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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาและหลักกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 2) เพื่อศึกษากฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาที่ใหความคุมครองเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการพมิพสามมิติระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับ

ประเทศญีปุ่น 3) เพื่อศึกษาผลกระทบการละเมิดของเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติตอการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาภายใตบริบทกฎหมายทรพัยสินทางปญญาของประเทศไทย 4) เพื่อวิเคราะห

ปญหาการใหความคุมครองและแนวทางแกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติ โดยผลการวิจัยพบวา การละเมิดทรัพยสินทางปญญาในเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพน้ัน   

จากเดิมที่มีการใหความคุมครองเทคโนโลยีการพิมพรูปแบบสองมิติ จนปจจบุันพัฒนามาเปน

รูปแบบสามมิติ โดยจากการวิจัยพบวามีการละเมิดเกิดข้ึนดวยกัน 2 แบบ คือ 1) การละเมิดตัวช้ินงาน 

และ 2) การละเมิดตัวไฟลงานตนฉบบั ซึ่งจากการใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่แพรหลายน้ันสงผล

ใหเกิดผลกระทบตอผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาและผูบริโภค ซึ่งไดผลิตและใชงานจาก

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

สารนิพนธเลมน้ีจึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทรพัยสินทางปญญาของตางประเทศ 

ไดแก กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศญีปุ่น พบวากฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาของทั้งสองประเทศใหความคุมครองไวอยางดีแลว อีกทั้ง ยังทําการศึกษาความตกลง

ระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญากรุงเบอรน และความตกลงทรัพยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกับการคา

(TRIPs) ในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการละเมิดเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ี เพื่อนํามาใชเปน

แนวทางในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย ทั้งน้ี ตามกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาของประเทศไทย พบวาการละเมิดเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ี สงผลกระทบโดยตรงตอ

ทางดานกฎหมายลิขสทิธ์ิที่จะเปนการละเมิดอยูในรปูแบบการคัดลอกหรอืดัดแปลงซิ้นงานและไฟล

งานจากตนฉบบั สวนกฎหมายสิทธิบัตรจะเปนการละเมิดทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑและ

กฎหมายเครื่องหมายการคาจะเปนการละเมิดที่เกี่ยวของกับรูปรางรปูทรงของวัตถุ 

 

 



 อยางไรก็ตาม การกระทําทีเ่ปนการละเมิดทรพัยสินทางปญญาเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการพิมพ

สามมิติดังกลาวน้ี จะสงผลกระทบตอการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในการขัดขวางสิทธิ

ของเจาของทรัพยสินทางปญญาและสิทธิของผูบริโภค ไมวาจะดวยการผลิต หรือการใชไฟลงาน หรือ

ช้ินงานจากเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ เพราะฉะน้ันบุคคลใดจะตองเปนผูรบัผิดจากการกระทําละเมิด

ดวยการใชเทคโนโลยีการพมิพสามมิติเหลาน้ี ซึ่งอาจจะทําใหเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของ

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 
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 ABSTRACT  

 

 The objectives of this research were 1) to study the concepts and legislation 

regarding the intellectual property infringement and 3D printing technology, 2) to 

examine the intellectual property law for protecting the 3D printing work in the 

United States and Japan, 3) to determine the effect of 3D printing technology 

infringement on the intellectual property protection under the intellectual property 

law of Thailand, and 4) to analyze the problems of implementing the intellectual 

property protection and solutions for the intellectual property infringement of 3D 

printing technology.   

 Even though the law had been updated to cover the protection of 3D printing 

technology, the result from the research study showed that there were two kinds of 

infringement: 1) infringement of the work piece, and 2) infringement of the original 

file. Due to the popularity of 3D printing technology, the infringement had an impact 

on both the intellectual property owners and the consumers who produced and 

used the work of 3D printing technology. 

 In this independent study, the comparison between the intellectual property 

laws in the United States and Japan was made. It was found that the intellectual 

property rights in both countries are well-protected by their laws. In addition, the 

author also examined the international agreements including the Berne Convention 

for the Protection of Literary and Artistic Works and the Agreement on Trade Related 

Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) to look for solutions of the 3D printing 

technology infringement problem and use them as a guideline for protecting the 

intellectual property in Thailand. According to the intellectual property law of 

Thailand, the 3D printing technology infringement incurs the violation of the 

copyright law in the aspect of copying or modifying the work piece and original file,  

 



the violation of the patent law in the aspect of product design, the violation of the 

trademark law protection of shape and configuration of objects. 

 The intellectual property infringement of the 3D printing technology 

mentioned above has an effect on the intellectual property protection as it leads to 

prohibition of the exercise of the intellectual property rights by the owners or 

consumers either in producing or using the work piece or file made by the 3D 

printing technology. This also prohibits the advancement of the 3D printing 

technology in the future. Further research should be conducted to determine who 

should be responsible for consequences of the infringement. 

 

Keywords: Infringement, Intellectual Property, 3D Printer  

 

 

 

  

 



ซ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสาํเรจ็ลลุวงไดดวยความเมตตากรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรยา สงิหสงบ 
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ขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ชายและครอบครัวที่คอยใหกําลงัใจ คอยหวงใยในยามทีผู่เขียนทอแทเปน

แรงผลกัดันใหผูเขียน อดทนพากเพยีรพยายามในการทําสารพพินธฉบบัน้ีเรื่อยมาจนสําเร็จลลุวงเปนอยางดี 

ผูเขียนหวังวาสารนิพนธฉบบัน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแกบุคคลอื่นที่ไดนําไปศึกษาตอไมมากก็นอย ผูเขียนจงึ
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่ใหเห็นกันอยูแพรหลายในขณะน้ีซึ่งเปนการเปดเทคโนโลยีใหม

สําหรับโลกปจจุบัน ความคิดสรางสรรคและการพัฒนาผลงานการออกแบบที่เพิม่มากข้ึนทําให

เทคโนโลยีน้ีการล้ําไปสูความทันสมัยในอีกมิติหน่ึงที่สามารถมองเห็นและจบัตองไดด่ังใจตางจาก

เทคโนโลยีแบบเกาอยางสิ้นเชิง ถือไดวาเทคโนโลยีการพมิพสามมิติน้ีเปนการพลิกโฉมนวัตกรรมการ

ออกแบบ การสรางตนแบบไดงายข้ึนและใชเวลาทีส่ั้นลงในการผลิตทําใหลดตนทุนการผลิตลงได 

ประหยัดวัตถุดิบ และสามารถชวยในการออกแบบที่มีขนาดเล็กในรายการผลิตโดยไมจําเปนตองใช 

ตนรูปแบบที่มรีาคาแพงอกีตอไป แตหันมาพึง่พาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติจากเครื่องพิมพในการ

ผลิตแทน ซึง่ในปจจบุันเครือ่งพมิพสามมิติ (3D Printer) เปนนวัตกรรมคอมพิวเตอรสมัยใหมของโลก 

โดยการสรางหุนจําลองสามมติิ สามารถนําไปเสนอผลงานออกแบบได จากการสรางโมเดลสามมิติ 

(3D Models) โปรแกรมโมเดลสามมิติทั่วไป แลวนํามาสั่งพมิพ ซึ่งเครื่องพิมพสามมิติ มีต้ังแตขนาด

เล็ก จนถึงขนาดใหญ มีทัง้รุนที่พิมพไดสีเดียว (Monochome) และหลายสี (Multicolors) ใหได 

เลือกการสรางหุนจําลองดวยเครือ่งพมิพสามมิติน้ี ทําใหงานออกแบบไดมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน แมนยํา 

รวดเร็ว และตนทุนตํ่า ซึง่มหีลายวงการนํามาใชแลว อยางเชน รถยนตที่ตัวถังภายนอกถูกสั่งปริ้นต

ออกมา โดยใชวิธีน้ีสรางวัสดุช้ินโต ๆ แตนํ้าหนักเบา ๆ ไดและก็ยังแข็งแรงดวย เพราะวาทําโครงสราง

ภายในเลียนแบบธรรมชาติ หรืองานดานอวกาศนาซาก็ปริ้นตแบบจําลองยานอวกาศมาใช 

นักวิทยาศาสตรยุโรปใชปริ้นตพื้นผิวดวงจันทรออกมาทดลอง ทางการแพทยกเ็ชนเดียวกันที่ไดใช

เทคนิคน้ีเรียงพิมพเซลลมีชีวิตประกอบกันเปนหเูพื่อใชปลูกถายกับรางกายคนไดจรงิ ๆ เปนตน  

อยางไรก็ตาม ประโยชนของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติยังไมหมดไปเพียงเทาน้ี แตยังมี

บทบาทสําคัญในอกีหลายดาน อาทิ ทางดานอุตสาหกรรมการออกแบบ แฟช่ัน และแวดวงในดาน

การแพทยจะใชเครื่องทซีีสแกนในการจําลองภาพตนแบบ เพื่อทําการเอ็กซเรยหาตําแหนงอวัยวะที่

ตองการจะจําลองไมวาจะเปน ฟน หู แขน ขา หลอดลมเทียม หรือกะโหลกเทียม เปนตน ทําใหหมด

ปญหาเรือ่งอวัยวะเลื่อนหลุดเพราะขนาดไมพอดี ซึ่งการพิมพอวัยวะเทียมดวยเทคนิคการพิมพสามมิติ

