิ์ ปrญหาการ
คุ�มครองธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง ปrญหาความชัดเจนในการคุ�มครองสิทธิของ
นักแสดงกรณีการแสดงสด และการแสดงท่ีอยู8ในโสตทัศนวัสดุ ปrญหามาตรา 45 แห8งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม8คุ�มครองการได�รับค8าตอบแทนจากการนําต�นฉบับหรือสําเนางานโสตทัศวัสดุ
ของนักแสดงไปใช�เพ่ือวัตถุประสงค6ทางการค�า จากการศึกษาปrญหาต8าง ๆ ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
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5.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการคุ�มครองสิทธินักแสดงภายใต� Beijing Treaty on 

Audiovisual Performances 2012 ขององค6การทรัพย6สินทางปrญญาโลกแล�วนํามาเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีประเทศไทยจะเข�าร8วม
เปนสมาชิกใน Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 นั้น สามารถสรุปปrญหาได� 
ดังท่ีกล8าวมาแล�วในส8วนของบทสรุป ซ่ึงจากปrญหาดังกล8าว ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.2.1 ข�อเสนอแนะป#ญหาการตีความของการแสดง 
 ปrญหาการตีความของนักแสดงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย คือ การถ8ายภาพนิ่งและการเดินแบบ
นั้นถือว8าเปนการแสดงของนักแสดงท่ีจะได�รับการคุ�มครองสิทธินักแสดงหรือไม8ในเรื่องนี้ผู�วิจัยเห็นว8า
ไม8ควรขยายความในมาตรา 44 ให�คุ�มครองการถ8ายภาพนิ่งและการเดินแบบเปนสิทธิของนักแสดง
ด�วย เพราะว8าการถ8ายภาพนิ่งและการเดินแบบ ไม8ใช8การแสดง ถึงแม�ผู�ปฏิบัติงานจะเปนนักแสดงก็
ตาม และการทํางานท้ัง 2 กลุ8มนี้ก็มีความแตกต8างจากการแสดงอย8างเห็นได�ชัดในตัวของมันเองอยู8
แล�ว คือ การถ8ายภาพนิ่งและการเดินแบบนั้น ไม8ต�องใช�ความพยายามอุตสาหะในการท่ีจะแสดง
ท8าทางเพ่ือสื่อให�ผู�ชมเข�าใจเปนเรื่องเปนราวว8า ตัวแสดงนั้นมีความรู�สึกนึกคิดอย8างไร กรณีท่ีไม8ได�พูด
ออกมา หรือการพูดกับแววตานั้นแสดงให�เห็นว8าเปนคนดีจริงๆหรือไม8 เปนต�น สําหรับ Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances 2012 ก็ได�ให�ความหมาย แต8เพียงนักแสดงไว�เท8านั้นว8า 
“นักแสดง” หมายถึงผู�แสดงนักดนตรีนักร�องนักเต�นนักรําและผู�ซึ่งแสดงท8าทางร�องกล8าวพากย6หรือ
แสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�านจากความหมายนี้ก็ไม8ได�ขยายความของการแสดง
เอาไว�เช8นกันว8า อย8างไรถึงจะถือว8าเปนการแสดง ซ่ึงถ�าประเทศไทยเข�าร8วมเปนสมาชิกของ
สนธิสัญญาฉบับนี้ ก็ต�องมานั่งตีความของการแสดงเช8นกัน ดังนั้น ในกรณีการถ8ายภาพนิ่งและการเดิน
แบบนี้ หากผู�ถ8ายภาพนิ่ง หรือนางแบบ นายแบบได�รับความเดือดร�องเสียหายจากการท่ีบุคคลอ่ืนนํา
งานของตนไปใช�อย8างไม8เปนธรรม ก็ควรท่ีจะเรียกร�องกันในฐานละเมิด หรือเรื่องของการผิดสัญญา
กันมากกว8าประเด็นละเมิดสิทธินักแสดง 

5.2.2 ข�อเสนอแนะป#ญหาเรื่องการคุ�มครองธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรม (Moral 
Rights) ของนักแสดง 
 ในเรื่องการคุ�มครองธรรมสิทธิ์นี้ จากการศึกษาพบว8าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม8มี
การคุ�มครองธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง และไม8ได�บัญญัติให�นําธรรมสิทธิ์ในเรื่อง
ลิขสิทธิ์มาใช�ในเรื่องสิทธิของนักแสดงด�วย จึงทําให�เกิดปrญหาว8า ถ�าการแสดงของนักแสดงถูกนําไป
บิดเบือน หรือตัดต8อให�เขาเสียหายแก8ชื่อเสียงเกียรติยศ นักแสดงจะไม8มีสิทธิเรียกร�องค8าเสียหายตาม
สิทธินักแสดงได�เลย เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) 1996 จะเห็นได�ว8า WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996 ให�
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ความคุ�มครองธรรมสิทธิ์ของนักแสดงแต8คุ�มครองเฉพาะในกรณีท่ีการบิดเบือนนั้นทําให�เสียหายแก8
ชื่อเสียงนักแสดงเท8านั้น และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ สําหรับ Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances 2012 จะเห็นได�ว8าสนธิสัญญาฉบับนี้มีการบัญญัติถึงการคุ�มครองธรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ทางศีลธรรมของนักแสดงด�วย โดยถ�ามีใครนํางานแสดงท่ีเปนการแสดงสด หรืองานแสดงท่ีอยู8ใน
โสตทัศนวัสดุไปบิดเบือน ตัดทอน หรือดัดแปลงการแสดงของตนจนเปนท่ีเสื่อมเสียแก8ชื่อเสียงเกียรติ
คุณของนักแสดงนักแสดงเหล8านี้ก็จะได�รับความคุ�มครองสิทธิทางศีลธรรมนี้ด�วย 
 ดังนั้น ผู�วิจัยมีความเห็นว8า หากมีการแก�ไขกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็
ควรท่ีจะนําเรื่องของธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมมาบัญญัติไว�ในส8วนของสิทธินักแสดงด�วย เพราะ
จะได�เปนไปตามหลักการของกฎหมายระหว8างประเทศท้ังหลาย และท่ีสําคัญปrจจุบันนี้นักแสดงถูก
ละเมิดสิทธิในเรื่องธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมเปนอย8างมาก เช8นกรณี การตัดต8อภาพการแสดง
ของดารามาใส8คําพูดหยาบคาย หรือล�อการเมือง เปนต�น 

5.2.3 ข�อเสนอแนะป#ญหาความชัดเจนในการคุ�มครองสิทธิของนักแสดงกรณีการแสดงสด 
และการแสดงท่ีอยู<ในโสตทัศนวัสดุ 
 สรุปปrญหาในข�อนี้ก็คือ ตามมาตรา 44 แห8งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้นคุ�มครอง
สิทธินักแสดงเฉพาะกรณีการแสดงสด คือนักแสดงสดเท8านั้นท่ีมีสิทธิแพร8เสียงแพร8ภาพ หรือเผยแพร8
ต8อสาธารณชนซ่ึงการแสดงเว�นแต8จะเปนการ แพร8เสียงแพร8ภาพหรือเผยแพร8ต8อสาธารณชนจากสิ่ง
บันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว�แล�วบันทึกการแสดงท่ียังไม8มีการบันทึกไว�แล�ว และทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึก
การแสดงท่ีมีผู�บันทึกไว�โดยไม8ได�รับอนุญาตจากนักแสดงหรือ สิ่งบันทึกการแสดงท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือ
วัตถุประสงค6อ่ืนหรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข�าข�อยกเว�นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา 53 
ซ่ึงทําให�มีปrญหาว8า นักแสดงท่ีแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ เช8น นักแสดงละคร นักแสดงภาพยนตร6 หรือ
นักแสดงหนังแผ8น นั้นไม8ได�รับการคุ�มครองตามมาตรา 44 เพราะการแสดงของเขาเหล8านั้นถูกกลืนไป
เปนงานโสตทัศนวัสดุ ท่ีบริษัทผู�ผลิตละคร หรือภาพยนตร6เท8านั้นท่ีมีสิทธิ์จะนํางานเหล8านี้ไปขอ
ลิขสิทธิ์ได� ดังนั้น จึงไม8เปนธรรมกับนักแสดงละคร นักแสดงภาพยนตร6 หรือนักแสดงหนังแผ8นเท8าใด
นัก ซ่ึงในกรณีนี้เม่ือผู�วิจัยศึกษาเปรียบเทียบกับสนธิสัญญาฉบับต8าง ๆ แล�วพบว8า Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 ได�แยกการคุ�มครองอย8างชัดเจน คือ แยกการคุ�มครองว8ากรณี
แสดงสด นักแสดงมีสิทธิประการใดบ�าง นักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุมีสิทธิแต8เพียงผู�เดียวอย8างไรบ�าง
ดังท่ีได�อธิบายมาแล�วในบทท่ี 4 ซ่ึงการแยกถึงสิทธิการคุ�มครองนักแสดงเช8นนี้ ก็ชัดเจนว8านักแสดงใน
โสตทัศนวัสดุเขาก็ได�รับการคุ�มครองสิทธิต8าง ๆ เหมือนกับนักแสดงสดเช8นกัน  