มาใชรักษาคนไขในตางประเทศหลายกรณีก็จริง แตการพิมพอวัยวะเทียมใหใชงานไดจรงิน้ันตอง

อาศัยความรูดานอื่นมาประกอบดวย เชน การผลิต Robotic Arm เพื่อใหคนพกิารทางแขนที่

จําเปนตองอาศัยความรูทางวิศวกรรมเขามาชวยดูกลไกใหวัตถุขยับเขย้ือนไดเหมือนแขนจรงิ ซึ่งใน

วงการศัลยกรรมความงามก็อาศัยเทคโนโลยีการพิมพสามมติิดีไซนรูปหนาหรือศัลยกรรมจมูกโดย

คนไขสามารถเห็นผลลพัธหลงัทําศัสยกรรมในตอนน้ันไดเลยซึ่งถือวาเปนขอดีของการทําศัลยกรรม
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ดวยเทคโนโลยีการพมิพสามมิติน้ันเอง ซึ่งเครื่องพิมพแบบสามมิติดังกลาวเปนเครื่องที่ทําใหช้ินงาน 

ที่ถูกสรางสรรคข้ึนจากเดิมที่อยูในรูปแบบของการถูกบันทึกไวลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นใดไมอาจ

สัมผัสและจบัตองได จนกลายมาเปนการสรางช้ินงานที่เปนวัตถุที่จับตองได เน่ืองจากมีความกวาง  

ลึก สูง เขามาเกี่ยวของ ทัง้น้ี เทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ันเริ่มเปนที่แพรหลายในชีวิตประจําวันมาก

ย่ิงข้ึน สืบเน่ืองจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิง่ 

ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตอยางมากมาย จึงปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีได

กลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตประจําวัน เขามาเสรมิปจจัยพืน้ฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี แตคน

สวนใหญไมคอยสนใจวาจะไดอะไรจากการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีคนจํานวนไมนอยมอง

วาเปนเรื่องไกลตัวทั้งที่ในความจรงิแลววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมบีทบาทสําคัญมากในการ

แกปญหาและพฒันาชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก 

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีเจาของแบรนดหรอืนักออกแบบน้ันจึงตองตระหนักถึงภัย

คุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ถึงแมเทคโนโลยีน้ีอาจจะใหความ

สะดวกรวดเร็วแกการผลิตก็จริง แตปญหาเกิดจากการผลิตสนิคาที่ลอกเลียนดวยการใชเทคโนโลยีน้ี

สามารถผลิตผลงานไดหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนการดําเนินการทีโ่ดดเดนและเครือ่งหมายการ 

คาที่คัดลอกไดอยางรวดเร็วตนทุนถูกและงายดาย นอกจากน้ีการบงบอกถึงความแตกตางระหวาง

สินคาตัวจริงและสินคาลอกเลียนแบบทําไดยากเน่ืองจากสามารถสแกนรายการสามมิติและผลิตภัณฑ

แบบจําลองที่เหมือนกันได ความสามารถของเทคโนโลยีน้ีเปนที่นาจับตามองอยางมากกวาในอนาคต

จะมีการจัดการในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและผลกระทบที่อาจจะเกิดจากเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติในอนาคตตอไป  

จะเห็นไดวาความกาวหนาของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ันอาจจะกอใหเกิดปญหาใน

อุตสาหกรรมการผลิตในดานปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่เกิดการพฒันาจากเทคโนโลยี 

การพิมพสามมิติ (3D Printing) ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหครอบคลุมถึงความกาวหนาของ

เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติในปจจุบัน ซึ่งเปนผลกระทบโดยตรงที่อาจจะเปนปญหาใหกบัผูผลิต

และผูบริโภคที่ไดผลิตและใชงานจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ีไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชงานทัง้ใน

สวนบุคคลและในดานธุรกิจมากข้ึนกอใหเกิดธุรกิจในรูปแบบใหมอยางแพรหลาย ทําใหเกิดมีประเด็น

ที่โตเถียงกันในทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในหลายดาน เชน ดานกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิในเรื่องการคัดลอกช้ินงานจากตนฉบบัมาใชในการพมิพงานสามมิติโดยจะถือเปนการทําซ้ํา

หรือไมดานกฎหมายสิทธิบัตรไมวาจะเปนเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

ดานกฎหมายเครือ่งหมายการคาในเรื่องของรูปรางรูปทรงที่เกิดจากการพิมพสามมิติ เปนตน ทั้งน้ี

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติไดมกีารพฒันาใหระบบการผลิตและการทํางานอยางตอเน่ืองทําใหมี

ประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่หลากหลายมากข้ึน อยางไรก็ตามยังคงมปีระเด็นเกี่ยวกับการสราง
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ความสมดุลอันเกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติตอการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาวาเปนการขัดขวางความกาวหนาของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติหรือไม ทั้งน้ียังไม

ขอกําหนดที่ชัดเจนเพือ่เปนแนวทางศึกษาในการปรบัปรุงแกไขกฎหมายดานทรพัยสินทางปญญา 

ของไทยตอไปในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ (3D Printing) และการ

ละเมิดทรพัยสินทางปญญาตามหลักกฎหมายทรพัยสินทางปญญาของประเทศไทย 

 1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาทีใ่หความคุมครองเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ (3D Printing) ระหวางประเทศสหรัฐอเมรกิากับประเทศญี่ปุน 

 1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบในการนําเทคโนโลยีการพมิพสามมิติมาใชตอสทิธิของเจาของ

ผลงานตามความคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยที่ใชบังคับในปจจบุัน 

 1.2.4 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหาการใหความคุมครองและแนวทางแกไขปญหาการ

ละเมิดทรพัยสินทางปญญาในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

จากการวิจัยน้ีมุงเนนศึกษาเกี่ยวกบัปญหาการละเมิดทรพัยสินทางปญญาจากเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติ (3D Printing) และศึกษากฎหมายที่ใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศ

ไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน เพื่อนํามาวิเคราะหเปนแนวทางปรบัปรุงแกไขและ

ปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูเปนเจาของสทิธิหรือผูออกแบบทีอ่าจจะเกิดข้ึนจาก

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่แพรหลายทั้งในปจจบุันและอนาคต ใหมีความเปนมาตรฐานสากล 

 

1.4 สมมติฐาน 

 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีอาจจะทําใหเกิดการละเมดิตอทรัพยสินทางปญญาของ

เจาของสิทธิตาง ๆ ซึง่ในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่มกีารนํามาใชในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนใน

ปจจุบัน อาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องการใหความคุมครองเกีย่วกับเจาของสทิธิและผูนําไปใช 

ทั้งน้ีผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในประเทศไทยซึง่ยังมกีารใหความคุมครองดานทรัพยสินทาง

ปญญาไมเพียงพอกบังานเทคโนโลยีที่มีการพฒันาที่มีความหลากหลายที่เพิม่มากข้ึน 
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1.5 วิธีการวิจัย 

 สารนิพนธฉบบัน้ีใชวิธีการศึกษาคนควา และวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) 

โดยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมลูทัง้จากหนังสือ ตาราวิชาการ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ  

สารนิพนธ บทความ วารสาร ฐานขอมลูทางอเิล็กทรอนิกสและเอกสารตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของทัง้ภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 1.6.1 ทําใหทราบถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่

เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 1.6.2 ทําใหทราบถึงการใหความคุมครองเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในระดับสากล

ทั้งกฎหมายตางประเทศและประเทศไทยในปจจุบัน 

 1.6.3 ทําใหทราบถึงผลกระทบในการนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติมาใชตอสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา 

 1.6.4 ทําใหทราบถึงแนวทางการใหความคุมครองและแนวทางการแกไขปญหาในการละเมิด

ทางทรัพยสินทางปญญาในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 
 



บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

ท่ีเก่ียวของและเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ (3D Printing) 

 

ปจจุบันในวงการนวัตกรรมและการออกแบบที่ยังคงเปนเรื่องใหมทีเ่กิดข้ึน ที่มกีารพูดถึงกัน

อยางแพรหลายหนีไมพนเทคโนโลยีน้ีทีเ่ราเรียกวา “เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ” (3D Printing) 

เครื่องมือทีส่ามารถผลิตงานการพิมพใหมรีูปรางเหมอืนงานตนแบบไดในเวลาอันรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดตนทุน วัสดุในการผลิตและลดการใชแรงงานอีกดวย เทคโนโลยีน้ีมกีาร

พัฒนาใหเครื่องมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ โดยมาพรอมกับราคาทีเ่ขาถึงงายเหมาะสําหรบับริษัทขนาดเล็ก

หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการพัฒนาใหการใชงานมีความทันสมัยโดยมีการเก็บขอมูล

เปนไฟลแทนการทําแมพิมพ ซึ่งการเก็บไฟลในรูปแบบดิจิตอลน้ันจะมีการแลกเปลี่ยนขอมลูดวยระบบ

คอมพิวเตอรผานระบบที่เรียกวา อินเทอรเน็ต ซึ่งศักยภาพในเทคโนโลยีน้ีทีจ่ะสงผลกระทบตอการ

บริโภคและการผลิตในหลากหลายรปูแบบทั้งวิธีการออกแบบและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