ดังนั้น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว8า หากมีการแก�ไขกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ในส8วนของสิทธินักแสดงนั้น ควรจะบัญญัติคุ�มครองสิทธินักแสดงท้ังการแสดงสด และการแสดงท่ีอยู8
ในงานโสตทัศนวัสดุด�วย เพราะปrจจุบันนี้ การแสดงท่ีมีบทบาทและประชาชนสามารถเข�าถึงได�ง8าย 
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คือการแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ เช8นละครโทรทัศน6 ภาพยนตร6 หรือหนังแผ8น แต8นักแสดงในงาน
เหล8านี้เขากลับไม8ได�รับการคุ�มครองสิทธินักดังเช8น นักแสดงในงานแสดงสด อีกท้ังการแก�ไขกฎหมาย
ให�คุ�มครองสิทธิของนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ ก็เพ่ือให�กฎหมายลิขสิทธิ์ของเราเปนไปตามหลัก
กฎหมายระหว8างประเทศเก่ียวกับสิทธิของนักแสดงและเปนท่ียอมรับของบริษัทหนังต8างประเทศ   
เขาจะได�มาลงทุนสร�างหนัง สร�างละครในประเทศไทยมากข้ึน นักแสดงในประเทศไทยก็จะมีงานทํา
มากข้ึน และประเทศไทยก็จะได�รับผลประโยชน6ด�านเศรษฐกิจมากข้ึนด�วยนั่นเอง 
 5.2.4 ข�อเสนอแนะป#ญหามาตรา 45 แห<งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม<คุ�มครอง
การได�รับค<าตอบแทนจาการนําต�นฉบับหรือสําเนางานโสตทัศวัสดุของนักแสดงไปใช�เพ่ือวัตถุ 
ประสงคEทางการค�า  
 จากปrญหาข�อนี้ เปนปrญหาการคุ�มครองสิทธิในการได�รับค8าตอบแทนของนักแสดงในกรณี 
การนําต�นฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกเสียงการแสดง เช8น เทป หรือซีดีท่ีบันทึกเสียงการแสดง ไปใช�เพ่ือ
วัตถุประสงค6ทางการค�าเท8านั้น ไม8รวมถึงการนําต�นฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีภาพการ
แสดง หรืองานโสตทัศนวัสดุไปใช�ประโยชน6ในทางการค�าด�วย ดังนั้น จึงทําให�มีปrญหาว8า ถ�ามีผู�ใดนํา
ต�นฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงท่ีอยู8ในงานโสตทัศนวัสดุไปแพร8เสียงแพร8ภาพต8อสาธารณชน
โดยตรง เช8น การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน6 เคเบิลทีวี หรืออินเทอร6เน็ต และนําไปเผยแพร8ต8อ
สาธารณชนโดยตรง เช8น การเปvดภาพยนตร6บนรถทัวร6 หรือร�านอาหารต8าง ๆ เหล8านี้ นักแสดงท่ีอยู8ใน
งานโสตทัศนวัสดุ จะไม8ได�รับค8าตอบแทนตามมาตรา 45 ในเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจาก มาตรา 44 นั้น
ไม8ได�ให�ความคุ�มครองนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ ดังนั้นในเรื่องของค8าตอบแทนตามมาตรา 45 จึง
ไม8ได�รับการคุ�มครองไปด�วย  

ดังนั้นในข�อนี้ ผู�วิจัยจึงขอเสนอแนะว8า หากมาตรา 44 แก�ไขกฎหมายให�คุ�มครองงานแสดงใน
โสตทัศนวัสดุแล�ว มาตรา 45 ก็ต�องบัญญัติ การคุ�มครองการได�รับค8าตอบแทนในงานโสตทัศนวัสดุ
เพ่ิมไปด�วย ดังท่ี Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 ได�บัญญัติคุ�มครองเรื่องนี้
ใน Article 11 ว8า นักแสดงมีสิทธิแต8เพียงผู�เดียวท่ีจะแพร8เสียงแพร8ภาพและเผยแพร8ต8อสาธารณชน 
(Broadcasting and Communication to the Public) และมีสิทธิในการได�รับค8าตอบแทนท่ีเปน
ธรรม (Right to Equitable Remuneration) แทนการให�ความคุ�มครองสิทธิแต8ผู�เดียว (Exclusive 
Rights) สําหรับการใช�การแสดงท่ีบันทึกไว�ในโสตทัศนวัสดุไม8ว8าทางตรงหรือทางอ�อม 
 
5.3 บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาสิทธินักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 แห8ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว8ามีความแตกต8างกับสิทธินักแสดงใน Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances 2012 อย8างไร และประเทศไทยเข�าร8วมเปนสมาชิกในสนธิสัญญาฉบับ
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ดังกล8าวจะมีผลประโยชน6หรือผลกระทบอย8างไร อีกท้ังพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในส8วน
สิทธิของนักแสดงสมควรท่ีจะมีการแก�ไขหรือไม8 
 จากการศึกษาผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว8า ประเทศไทยของเราสมควรท่ีจะเข�าร8วมเปนสมาชิกใน
Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 เพราะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ของเราได�บัญญัติข้ึนมาเปนระยะเวลานานแล�ว เทคโนโลยีในการบันทึกการแสดงก็มีการพัฒนามาก
ข้ึนด�วย แต8พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของเรายังคงคุ�มครองแต8เพียงการแสดงสด และสิ่ง
บันทึกเสียงการแสดงเท8านั้น ซ่ึงมันไม8ครอบคลุมการทํางานของนักแสดงในปrจจุบันท่ีส8วนใหญ8มีการ
ทํางานแสดงในโสตทัศนวัสดุมากข้ึน และสนธิสัญญาฉบับนี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องของการคุ�มครอง
งานแสดงท่ีอยู8ในโสตทัศนวัสดุดังได�อธิบายมาแล�วนั่นเอง อีกท้ังจากการศึกษาพบว8า การท่ีเราเข�า
เจรจาในเวทีโลกเช8น การเจรจาการเปvดตลาดการค�าเสรีภายใต�กรอบอาเซียน+3 และอาเซียน+6 
และแนวทางการเจรจาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย มักมีข�อเรียกร�องให�ประเทศไทยเข�าร8วมใน 
สนธิสัญญาท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย6สินทางปrญญาโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ท่ีรวมถึงสิทธิของการแสดงด�วย 
นั่นแสดงให�เห็นว8าประเทศไทยของเราให�ความสําคัญในเรื่องทรัพย6สินทางปrญญาน�อยมาก โดยเฉพาะ
ในเรื่องของสิทธินักแสดง ดังนั้นจากคําถามท่ีถามว8าสมควรจะมีการแก�ไขกฎหมาย เพราะ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู�วิจัยมีความเห็นว8าสมควรท่ีจะมีการแก�ไขเปนอย8างยิ่ง ด�วย
เหตุผลท่ีได�กล8าวมาท้ังหมดในงานวิจัยนี้นั่นเอง 
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Preamble 
 