ซึ่งผูพัฒนาสินคาและบริการเริ่มมีจํานวนมากข้ึนทําใหมผีลกระทบมากข้ึนตามไปดวย  

ในบทน้ีผูเขียนจะศึกษาถึงแนวคิดและความสําคัญของการคุมครองลิขสทิธ์ิตลอดถึงการศึกษา

วิวัฒนาการและปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญากับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 
 

2.1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 เมื่อนวัตกรรมการพมิพและเครื่องพิมพในจากอดีตไดมกีารพฒันาข้ึน เครื่องพิมพในยุคสมัย

แรกจะอยูในรปูแบบของ “เครือ่งเรียงไลโนไทป” (Linotype) ที่จะทําการเรียงทีละบรรทัดนิยมใชงาน

สําหรับทําแมพิมพของหนังสือพิมพและ“เครื่องเรียงโมโนไทป (Monotype) ที่จะทําการเรียงออกมา

เปนตัวตอกันเปนบรรทัด หลงัจากน้ันในป ค.ศ. 1898 ไดมีการประดิษฐเครือ่งเรียงพิมพดวยแสงข้ึน

เครื่องเรียงพิมพดังกลาวเหลาน้ีไดถูกพัฒนาจนกลายมาเปนเทคโนโลยีการพิมพแบบสองมิติซึง่เปน

เทคโนโลยีการพิมพโดยเครื่องพิมพ (Printer) ที่ตองอาศัยการเช่ือมตอคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางเพือ่

ผลิตช้ินงานจากน้ันเมื่อเขายุค 1980 ไดเริ่มมีการพัฒนาการพิมพอีกครั้งโดยเรียกเทคโนโลยีน้ีวา “การ

พิมพสามมิติ” (3D Printing) ซึ่งในยุคน้ันเปนเพียงช่ือเรียกของเครือ่งจักรกลตัวหน่ึงที่มหีลักการใน

การข้ึนรปูโลหะผานการควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ตอมาในป 1984 บริษัทผูพฒันาระบบสามมิติ 

Chuck Hell ไดคิดคนเทคโนโลยีทีเ่รียกวา Rapid Prototype หรือการสรางตนแบบรวดเร็วมาใชใน

งานผลิตสวนประกอบหรืออะไหลในงานอุตสาหกรรมหนักอาศัยกระบวนการพิมพช้ินงานแบบ 

Stereolithography (SLA) หรือการแปรคุณสมบัติของเหลวในกลุมโพโตโพลเิมอร ไดแก ยาง 

พลาสติก โลหะ และเงิน ใหกลายเปนของแข็งดวยการฉายแสงอลัตราไวโอเลต หลังจากน้ันเทคโนโลยี
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การพิมพแบบสามมิติก็พัฒนาข้ึนมาเรื่อย ๆ จนมีวิธีเทคนิคทีซ่ับซอนพรอมกบัมีบทบาทมากข้ันใน

หลาย ๆ ดานและถูกนําไปใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนทางการศึกษาอุตสาหกรรมดานการ

ออกแบบ อุตสาหกรรมยานยนต งานดานวิศวกรรม การแพทยและทันตกรรม แฟช่ันเครื่องประดับ 

ไปจนถึงวิทยาการอวกาศและการบิน และอีกมากมาย อีกทัง้ยังม ีเทคนิคและวิธีการพิมพแบบสามมิติ

เพิ่มมากข้ึนเพิ่มใหเหมาะกับช้ินงานและชนิดของวัสดุที่ตองการข้ึนในรูปในกระบวนการพมิพสามมิติ

อีกดวย  

 อยางไรก็ดี ในทุกวันน้ีการพิมพแบบสามมิติถูกพัฒนาเทคนิคใหสามารถผลิตช้ินงานที่มีความ

ประณีตซบัซอนดวยการเช่ือมโยงระบบในการทํางานรวมกับคอมพิวเตอรในการประมวลผลความ

ละเอียดของวัตถุตนแบบ ดังน้ันจงึตองใชงานคูกบัอปุกรณสแกนภาพดวย โดยอุปกรณสแกนภาพจะ

ทําการประมวลภาพพิมพเขียวของวัตถุที่ตองการพิมพในรูปแบบไฟล CAD (Computer Aided 

Design) หรอืไฟล 3D Scanner หรือจะใชวิธีเขียนรูปจําลองสามมิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

ประเภท CAD/ CAM ก็ได จากน้ันโอนถายรายละเอียดขอมลูไปยังเครื่องพิมพสามมิติใหทําการบันทึก

รายละเอียดของภาพไว เมื่อเครื่องเริ่มเขาสูกระบวนการพิมพแลวจะทําการกอช้ินงานจากช้ันลางสุด

จนครบองคประกอบตามแบบ สําหรบัเวลาในการพิมพรปูกข้ึ็นอยูกับความซับซอนของตนแบบและ

ความเร็วของเครื่องพมิพ แตในปจจุบันการพฒันาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติยังไมหยุดเพียงเทาน้ี

ยังคงมีการคิดคนและพฒันาในตัวเครื่องพิมพสามมิติจากขนาดใหญที่ใชอยูเพียงแคในโรงงาน

อุตสาหกรรม จนมีขนาดเล็กที่สามารถใชไดในครัวเรือนและเปนปากกาทีส่ามารถจะพกพาไดเพื่อ

สะดวกในการใชงานมากข้ึน ซึ่งการพัฒนาของเครื่องพมิพสามมิติพัฒนาไปอยางรวดเร็วในยุคปจจบุัน

มีสิ่งประดิษฐใหมมากมายทีเ่กิดข้ึนจากเทคโนโลยีน้ี ถือเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดาน

อุตสาหกรรมเปนอยาง แตในทางกลบักันก็อาจจะกอใหเกิดปญหาในดานการละเมิดทรัพยทางสินทาง

ปญญาซึ่งเปนอีกเรือ่งหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยีเชนกัน  

2.1.1 ความเปนมาของเครื่องพิมพสามมิติ 

 ในป ค.ศ. 1455 ทางฝงทวีปยุโรปโดยนายโยฮัน กูเตนเบิรก ชางเหล็กและนักประดิษฐชาว

เยอรมัน ไดประดิษฐตัวพิมพโลหะผสมไดสําเร็จ จงึไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงการพมิพ” โดย

ไดพัฒนากรรมวิธีในการพมิพและเครื่องพิมพใหดีข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งเครื่องพิมพในยุคสมัยแรกจะอยูใน

รูปแบบของการเปน “เครื่องเรียงไลโนไทป” (Linotype) ทีจ่ะทําการเรียงทีละบรรทัดนิยมใชงาน

สําหรับทําแมพิมพของหนังสือพิมพ และ “เครื่องเรียงโมโนไทป” (Monotype) ที่จะทําการเรียง

ออกมาเปนตัวตอกันเปนบรรทัด หลงัจากน้ันในป ค.ศ. 1898 ไดมีการประดิษฐเครื่องเรียงพมิพดวย

แสงข้ึน เครื่องเรียงพมิพดังกลาวเหลาน้ีไดถูกพฒันาจนกลายมาเปนเทคโนโลยีการพิมพแบบสองมิติ 
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ภาพที่ 2.1: เครื่องพิมพแบบสองมิติ 

 

 
 

ที่มา: Chaffin, B. (2013). Apple updates drivers for Canon inkjet printers & scanners. 

Retrieved from http://www.macobserver.com/tmo/article/apple-updates-

drivers-for-canon-inkjet-printers-scanners. 

 

เทคโนโลยีการพิมพแบบ 2 มิติ เปนเทคโนโลยีการพมิพโดยเครื่องพิมพ (Printer) ที่ตองอาศัย

การเช่ือมตอคอมพิวเตอรเปนสือ่กลาง เครือ่งพิมพดังกลาวแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1) เครื่องพิมพดอดแมทรกิซ (Dot Martrix Printer) เปนเครือ่งพิมพที่ทํางานโดยการสราง 

จุดลงบนกระดาษโดยมหีัวพิมพลักษณะเปนหัวเข็มทํางานดวยการกระแทกเข็มผานผาหมึกลงบน

กระดาษ อันจะทําใหเกิดจุดมากมายประกอบกันเปนรูปข้ึนมาเครื่องพิมพประเภทน้ีเปนที่นิยมแพร 

หลายกันอยางมาก1 นับไดวาเปนเครื่องพมิพรุนแรก ๆ นับต้ังแตมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยที่

ปจจุบันเครื่องพิมพชนิดน้ียังคงมีใชอยูตามสถานทีร่าชการ 

2) เครื่องพิมพแบบพนหมึก (Ink - Jet Printer) เปนเครื่องพิมพที่พนหมึกหยดเลก็ ๆ ไป 

ที่กระดาษแตละจุดจะอยูในตําแหนงที่เมื่อประกอบกันแลวจะปรากฏเปนตัวอักษรหรือรปูภาพข้ึน  

การพิมพในลักษณะน้ีจะใหคุณภาพดีกวาการพมิพแบบดอตแมทริกซ เน่ืองจากพมิพไดรวดเร็ว  

เสียงไมดังและคมชัดกวา ปจจบุันยังพบเห็นไดทั่วไป 

 3) เครื่องพมิพเลเซอร (Laser Printer) เปนเครื่องพิมพที่อาศัยเทคโนโลยีไฟฟาสถิตยแบบ

เดียวกันกับเครื่องถายเอกสาโดยลําแสงจากไดโอดเลเซอรจะฉายไปยังกระจกหมุน เพือ่สะทอนไปยัง

ลูกกลิ้งไวแสง ซึง่จะปรับตามสัญญาณภาพหรอืตัวอักษรที่ไดรับจากคอมพิวเตอรและกวาดตามแนว

                                                
1 เคร่ืองพิมพดอตแมทริกซ [Online], 12 สิงหาคม 2558. แหลงที่มา http://programsdd.com/2014/ 

01/07/dot-matrix-printer/.  



8 

 

ยาวของลูกกลิ้งอยางรวดเร็ว สารเคลือบที่อยูบนลกูกลิ้งจะไปทําปฏิกริิยากับแสงแลวเปลี่ยนเปนประจุ

ไฟฟาสถิตย ซึ่งทําใหผงหมกึเกาะติดกับพื้นที่ที่มปีระจเุมื่อกระดาษพิมพหมุนผานลูกกลิ้ง ความรอนจะ

ทําใหผงหมึกหลอมละลายติดกับกระดาษไดภาพหรือตัวอักษร  

 4) พล็อตเตอร (Plotter) เปนเครือ่งพมิพชนิดที่ใชปากกาในการเขียนขอมลูตาง ๆ ลงบน

กระดาษที่ถูกผลิตข้ึนมาใชสําหรบัเครื่องพิมพชนิดน้ีโดยเฉพาะซึ่งเครื่องพิมพชนิดน้ีนิยมใชสําหรบั 

การเขียนแบบทางวิศวกรรมและงานตกแตงภายในเครื่องพมิพชนิดน้ีทํางานโดยใชวิธีเลื่อนกระดาษ

สามารถพมิพสีไดไมวาจะแบบเลเซอรหรือหมกึพนตลบัหมึกที่ใชในข้ันพืน้ฐาน โดยมากจะมทีั้งหมด 

สี่ตลบั แตละตลบัก็ตางสีกัน โดยสีที่มีคือ ดํา เหลือง ฟา (Cyan) สีมวงแดงเขม (Magenta) ตัวเครื่องก็

จะทําการประมวลผลในการผสมสีใหไดสีออกมาตามภาพหรอืเอกสารแบบสีที่ถูกผูใชงานสัง่ใหพมิพ

ออกมา 

อยางไรก็ดี เครือ่งพมิพทัง้ 4 ประเภทดังกลาวทั้งหมดเปนเทคโนโลยีการพิมพแบบ 2 มิติ 

หรือ 2D Printing อาทิเชน เปนการใชเทคโนโลยีการพิมพแบบออฟเซท็ (Offset Printing), 

เทคโนโลยีการพิมพแบบเลตเตอรเพรสส (Letterpress Printing), เทคโนโลยีการพิมพแบบซลิคสกรีน 

(Silkscreen Printing) และเทคโนโลยีการพมิพแบบดิจิตอล (Digital Printing)2 เปนตน 

 

ภาพที่ 2.2: เครื่องพิมพแบบสามมิติ 

 

 
 

ที่มา: Williams-Alvarez, J. (2014). What you need to know about 3D printing.  

Retrieved from http://www.engadget.com/2014/06/23/3d-printing-explainer/. 

 

                                                
2 เทคโนโลยีการพิมพแบบ 2 มิติ (2D Printing) [Online], 12 สิงหาคม 2558. แหลงที่มา

http://strategic-man.com/articles/detail/42#.Vc7G5fntmko. 
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สําหรับการพฒันาเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติที่เรียกกันวา “3D Printing” น้ันเกิดข้ึน 

เมื่อประมาณ 30 ป กอนน้ีหรือชวง ค.ศ. 1980-1990 ในชวงน้ันเปนชวงทีเ่ครื่องจกัรที่ควบคุมภาษา 

คอมพิวเตอรหรอืที่เรียกวา Computer Numerical Control (CNC) มีใชกันมาไดชวงระยะเวลาหน่ึง

แลว และชวงน้ันเปนชวงทีม่ีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปนอยางมาก ประกอบกับการที่ภาคขนสง

และโทรคมนาคมของโลก มกีารพฒันาไปอยางรวดเร็วมากจนเราเริ่มเรียกยุคน้ันวา “ยุคโลกาภิวัฒน” 

ยุคที่สินคาไมไดเปนแคสินคาที่มีจําหนายจําเพราะในภูมิภาคของตน (Region Product) แตกลบั

กลายเปนสินคาที่คนทั้งโลกสามารถจําจองได (Global Product) ดวยเหตุน้ีเองทําใหการแขงขัน 

ของแตละอุตสาหกรรมเปนไปอยางเขมขนสินคาที่เคยมเีพียงไมกี่รปูแบบคอย ๆ ถูกพัฒนาใหมีความ

หลากหลายมากข้ึน เพื่อสอดคลองกบัการแขงขันในระดับโลกและถึงจุดน้ีที่อุตสาหกรรมเริ่มพบปญหา

ดานการผลิตกัน ทั้งในเรื่องของการพฒันาสินคาลาชาการเกดิขอผิดพลาดทางการผลิต การผลิตสินคา

ที่ไมตอบโจทยผูบริโภคและตนทุนในการวิจัยผลิตภัณฑทีสู่ง ซึ่งนักเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมได

วิเคราะหวา “ปญหาพวกน้ีจะนอยลงไดหากผูประกอบการมกีารทําแบบจําลองหรือ โมเดลตนแบบ 

ที่มีความใกลเคียงกบัสินคาจริงมากทีสุ่ดเพื่อทีจ่ะรูถึงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการใชงานแลวรวมถึง

ปญหาที่จะเกิดข้ึนกบักระบวนการผลิตอีกดวย” ดังน้ัน จงึมคีวามพยายามคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ข้ึน 

เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค 

 เครื่องพิมพแบบสามมิติถูกสรางข้ึนชวงปลายคริสตวรรษที่ 19 (ประมาณป ค.ศ. 1984) โดย 

Charles W. (Chuck) Hull เปนผูออกแบบเครื่องพิมพแบบสามมิติใหกับบริษัท 3D Systems 

Corporation (Charles Hull เปนนักประดิษฐเครื่องพิมพแบบสามมิติทีท่ันสมัยและเปนผูรเิริม่

เทคโนโลยีมาตรฐาน de Facto) โดยเครื่องพิมพสามมิติน้ีถูกต้ังช่ือวา Stereolithographic 3-D 

Printer หลงัจากน้ันเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติก็พฒันาข้ึนเรื่อย ๆ มีเทคนิควิธีการที่ซบัซอนข้ึน

พรอมกับมบีทบาทมากข้ึนในหลาย ๆ สายงาน อีกทัง้ยังมเีทคนิคและวิธีการพิมพแบบสามมิติเพิ่มมาก

ข้ึนเพื่อใหเหมาะกับช้ินงานและชนิดของวัสดุที่ตองการข้ึนรปู ตัวอยางของเทคนิคที่ใชในการข้ึนรูป

วัสดุ3 ซึ่งเทคโนโลยีที่จะนํามาใชทําช้ินงานตนแบบถูกเรียกรวม ๆ กันวา Solid Freeform 

Fabrication หรือ SFF ซึ่งก็เปนการนําวัสดุเชน พลาสติก เรซิ่น โลหะ มาข้ึนรปูในลกัษณะของการ

ทับตัวกันเปนช้ัน ๆ จากลางข้ึนบนจนไดเปนรูปทรงที่ใกลเคียงกับของจริง ซึ่งน้ันทําใหเราไดมาซึง่การ

ทดสอบแบบ Ergonomics Test เพื่อใหไดรับรูถึงขอผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนเมือ่ใชงานผลิตภัณฑ 

อยางไรก็ดีเทคโนโลยีการทําตนแบบในยุคน้ันยังมีขอจํากัดทางดานวัสดุอยูเยอะ ทั้งในแงของ Mass 

Property และ Material Property, Actual Geometry จงึทําใหตองมีการใชซอฟตแวรประเภท 

                                                
3 เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ 3D printing [Online], 12 สิงหาคม 2558, แหลงที่มา 

http://www.vcharkarn.com/varticle/57825. 
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Simulation สวนอีกดานทางฝงผูพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการทําช้ินงานตนแบบหรือ Solid 

Freeform Fabrication (SFF) ในขณะน้ันก็ไดมีการพัฒนาในสวนของเครื่องจักรที่ช่ือวา Rapid 

Prototyping ใหออกมาตอบโจทยทางกลุมอุตสาหกรรมใหดีย่ิงข้ึน โดยตอนน้ันมีเพียงไมกี่กลุมบริษัท

ที่จะเขามาวิจัยและพัฒนาดานการทําช้ินงานตนแบบทีจ่ะเหน็ไดวาเปนรุนแรก ๆ ก็คงจะมีแคสองถึง

สามกลุมใหญ ๆ ซึ่งตางก็มเีทคโนโลยี ที่แตกตางกันออกไปตามความถนัดแตก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน

คือการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี4 

 ทั้งน้ีความแตกตางในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางงานสองมิติและงาน

สามมิติ ดังน้ี 

1) ดานลิขสิทธ์ิ  

ลิขสิทธ์ิเปนงานที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคทางความคิด (Creative Ideas) ซึ่งตองมีการ