The Contracting Parties, 
 
Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers in their audiovisual 
performances in a manner as effective and uniform as possible, 
 
Recalling the importance of the Development Agenda recommendations, adopted in 2007 by 
the General Assembly of the Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), which aim to ensure that development considerations form an integral 
part of the Organization’s work, 
 
Recognizing the need to introduce new international rules in order to provide adequate solutions 
to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments, 
 
Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and 
communication technologies on the production and use of audiovisual performances, 
 
Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers in their 
audiovisual performances and the larger public interest, particularly education, research and 
access to information, 
 
Recognizing that the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) done in Geneva on 
December 20, 1996, does not extend protection to performers in respect of their performances 
fixed in audiovisual fixations, 
 
Referring to the Resolution concerning Audiovisual Performances adopted by the Diplomatic 
Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions on December 20, 1996,  
 
Have agreed as follows: 
 
 
Article 1 
Relation to Other Conventions and Treaties 
 
(1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties 
have to each other under the WPPT or the International Convention for the Protection of 
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations done in Rome on 
October 26, 1961. 
 
(2) Protection granted under this Treaty shall leave intact and shall in no way affect the 
protection of copyright in literary and artistic works.  Consequently, no provision of this Treaty 
may be interpreted as prejudicing such protection. 
 
(3) This Treaty shall not have any connection with treaties other than the WPPT, nor shall it 
prejudice any rights and obligations under any other treaties1,2. 

                                                 
1  Agreed statement concerning Article 1:  It is understood that nothing in this Treaty affects any rights or 
obligations under the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) or their interpretation and it is further 
understood that paragraph 3 does not create any obligations for a Contracting Party to this Treaty to ratify or accede 
to the WPPT or to comply with any of its provisions. 
 
2  Agreed statement concerning Article 1(3):  It is understood that Contracting Parties who are members of the 
World Trade Organization (WTO) acknowledge all the principles and objectives of the Agreement on Trade-Related 

[Footnote continued on next page] 
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Article 2 
Definitions 
 
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 folklore3; 
 
(b) “audiovisual fixation” means the embodiment of moving images, whether or not 
accompanied by sounds or by the representations thereof, from which they can be perceived, 
reproduced or communicated through a device4;  
 
(c) “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds 
or of images 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; 
 
(d) “communication to the public” of a performance means the transmission to the public by 
any medium, otherwise than by broadcasting, of an unfixed performance, or of a performance 
fixed in an audiovisual fixation.  For the purposes of Article 11, “communication to the public” 
includes making a performance fixed in an audiovisual fixation audible or visible or audible and 
visible to the public. 
 
 
Article 3 
Beneficiaries of Protection 
 
(1) Contracting Parties shall accord the protection granted under this Treaty to performers 
who are nationals of other Contracting Parties. 
 
(2) Performers who are not nationals of one of the Contracting Parties but who have their 
habitual residence in one of them shall, for the purposes of this Treaty, be assimilated to 
nationals of that Contracting Party. 
 
 
Article 4 
National Treatment 
 
(1) Each Contracting Party shall accord to nationals of other Contracting Parties the treatment 
it accords to its own nationals with regard to the exclusive rights specifically granted in this 
Treaty and the right to equitable remuneration provided for in Article 11 of this Treaty.  
 

                                                 
[Footnote continued from previous page] 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and understand that nothing in this Treaty affects the 
provisions of the TRIPS Agreement, including, but not limited to, the provisions relating to anti-competitive practices. 
 