แสดงความคิดน้ันออกมา (Expression of Idea) โดยตองเปนงานที่มาจากความคิดรเิริม่ของตนเอง 

(Originality) ตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยกําหนดงานที่จะไดรับ

ความคุมครองไวดวยกัน 9 ประเภท ตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 วรรคแรก   

อยางไรก็ตาม งานที่เกี่ยวของกับรูปทรงน้ัน ถือวาเปนงานอนัมีลิขสทิธ์ิที่จัดอยูในประเภท

ศิลปกรรม ไดแก จิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งแตด้ังเดิมจิตรกรรมเปนงานศิลปะที่แสดงออกดวย

การวาด ระบายสี เพื่อใหเกิดภาพมมุมองในลักษณะสองมิติ (Two Dimension) เชน ภาพวาด 

ภาพเขียน เปนตน แตในปจจบุันไดอาศัยคอมพิวเตอรในการสรางงานจิตรกรรมใหปรากฏออกมาใน

รูปแบบสามมิติ (Three Dimension) ที่ประกอบเปนสวนที่เรียกวา “รูปทรง” กลาวคือ มีความกวาง 

ความยาวและความลึก ตัวอยางเชน โมเดลการตูนที่สรางข้ึนจากภาพวาด ในขณะที่งานประติมากรรม 

ตามคํานิยามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อธิบายไววา เปนงานสรางสรรค

รูปทรงเกี่ยวกับปรมิาตรที่สัมผสัและจับตองได จึงมลีักษณะที่เปนงานในรปูแบบ 3 มิติ อยูแลว 

ตัวอยางเชน ภาพงานปน 

เพราะฉะน้ัน จะเห็นไดวางานที่เกิดข้ึนจากเครื่องพิมพสามมติิ ในสวนที่เปนงานลิขสทิธ์ิจะจัด

อยูในงานศิลปกรรม โดยเฉพาะช้ินงานที่เกิดข้ึนจากเครื่องพมิพดังกลาวจะปรากฏออกมาอยูใน

รูปแบบของรูปทรง ซึ่งกฎหมายลิขสิทธ์ิใหความคุมครองในรปูแบบของงานประติมากรรม แตถาเปน

งานประเภทจิตรกรรมที่ถูกสรางข้ึนโดยเครือ่งพมิพสามมิติจะถือวาเปนงานทีเ่กิดข้ึนจากการดัดแปลง

งานจิตรกรรมเพราะเปนการทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม ถาไมไดรับอนุญาตกเ็ปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

                                                
4 ชัยวัฒน พฤฒิพงศพิบูลย, จากตนสูอนาคตของ 3D Printer (ตอน 1) [Online], 12 มิถุนายน 2558. 

แหลงที่มา http://www.siam3dprinter.com/จากตนสูอนาคตของ-3d-printer-ตอน-1. 
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ตอเจาของลิขสิทธ์ิซึ่งมีสทิธิแตเพียงผูเดียว ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 

กระทําการอยางใดอยางหน่ึงตองานอันมลีิขสิทธ์ิของตนได 

2) ดานสิทธิบัตร  

สิ่งที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายสทิธิบัตร แบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) สิทธิบัตรการ

ประดิษฐ และ (2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกบัเครื่องพิมพสามมิติ  

มักจะอยูในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) โดยเปนการสรางสรรค

ดวยการออกแบบอันเกี่ยวกับรูปรางของผลิตภัณฑหรอืองคประกอบของลวดลายหรอืสีของผลิตภัณฑ 

เน่ืองดวยการออกแบบผลิตภัณฑจะเนนไปที่ดานความสวยงามเปนหลกั ไดแก รูปราง รูปทรง หรือสี

ของวัตถุ ทั้งน้ีแบบผลิตภัณฑ หมายถึง รูปรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของลวดลาย หรือสีของ

ผลิตภัณฑ อันมลีักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ การที่จะไดรับความคุมครองในเรื่องของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทัง้หัตถกรรมและตองไมใชการ

ออกแบบผลิตภัณฑที่ตองหาม ซึ่งเมือ่เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวน้ีแลวงานน้ันก็จะไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร 

        อยางไรก็ตาม การออกแบบผลิตภัณฑมีความคาบเกี่ยวกันกบัศิลปกรรม กลาวคือ การ

ออกแบบผลิตภัณฑเกิดข้ึนจากการวาดภาพหรือการรางภาพลักษณะรปูทรงสัณฐานของวัตถุ ซึ่ง

ภาพวาดหรือภาพรางเปนงานที่อยูในรูปแบบศิลปกรรม ดวยเหตุน้ีสิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑจงึ

เปนการคาบเกี่ยวกับงานศิลปกรรมได  

ดังน้ัน เครื่องพิมพสามมิติเปนสิ่งที่ทําใหเกิดช้ินงานในรปูแบบของรปูราง รูปทรง เพราะฉะน้ัน 

ถามีผลิตช้ินงานข้ึนมางานดังกลาวยอมไมไดรบัวาเปนการออกผลิตภัณฑใหม อีกทั้งยังเปนการละเมิด

ตอสิทธิของผูทรงสิทธ์ิบัตร เน่ืองจากเปนการกระทําที่ขัดตอการแสดงหาประโยชนของผูทรงสิทธิบัตร 

3) เครื่องหมายการคา  

 เครื่องหมายการคาในอดีตไดรับความคุมครองอยูในรปูแบบของ “เครื่องหมาย” ตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 กลาวคือ เปนประเภทภาพถาย ภาพวาด 

ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนเครื่องหมายทีอ่ยูในรูปแบบ

ของ 2 มิติ อันมีลักษณะเปนรปูราง ตัวอยางเชน เครื่องหมายการคาไนกี้ เครื่องหมายการคาโคคาโคลา 

เครื่องหมายการคารปูสงิค หรือชาง เปนตน   

แตทั้งน้ี เครื่องหมายการคาจากที่เคยอยูในรูปแบบของ 2 มิติ กลับกลายมาเปนแบบ 3 มิติ 

กลาวคือ มีความ กวาง ยาว ลึก ประกอบกันเปนรปูทรงข้ึนมาโดยที่เครือ่งหมายทีเ่ปนรูปทรงในปจจุบัน

สามารถนํามาจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพื่อขอรบัความคุมครองได ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมาย

การคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซึ่งเครื่องหมายการคาเหลาน้ี เชน รูปทรงของขวดโคคาโคลา รูปทรงของ

ปากกา รปูทรงของไฟแช็ค เปนตน ในขณะเดียวกันยังหมายความรวมถึงสิง่อื่นใดที่สามารถเปนรูปทรงได 
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2.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการพิมพของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 ในข้ันตอนการพิมพสามมิติน้ีจะใชเครื่องพมิพแบบสามมิติเปนตัวข้ึนรูปช้ินงานและเปนตัว

ควบคุมการพิมพโดยมสีวนประกอบดังน้ี 

 1) ข้ันตอนของการพิมพสามมิติ ประกอบไปดวย 4 สวนสําคัญ5  ไดแก 

  1.1) เครื่องพิมพสามมิติ (3D Printing) 

  1.2) วัสดุดิบที่ใชในการพมิพ เชน พลาสติก เรซิ่น สแตนเลส โพลิเมอร ฯลฯ 

  1.3) โปรแกรมสําหรับควบคุมเครื่องพิมพ (Slicer) 

  1.4) แบบพิมพสามมิติ (มักใชสกุลไฟล.STL) ซึ่งอาจไดจากการสแกนวัสดุช้ินงาน

แบบสามมิติดวยเครือ่งสแกนสามมิติ (3D Scanner) หรือการดาวนโหลดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

ประเภท CAD/ CAM ซึ่งอาจจะหาไดจากอินเทอรเน็ต 

 2) รูปแบบการสรางช้ินงานของเครื่องพิมพสามมิติ 

 ในป ค.ศ. 2011 เริ่มมกีารเปดตัวจําหนายเครือ่งพิมพสามมติิทีใ่ชเทคนิคการสรางตน

แบบอยางรวดเร็ว (Rapid Prototype) ออกมานับเปนการสรางปรากฏการณใหมแกวงการสราง

โมเดลตนแบบจากน้ันมกีารพฒันาอยางตอเน่ือง มีการผลิตเครื่องพิมพแบบสามมิติออกมาจําหนาย

หลายรุน หลายราคา ซึ่งเทคนิคการสรางช้ินงานของเครื่องพมิพแบบสามมิติสรุปได 3 วิธีดังน้ี  

2.1) การใชโพลเีมอรชนิดไวแสงในการข้ึนรูปช้ินงาน (Photo Polymerization) 

 

ภาพที่ 2.3: เครื่องทําระบบถาดเรซิ่น (SLA หรือ DLP) 
 

 

 

 

 

 

  

 

ที่มา: จณิสตา จิตอาร.ี (2558). เครื่อง 3D Printer คืออะไร?. สืบคนจาก http://janissata 

 cartoon.blogspot.com/2015/07/3d-printer-3d-printer-rapid-prototype.html.   