3  Agreed statement concerning Article 2(a):  It is understood that the definition of “performers” includes those 
who perform a literary or artistic work that is created or first fixed in the course of a performance. 
 
4  Agreed statement concerning Article 2(b):  It is hereby confirmed that the definition of “audiovisual fixation” 
contained in Article 2(b) is without prejudice to Article 2(c) of the WPPT. 
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(2) A Contracting Party shall be entitled to limit the extent and term of the protection accorded 
to nationals of another Contracting Party under paragraph (1), with respect to the rights granted 
in Article 11(1) and 11(2) of this Treaty, to those rights that its own nationals enjoy in that other 
Contracting Party. 
 
(3) The obligation provided for in paragraph (1) does not apply to a Contracting Party to the 
extent that another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 11(3) of 
this Treaty, nor does it apply to a Contracting Party, to the extent that it has made such 
reservation. 
 
 
Article 5 
Moral Rights 
 
(1) Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of those 
rights, the performer shall, as regards his live performances or performances fixed in 
audiovisual fixations, have the right: 
 

(i) 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 
 
(ii) to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that 
would be prejudicial to his reputation, taking due account of the nature of audiovisual 
fixations. 

 
(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 claimed5.  
 
 
Article 6 
Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances 
 
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. 

                                                 
5  Agreed statement concerning Article 5:  For the purposes of this Treaty and without prejudice to any other 
treaty, it is understood that, considering the nature of audiovisual fixations and their production and distribution, 
modifications of a performance that are made in the normal course of exploitation of the performance, such as 
editing, compression, dubbing, or formatting, in existing or new media or formats, and that are made in the course of 
a use authorized by the performer, would not in themselves amount to modifications within the meaning of 
Article 5(1)(ii).  Rights under Article 5(1)(ii) are concerned only with changes that are objectively prejudicial to the 
performer’s reputation in a substantial way.  It is also understood that the mere use of new or changed technology or 
media, as such, does not amount to modification within the meaning of Article 5(1)(ii). 
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Article 7 
Right of Reproduction 
 
Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of 
their performances fixed in audiovisual fixations, in any manner or form6.  
 
 
Article 8 
Right of Distribution 
 
(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 audiovisual fixations 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 performer7.   
 
 
Article 9 
Right of Rental 
 
(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 audiovisual fixations as 
determined in the national law of Contracting Parties, even after distribution of them by, or 
pursuant to, authorization by the performer. 
 
(2) Contracting Parties are exempt from the obligation of paragraph (1) unless the 
commercial rental has led to widespread copying of such fixations materially impairing the 
exclusive right of reproduction of performers8.  
 
 
Article 10 
Right of Making Available of Fixed Performances 
 
Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of 
their performances fixed in audiovisual fixations, 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. 
 
 
 
                                                 
6  Agreed statement concerning Article 7:  The reproduction right, as set out in Article 7, and the exceptions 
permitted thereunder through Article 13, fully apply in the digital environment, in particular to the use of performances 
in digital form.  It is understood that the storage of a protected performance in digital form in an electronic medium 
constitutes a reproduction within the meaning of this Article. 
 
7  Agreed statement concerning Articles 8 and 9:  As used in these Articles, the expression “original and copies,” 
being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refers exclusively to fixed copies 
that can be put into circulation as tangible objects. 
 
8  Agreed statement concerning Articles 8 and 9:  As used in these Articles, the expression “original and copies,” 
being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refers exclusively to fixed copies 
that can be put into circulation as tangible objects. 
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Article 11 
Right of Broadcasting and Communication to the Public 
 
(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the broadcasting and 
communication to the public of their performances fixed in audiovisual fixations. 
 
(2) Contracting Parties may in a notification deposited with the Director General of WIPO 
declare that, instead of the right of authorization provided for in paragraph (1), they will establish 
a right to equitable remuneration for the direct or indirect use of performances fixed in 
audiovisual fixations for broadcasting or for communication to the public.  Contracting Parties 
may also declare that they will set conditions in their legislation for the exercise of the right to 
equitable remuneration. 
 
(3) Any Contracting Party may declare that it will apply the provisions of paragraphs (1) or (2) 
only in respect of certain uses, or that it will limit their application in some other way, or that it 
will not apply the provisions of paragraphs (1) and (2) at all. 
 
 
Article 12 
Transfer of Rights 
 
(1) A Contracting Party may provide in its national law that once a performer has consented 
to fixation of his or her performance in an audiovisual fixation, the exclusive rights of 
authorization provided for in Articles 7 to 11 of this Treaty shall be owned or exercised by or 
transferred to the producer of such audiovisual fixation subject to any contract to the contrary 
between the performer and the producer of the audiovisual fixation as determined by the 
national law. 
 
(2) A Contracting Party may require with respect to audiovisual fixations produced under its 
national law that such consent or contract be in writing and signed by both parties to the 
contract or by their duly authorized representatives. 
 
(3) Independent of the transfer of exclusive rights described above, national laws or 
individual, collective or other agreements may provide the performer with the right to receive 
royalties or equitable remuneration for any use of the performance, as provided for under this 
Treaty including as regards Articles 10 and 11. 
 
 
Article 13 
Limitations and Exceptions 
 
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of 
limitations or exceptions with regard to the protection of performers 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 and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer9.  
 
 

                                                 
9  Agreed statement concerning Article 13:  The Agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and 
Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty (WCT) is applicable mutatis mutandis also to Article 13 (on Limitations and 
Exceptions) of the Treaty. 
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Article 14 
Term of Protection 
 
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. 
 
 
Article 15 
Obligations concerning Technological Measures 
 
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against 
the circumvention of effective technological measures that are used by performers in connection 
with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their 
performances, which are not authorized by the performers concerned or permitted by law10,11.  
 
 
Article 16 
Obligations concerning Rights Management Information 
 
(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 or copies of performances fixed in audiovisual 
fixations 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, or the owner of any right in the 
performance, or information about the terms and conditions of use of the performance, and any 
numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is 
attached to a performance fixed in an audiovisual fixation12.  
 

                                                 
10  Agreed statement concerning Article 15 as it relates to Article 13:  It is understood that nothing in this Article 
prevents a Contracting Party from adopting effective and necessary measures to ensure that a beneficiary may enjoy 
limitations and exceptions provided in that Contracting Party’s national law, in accordance with Article 13, where 
technological measures have been applied to an audiovisual performance and the beneficiary has legal access to 
that performance, in circumstances such as where appropriate and effective measures have not been taken by rights 
holders in relation to that performance to enable the beneficiary to enjoy the limitations and exceptions under that 
Contracting Party’s national law.  Without prejudice to the legal protection of an audiovisual work in which a 
performance is fixed, it is further understood that the obligations under Article 15 are not applicable to performances 
unprotected or no longer protected under the national law giving effect to this Treaty. 
 
11  Agreed statement concerning Article 15:  The expression “technological measures used by performers” 
should, as this is the case regarding the WPPT, be construed broadly, referring also to those acting on behalf of 
performers, including their representatives, licensees or assignees, including producers, service providers, and 
persons engaged in communication or broadcasting using performances on the basis of due authorization. 
 
12  Agreed statement concerning Article 16:  The Agreed statement concerning Article 12 (on Obligations 
concerning Rights Management Information) of the WCT is applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on 
Obligations concerning Rights Management Information) of the Treaty. 
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Article 17 
Formalities 
 
The enjoyment and exercise of the rights provided for in this Treaty shall not be subject to any 
formality. 
 
 
Article 18 
Reservations and Notifications 
 
(1) Subject to provisions of Article 11(3), no reservations to this Treaty shall be permitted. 
 
(2) Any notification under Article 11(2) or 19(2) may be made in instruments of ratification or 
accession, and the effective date of the notification shall be the same as the date of entry into 
force of this Treaty with respect to the Contracting Party having made the notification.  Any such 
notification may also be made later, in which case the notification shall have effect three months 
after its receipt by the Director General of WIPO or at any later date indicated in the notification. 
 