                                                
5 อรรยา สิงหสงบ, “ความทาทายของเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ (3D Printing) ตอการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา”, วารสารทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ, (2557): 173.  
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กลาวคือ การใชโพลเิมอรเปนเทคนิคที่ใชแสงเพื่อข้ึนรปูจากวัสดุของเหลวใหกลายเปน

ของแข็ง โดยใชเทคนิคการข้ึนรปูช้ินงานแบบ Stereolithography Apparatus (SLA) ที่คิดคนโดย 

Chuck Hull จาก 3D Systems หลกัการคือใชวัสดุประเภทโพลเีมอรเหลวที่สามารถแข็งตัวได เมื่อ

ถูกกระตุนจากการฉายแสงอลัตราไวโอเล็ตหรอื UV (Ultra Violet) จาก UV เลเซอร โดยมกีะบะใส 

เรซินเหลวและมีระบบควบคุมใหยกข้ึนและเคลื่อนที่ในแนวด่ิง เพื่อสรางช้ินงานทีละช้ันจากลางข้ึนบน

แลวสแกนยิงแสง UV เลเซอรในแนวราบ เพื่อเปลี่ยนใหโพลเีมอรเหลวชนิดไวตอแสงเปนของแข็งตาม

ตําแหนงที่ตองการ โดยช้ินงานทีม่ีสวนโคงเวาหรือมรีูปทรงทีแ่ปลก ๆ หรือมีความละเอียดซับซอนมาก

อาจจะตองสรางสวนที่ใชคํ้ายันและรองรับเรียกวา ซัพพอรต (Support) ข้ึนมาพรอม ๆ กบัช้ินงาน 

เมื่อข้ึนรปูช้ินงานเสรจ็ก็ตัดสวนซัพพอรตน้ีออกไปความแข็งแรงของวัสดุที่ข้ึนรปูดวยเทคนิคน้ีจะมีใน

ระดับหน่ึงพอ ๆ กับพลาสติกทั่วไปตัวช้ินงานที่ไดมีความละเอียดเรียบในระดับหน่ึงตรงตามที่ได

ออกแบบไวในโปรแกรมวาดแบบสามมิติและยังสามารถสรางช้ินสวนกลไกตาง ๆ เพื่อทดสอบการ

ทํางานของเครื่องตนแบบไดหรือใชเปนวัสดุช้ินสวนจริงในเครื่องมอืตาง ๆ ไดเลย 

2.2) การใชเลเซอรหรือกาวในการเช่ือมผงวัสดุใหเปนช้ินงาน (Granular Materials) 

 

ภาพที่ 2.4: เครื่องทําระบบหลอมผงพลาสติก ผงโลหะและเซรามิก (SLS) 

 

 

ที่มา: จณิสตา จติอาร.ี (2558). เครื่อง 3D Printer คืออะไร?. สืบคนจาก http://janissata 

 cartoon.blogspot.com/2015/07/3d-printer-3d-printer-rapid-prototype.html.   

 

การใชเลเซอรเปนเทคนิคที่ใชวัสดุที่เปนผงเล็ก ๆ เมือ่ไดรับความรอนแลวแข็งตัวจะเรียก

เทคนิคน้ีวา Selective Laser Sintering (SLS) โดยสวนมากใชวัสดุที่เปนผงพลาสติก เน่ืองจากมีจุด

หลอมเหลวตํ่า ข้ึนรูปไดงาย ใชความรอนจากเลเซอรที่ฉายไปยังตําแหนงที่เปนสวนหนาตัดขวางของ

ช้ินงานทําใหผงพลาสติกเลก็ ๆ รอบบรเิวณที่ถูกฉายแสงเลเซอรน้ีหลอมละลายและยึดเกาะกัน โดยยึด

เกาะกบัช้ันที่อยูกอนหนาน้ีดวย เพื่อใหเกิดเปนโครงรางรปูทรงสามมิติข้ึนมาจากการเลื่อนแทนใสผง
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พลาสติกลงเล็กนอยในแนวด่ิง จากน้ันจะกวาดผงพลาสติกมาคลุมทับสวนที่ใหความรอนไปแลวทําการ

ฉายแสงเลเซอรใหมจะวนทํากระบวนการน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบทั้งรูปทรงที่ไดเขียนแบบไว จากน้ันผง

พลาสติกสวนอื่นที่ไมโดนความรอนจากเลเซอรจะถูกลมเปาออกไปเหลือเพียงช้ินงานทีห่ลอมละลาย

แลวแข็งตัวเปนรปูทรงทีส่มบูรณเทคนิคน้ีใชเวลามากในการข้ึนรูปช้ินงานผิววัสดุจะหยาบและความ

แข็งแรงจะนอยกวาวัสดุที่ข้ึนรูปดวยวิธี Stereolithography 

2.3) การใชพลาสติกรอนเรียงตัวข้ึนเปนช้ินงาน (Extrusion Processes) 

 

ภาพที่ 2.5: เครื่องระบบฉีดเสนพลาสติก (FDM หรือ FFF) 

 

ที่มา: จณิสตา จิตอาร.ี (2558). เครื่อง 3D Printer คืออะไร?. สืบคนจาก http://janissata 

 cartoon.blogspot.com/2015/07/3d-printer-3d-printer-rapid-prototype.html.   

 

การใชพลาสติกรอนเปนวิธีที่นิยมและมีการพัฒนากันมากทีสุ่ด เน่ืองจากวัสดุที่ใชในการข้ึน

รูปมหีลากหลายราคาไมแพงมีการพัฒนาชุดควบคุมและซอฟตแวรในแบบโอเพนซอรส เทคนิคน้ีใช

เสนพลาสติกมาผานหัวที่ใหความรอนจนพลาสติกละลายเปนของเหลวแลวฉีดหรือโรยเรียงเปนช้ัน ๆ

เรียกเทคนิคการข้ึนรูปแบบน้ีวา Fused Deposition Modeling หรือ FDM โดยมีการฉีดสวนรองรับ

สําหรับรูปทรงที่โคงงอหรือมีความซับซอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใหลมระหวางการข้ึนรูปช้ินงาน

เมื่อข้ึนรปูเสรจ็แลวกจ็ะตัดออกไดในภายหลังช้ินงานที่ข้ึนรปูดวยเทคนิคน้ีจะมผีิวช้ินงานที่ไมเรียบมี

ลักษณะเปนช้ัน ๆ เน่ืองจากข้ึนรปูดวยการเรียงตัวเช่ือมติดกนัของเสนพลาสติกขนาดเล็กมาก ๆ ความ

แข็งแรงของช้ินงานที่ข้ึนรูปดวยวิธีน้ีข้ึนอยูกับวัสดุของเสนพลาสติกที่นํามาใชซึ่งก็คือ ABS และ PLA 

โดย ABS มีความแข็งแรงมากกวา PLA แต PLA ปลอดภัยไมไวไฟและไมมีกลิ่นฉุนในขณะข้ึนรูป

ช้ินงานเน่ืองจาก PLA ทํามาจากวัสดุธรรมชาติไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
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จะเห็นไดวาความหลากหลายของเทคนิคการพิมพแบบสามมิติ ทําใหเทคโนโลยีน้ีสามารถ

สรางรูปแบบของโมเดลไดหลากหลายจึงถูกนําไปใชในหลายดานตาง ๆ โดยการกําหนดที่ใชน้ันจะ

ข้ึนอยูกับรปูแบบ ขนาด วัสดุ ความซับซอนและจํานวนช้ินงานที่ผลิตซึ่งเปนการนําเอาเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติมาใชงานในดานตาง ๆ ตัวอยางเชน ดานการสรางตนแบบและผลิตเครื่องประดับ, 

รองเทา, สถาปตยกรรมและการกอสราง, อุตสาหกรรมยานยนต, การบินและอวกาศ, ทันตกรรม และ

การแพทย, การศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร, วิศวกรรมโยธา, ดานการทหาร และสาขาอื่น ๆ 

เปนตน อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการพมิพสามมิติเหลาน้ีก็ไมใชเรื่องใหมมากนักเพราะไดมีการใชใน

แวดวงอุตสาหกรรมอยูบางแลว แตเทคโนโลยีการพิมพสามมิติกลบัมาเปนทีจ่ับตามองอีกครั้งก็เพราะ

มีการพฒันาเครื่องพมิพสามมิติ (3D Printer) ใหมีคุณภาพสงูย่ิงข้ึนมีทัง้เครื่องพมิพขนาดใหญ เล็ก

และหลายรปูแบบ ทั้งน้ียังมีการพัฒนา 3D Printer ที่ใชกันอยูในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญใหเขา

สูผูใชในระดับครัวเรือนมากข้ึนอีกดวย ซึ่งในปจจบุันเทคโนโลยีการพิมพสามมิติสามารถตอบโจทย

ใหกับแวดวงอุตสาหกรรมตาง ๆ และถูกนําไปใชกันอยางแพรหลายในหลายดานของชีวิตประจําวันจะ

ไดกลาวในหัวขอถัดไป 

2.1.3 บทบาทของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิง่ตาง ๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตอยางมากมาย เราปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีไดกลายเปน

สวนหน่ึงของชีวิตประจําวันที่เขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี แตคนสวนใหญไม

คอยสนใจวาจะไดอะไรจากการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีคนจํานวนไมนอยมองวาเปนเรื่อง

ไกลตัวทั้งที่ในความจริงแลววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญมากในการแกปญหาและ

พัฒนาชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทีจ่ะกลาวถึงก็คือเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ

ซึ่งในปจจบุันเทคโนโลยีสามมิติไดเขามามีบทบาทมากมายเกี่ยวกับใชชีวิตของมนุษยเราโดยทั่วไปเพิ่ม

มากข้ึนจากอดีต หลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากการพมิพแบบสองมิติมาเปนเทคโนโลยีสามมิติที่

สามารถเห็นรูปรางรูปทรงไดและสามารถชวยเหลือการทํางานใหงายและรวดเร็วมากย่ิงข้ึนรวมไป 

ถึงมีสวนในการยกระดับคุณภาพการทํางานใหดีย่ิงข้ึนไมวาจะเปนดานการเขียนแบบเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเทคโนโลยีของวัสดุรวมไปถึงการผลิตและวิธีการผลิตในรปูแบบตาง ๆ จากนวัตกรรมน้ี

เปนการสรางโมเดลเสมือนจรงิหรือการข้ึนรปูช้ินงานทีส่รางโดยเครื่องพิมพสามมิติ กําลังมาและตอบ

โจทยในแทบทุกวงการต้ังแตกลุมอาหาร การแพทยและทันตกรรม วงการแฟช่ัน อุตสาหกรรมการ

ออกแบบ อุตสาหกรรมยานยนต การบินและอวกาศ ไปจนถึงวงการกอสรางและงานสถาปตยกรรม 

ซึ่งวัสดุกม็ีใหเลือกใชหลากหลาย ต้ังแตพลาสติก โลหะ เซรามิก แกว ยาง เปนตน ซึ่งเปนทีจ่ับตามอง

เปนอยางมากถึงการพฒันาเครือ่งพมิพสามมิติ (3D Printer) ใหเขาสูผูใชในระดับครัวเรือนมากข้ึน 

และสามารถตอบโจทยใหกบัแวดวงตาง ๆ ทําใหถูกนําไปใชกันอยางแพรหลายในหลายดานของ
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ชีวิตประจําวันผูเขียนจึงขอยกตัวอยางรปูภาพและอธิบายใหไดทราบถึงเทคโนโลยีสามมิติทีม่ีอยูสิง่

รอบตัวดังที่จะกลาวตอไป 

 ก) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติอุตสาหกรรมอาหาร 

 การพิมพนอกจากจะสามารถพิมพอาหารใหเปนลวดลายตามใจ เชน แพนเคกรปูสัตว  

ยังสามารถข้ึนรูปเปนสามมิติไดเชนกัน เชน ช็อกโกแลตรูปทรงดอกกุหลาบ นอกจากน้ีการพมิพอาหาร

เพื่อสุขภาพทีส่ามารถปลูกและกินไดในชุดเดียวโดยใชเครื่องพิมพสามมิติ 

 

ภาพที่ 2.6: ช็อกโกแลตรปูทรงดอกกุหลาบ 

 

 
 

ที่มา: ณิชกานต ต้ังขจรศาสตร. (2558). การทําช็อกโกแลตรปูดอกกหุลาบดวยเทคโนโลยีการพิมพ

แบบสามมิติ. สืบคนจาก http://nitchakan571610093.blogspot.com/2015_07_01_ 

archive.html. 

  

ข) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับการทํางานของตํารวจ 

 ในวงการตํารวจยังไดมีการนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติมาใชสรางแบบจําลองใบหนาของ

ผูรายแทนการสเก็ตภาพแบบเดิมที่มมีาจากเมื่อกอน 
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ภาพที่ 2.7: โมเดลแบบจําลองใบหนาผูราย 

 

 
 

ที่มา: คนรายกลุมโอมชินริเคียว คนสุดทาย! โดนจับเพราะ 3D Printing !!!. (2556).  

สืบคนจาก http://www.3ders.org/articles/20130819-japanese-police-use-3d-

printing-to-help-find-wanted-criminals.html. 

 

ค) เทคโนโลยสีามมิติกับอุตสาหกรรมดานการแพทยและทันตกรรม 

เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติในการแพทยและทันตกรรม มีบทบาทสําคัญในการแกปญหา 

และพัฒนาชีวิตมนุษยเปนอยางมากเพราะสามารถเช่ือมโยงกับการรักษาในหลาย ๆ ดาน เชน โครงราง

เพื่อการปลูกถายอวัยวะของผูปวยโครงรางใบหูแทนกระดูกออนเพื่อใหรางกายสรางเซลลใหมข้ึนมา

หอหุมเปนใบหู ช้ินสวนกะโหลก ฟนเทียม ขาเทียม แขนเทียม ไปจนถึงการสรางไตเทียมและหลอด

เลือดเทียม เปนตน 

 

ภาพที่ 2.8: แขนกลที่สรางจาก 3D Printing 

 

 
 

ที่มา: 3D Printing กับชีวิต (3D printing technology to life). (2558). สืบคนจาก 

http://www.applicadthai.com/business/articles/3d-กับชีวิต -3d-printing-

technology-life. 
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ภาพที่ 2.9: ทันตกรรมที่ผลิตโดยเครื่องพิมพสามมิติ 

 

 
 

ที่มา: 3D Printing นวัตกรรมพลิกชีวิต. (2557). สืบคนจาก http://www.applicadthai.com 

/business/articles/3d-printing-นวัตกรรมพลิกชีวิต. 

 

 ง) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ 

 การพิมพสามมิติ (3D Printing) ชวยใหการออกแบบแฟช่ันไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา 

เครื่องประดับ เปนไปตามที่ตองการและสามารถเพิ่มลูกเลนเฉพาะตัวไดอยางแตกตาง เชน ชุดช้ันใน

ดวยการพิมพจากไนลอนที่สามารถไลระดับตามรปูรางโคงเวาของสรรีะที่มีคุณสมบัติเหนียวและกันนํ้า 

ชุดราตรีทีผ่ลิตจากการพิมพสามมิติทั้งชุด นอกจากน้ียังมเีครื่องประดับที่ออกแบบและสั่งพมิพได

รวดเร็วทันใจรวมถึงกระเปาและรองเทาที่มีใหเห็นกันมากในปจจุบันอีกดวย 

 

ภาพที่ 2.10: แฟช่ันเสื้อผา กระเปา รองเทา และเครื่องประดับ 

 

 
 

ที่มา: เทคโนโลยี 3D PRINTING ในวงการตาง ๆ ของโลก. (2558). สืบคนจาก http://www.scgbuil 

dingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/เทคโนโลยี-3D-Printing-ในวงการตางๆ-ของ

โลก.aspx. 
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จ) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 เทคโนโลยีน้ีมีอทิธิพลตอนักออกแบบเปนอยางมากในแงของการข้ึนโมเดลตนแบบ เพื่อให

ลูกคามองเห็นทดลองหยิบจับรวมถึงเขาใจวิธีการใชงานไดงายข้ึนกวาการดูภาพสามมิติในกระดาษ 

การทําโมเดล ที่เปนวิธีแบบเกา มทีั้งวิธีที่นักออกแบบเขาสตูดิโอเพื่อทําแบบเองและแบบทีเ่รียกวา 

Rapid Prototyping คือกระบวนการทําตนแบบผานโปรแกรม 3D ซึ่งสามารถข้ึนช้ินงานไดอยาง

รวดเร็วแมนยําจึงมบีทบาทตอวงการออกแบบเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑช้ินใหมและสามารถปรับปรงุ

แกไขใหสมบูรณกอนสงไปยังกระบวนการผลิตจริงได เชน มอืถือเปนโมเดลใหลองหยิบจับดูวาถนัด

เหมาะมือเหมาะกับการใชงานหรือไม นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑนาฬิกา แวนตา เฟอรนิเจอร รวมถึง

จักรยานและอปุกรณเสริมตางๆทีส่ามารถใชงานไดจริงแลวในปจจุบัน 

 

ภาพที่ 2.11: การออกแบบจักรยาน Trek พรอมอุปกรณเสรมิ 

 

 
 

ที่มา: เทคโนโลยี 3D PRINTING ในวงการตาง ๆ ของโลก. (2558). สืบคนจาก http://www.scgbuil 

dingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/เทคโนโลยี-3D-Printing-ในวงการตางๆ-ของ

โลก.aspx. 

 

 ฉ) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับอุตสาหกรรมยานยนต 

 ในวงการอุตสาหกรรมยานยนตกับเทคโนโลยีน้ีเริ่มต้ังแตข้ันตอนการออกแบบผลิตช้ินงาน

ตนแบบทีร่วดเร็ว มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อชวยในการประเมินและทดสอบช้ินสวนตาง ๆ ของรถยนต

กอนการผลิตจรงิ ปจจุบันมีรถยนตที่ถูกออกแบบจากโปรแกรมสามมิติและผลิตข้ึนจากการพมิพสาม

มิติไดทุกช้ินสวนทั้งคัน คือ Urbee Car เปนรถยนตขนาดเลก็คันแรกทีส่รางจากเทคโนโลยีการพิมพ

แบบสามมิติ โดยการปริ้นตโครงสรางจากเครือ่งพมิพสามมิติที่สามารถว่ิงบนถนนไดจริง 
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ภาพที่ 2.12: รถยนต Urbee Car 

 

 
 

ที่มา: เทคโนโลยี 3D PRINTING ในวงการตาง ๆ ของโลก. (2558). สืบคนจาก http://www.scgbuil 

dingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/เทคโนโลยี-3D-Printing-ในวงการตางๆ-ของ

โลก.aspx. 