 
Article 19 
Application in Time 
 
(1) Contracting Parties shall accord the protection granted under this Treaty to fixed 
performances that exist at the moment of the entry into force of this Treaty and to all 
performances that occur after the entry into force of this Treaty for each Contracting Party. 
 
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party may declare in a 
notification deposited with the Director General of WIPO that it will not apply the provisions of 
Articles 7 to 11 of this Treaty, or any one or more of those, to fixed performances that existed at 
the moment of the entry into force of this Treaty for each Contracting Party.  In respect of such 
Contracting Party, other Contracting Parties may limit the application of the said Articles to 
performances that occurred after the entry into force of this Treaty for that Contracting Party. 
 
(3) The protection provided for in this Treaty shall be without prejudice to any acts committed, 
agreements concluded or rights acquired before the entry into force of this Treaty for each 
Contracting Party. 
 
(4) Contracting Parties may in their legislation establish transitional provisions under which 
any person who, prior to the entry into force of this Treaty, engaged in lawful acts with respect to 
a performance, may undertake with respect to the same performance acts within the scope of 
the rights provided for in Articles 5 and 7 to 11 after the entry into force of this Treaty for the 
respective Contracting Parties. 
 
 
Article 20 
Provisions on Enforcement of Rights 
 
(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the 
measures necessary to ensure the application of this Treaty. 
 
(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their 
law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this 
Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute 
a deterrent to further infringements. 
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Article 21 
Assembly 
 
(1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly. 
 
 (b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate who 
may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. 
 
 (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has 
appointed the delegation.  The Assembly may ask WIPO to grant financial assistance to 
facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing 
countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United 
Nations or that are countries in transition to a market economy. 
 
(2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development 
of this Treaty and the application and operation of this Treaty. 
 
 (b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 23(2) in respect 
of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty. 
 
 (c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the 
revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for 
the preparation of such diplomatic conference. 
 
(3) (a)  Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its 
own name. 
 
 (b)  Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in 
the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its 
Member States which are party to this Treaty.  No such intergovernmental organization shall 
participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. 
 
(4) The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence 
of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General 
Assembly of WIPO. 
 
(5) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus and shall establish its 
own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of 
a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of 
decisions. 
 
 
Article 22 
International Bureau 
 
The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty. 
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Article 23 
Eligibility for Becoming Party to the Treaty 
 
(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty. 
 
(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party 
to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation 
binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly 
authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty. 
 
(3) The European Union, having made the declaration referred to in the preceding paragraph 
in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty. 
 
 
Article 24 
Rights and Obligations under the Treaty 
 
Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall 
enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty. 
 
 
Article 25 
Signature of the Treaty 
 
This Treaty shall be open for signature at the headquarters of WIPO by any eligible party for 
one year after its adoption. 
 
 
Article 26 
Entry into Force of the Treaty 
 
This Treaty shall enter into force three months after 30 eligible parties referred to in Article 23 
have deposited their instruments of ratification or accession. 
 
 
Article 27 
Effective Date of Becoming Party to the Treaty. 
 
This Treaty shall bind: 
 
(i) the 30 eligible parties referred to in Article 26, from the date on which this Treaty has 
entered into force; 
 
(ii) each other eligible party referred to in Article 23, from the expiration of three months from 
the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession with the Director 
General of WIPO. 
 
 
Article 28 
Denunciation of the Treaty 
 
This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the 
Director General of WIPO.  Any denunciation shall take effect one year from the date on which 
the Director General of WIPO received the notification. 
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Article 29 
Languages of the Treaty 
 
(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and 
Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic. 
 
(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be 
established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after 
consultation with all the interested parties.  For the purposes of this paragraph, “interested 
party” means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official 
languages, is involved and the European Union, and any other intergovernmental organization 
that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved. 
 
 
Article 30 
Depositary 
 
The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty. 
 
 
 

[End of document] 
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