 

 ช) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

 นอกจากการพมิพสามมิติจะผลิตช้ินสวนตางๆ ของเครื่องบนิไดแลวยังมีการผลิตช้ินสวนของ

จรวดบนอวกาศเพราะการพมิพสามมิติสามารถผลิตเครื่องมอืหรืออุปกรณที่มีความซับซอนและมี

นํ้าหนักเบา ชวยยนระยะเวลาและลดตนทุนไดอยางมากไมวาจะเปนการสรางจรวด การซอมแซมหรือ

สรางช้ินสวนอะไหลบางช้ินที่บกพรองมาทดแทนขณะเกิดเหตุขัดของขณะอยูในอวกาศไดทันการณ 

 

ภาพที่ 2.13: การผลิตช้ินสวนของจรวดบนอวกาศ 

 

 
 

ที่มา: เทคโนโลยี 3D PRINTING ในวงการตาง ๆ ของโลก. (2558). สืบคนจาก http://www.scgbuil 

dingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/เทคโนโลยี-3D-Printing-ในวงการตางๆ-ของ

โลก.aspx. 
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ซ) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติกับงานดานสถาปตยกรรม (Architecture) 

 เปนที่นาจับตามองของวงการสถาปตยกรรมกับการพมิพแบบสามมิติเปนอยางมาก เน่ืองจาก

ในปจจบุันการพิมพสามมิตินอกจากจะชวยใหการพมิพโมเดลจําลองใหเห็นแนวคิดการออกแบบของ

สถาปนิกเพื่อใหเราเขาใจภาพรวมและพื้นที่ใชสอยภายในบาน งานคอนโดหรือโครงการตาง ๆ อยาง

ชัดเจนกอนจะสรางเสร็จสมบูรณแลว แตปจจบุันเทคโนโลยีกาวไกลไปยังช้ินสวนและองคประกอบ 

ตาง ๆ ภายในบานไมวาจะเปนการข้ึนรปูสวนประดับตกแตงเชนบัวเชิงผนังงาน Façade หรอื Skin 

ของอาคารและที่สามารถทําไดแลวคืองานสรางบานทั้งหลงัที่สามารถอยูอาศัยไดจรงิจากหุนยนต

ภายในเวลาเพียงไมถึง 1 วัน 

 

ภาพที่ 2.14: โมเดลการออกแบบอาคารของสถาปนิก 

 

 
 

ที่มา: เทคโนโลยี 3D PRINTING ในวงการตาง ๆ ของโลก. (2558). สืบคนจาก http://www.scgbuil 

dingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/เทคโนโลยี-3D-Printing-ในวงการตางๆ-ของ

โลก.aspx. 

 

 ดังน้ัน ในเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ (3D Printing) จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่ชวยใหนัก

ออกแบบและนักประดิษฐในวงการตาง ๆ สามารถสรางสรรคผลงานอยางไรขีดจํากัดมากข้ึนสามารถ

ตอบโจทยความตองการเฉพาะทางไดอยางดีและมเีอกลักษณเฉพาะตัวเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ี

สามารถทําอะไรไดในหลายอยางเปดกรอบความคิดสรางสรรคสําหรับผูสรางสรรคผลงานและ

นอกจากน้ียังเปนเทคโนโลยีที่ชวยยนระยะเวลาในกระบวนการผลิตรวมทั้งชวยลดเศษขยะทีจ่ะเหลือ

ทิ้งจากการตองผลิตจํานวนมากช้ินลดตนทุนในการใชแรงงานอีกดวย ซึ่งในวงการโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีการเริม่ใชอุตสาหกรรมน้ีในการผลิตทัง้ช้ินงานที่มีขนาดใหญเล็กแตกตางกันไป จนแพรหลายมาสู

อุตสาหกรรมภายในครัวเรอืนซึ่งสามารถสรางสรรคผลงานใชไดในระดับครัวเรอืน ในความสรางสรรค
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ที่ไรกรอบทางความคิดและความหลากหลายของเทคโนโลยีอาจจะกอใหเกิดปญหาที่อาจจะตามมา 

ในหลายดาน แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยีสามมิติน้ีก็มีทัง้ขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไปอยูทีเ่ราจะ

เลือกใชเทคโนโลยีน้ีใหเกิดประโยชนไปในทิศทางไหนเพื่อไมกระทบกบัสทิธิผูสรางสรรคผลงานอื่น ซึ่ง

เทคโนโลยีที่เปดกวางข้ึนน้ีอาจจะทําใหเปนปญหาเกี่ยวกบัความคุมครองทางดานทรพัยสินทางปญญา

ในอนาคตอีกดวยซึ่งจะไดศึกษาในหัวขอถัดไป 

 

2.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 ในบทน้ีศึกษาถึงแนวคิดและการใหความสําคัญของการคุมครองลิขสิทธ์ิ โดยจะกลาวถึงความ

เปนมาของกฎหมายลิขสทิธ์ิและการใหความคุมครองของกฎหมายทรพัยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวของกับ

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติดังตอไปน้ีทัง้หมด 3 ฉบับดังน้ี 

2.2.1 แนวคิดในการใหความคุมครองลิขสิทธิ ์

 การใหความคุมครองสิทธิทางลิขสทิธ์ิ (Copyright) มีประวัติและที่มาของการพัฒนาการให

ความคุมครองมาเปนหลักสิทธิตาง ๆ เหลาน้ีเกิดจากความคิดของมนุษยที่ไดคิดสรางสรรคผลงาน

ออกมาเปนรปูธรรมการแสดงออกมาเปนวัตถุ สื่อจินตนาการและสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีโดยมี

ลักษณะของการสรางสรรคที่มุงสือ่มาในเรื่องของความสุนทรียภาพ (Aesthetic) เปนสิง่ที่สวยงาม 

เมื่อมกีารสรางสรรคงานดวยความยากลําบากข้ึนมาก็กอใหเกิดการหวงผลงานของตนเอง ซึ่งเปน

ลักษณะพิเศษของงานอันมลีิขสทิธ์ิในปจจุบัน สาเหตุที่สําคัญของการหวงผลงานก็เพื่อประโยชนทาง

เศรษฐกจิ ซึ่งมีความคิดในการแสวงหาผลประโยชนอันเปนการ ตอบแทนงานที่ไดสรางสรรคข้ึน ซึ่ง

จากแนวความคิดดังกลาวขางตนกอใหเกิดปรัชญาแหงหลกักฎหมายธรรมชาติสรางทฤษฎีในการให

ความคุมครองสทิธิ6 ดังตอไปน้ี 

1) ทฤษฎีเสรีนิยม ซึง่แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีนักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาไดใหแนวคิด

ในเชิงเสรีนิยมน้ีไว อันเกิดข้ึนจากความนึกคิดในการสรางสรรคของมวลมนุษยชาติเกิดจากความคิด

ริเริ่มของเหลาบรรพบรุุษ ซึ่งเกิดจากผลผลิตทางความคิดที่ตกผลกึทางความคิดและสรางสรรคงานไม

นาจะเกิดข้ึนเปนเอกเทศนักกฎหมายจงึมีความเห็นในแนวคิดน้ีวาเปนผลผลิตทีเ่กิดจากความคิดริเริ่ม

ของสังคม ใหถือวาเปนทรัพยสินของมวลมนุษยชาติ เมื่อมีการคิดและสรางสรรคข้ึนมาทรัพยสิน

เหลาน้ันควรตกเปนสมบัติสาธารณะประโยชนโดยเสรี เพื่อเปนกระแสแหงการขับเคลื่อนกอใหเกิด

ความคิดสรางสรรคในการพฒันาทางศิลปวัฒนธรรม 

 

 

                                                
 6 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ยอหลักกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543), 8. 
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2) ทฤษฎีคุมครองปองกัน เปนแนวคิดทีเ่กิดข้ึนจากความคิดในการสรางสรรคงานในทรัพยสิน 

ทางปญญา เมือ่กอใหเกิดงานการแสดงออกมาซึง่ความคิดแลวถือเปนสิทธิประเภทหน่ึงอันอาจถือได

วาเปนวัตถุแหงสทิธิเปนทรัพยสินที่ไมมีรปูรางและสิทธิดังกลาวก็เปนทรัพยและเมือ่เปนทรพัยเจาของ

สิทธิควรไดรับความคุมครองเชนเดียวกับสิทธิทางแพงโดยทัว่ไป 

สําหรับเหตุผลของการคุมครองลิขสิทธ์ิ ซึ่งเปนหลักทั่วไปพอสรปุได 4 ประการ ดังน้ี7 

1) หลักวาดวยความยุติธรรมทางธรรมชาติ 

 โดยผูสรางสรรคเปนผูทุมเทสติปญญา ความชํานาญ กําลังกายกอใหเกิดงานช้ินใดช้ินหน่ึง

ข้ึนมา ยอมเปนเจาของงานน้ันและควรเปนผูมสีิทธิแตเพียงผูเดียวทีจ่ะกําหนดเวลารูปแบบและสภาพ

การใชงานน้ัน โดยสามารถปองกันมิใหผูอื่นมาใชประโยชนจากงานของเขาไดโดยมิไดรับอนุญาต

นอกจากน้ันหากการใชงานน้ัน สามารถสรางมลูคาเปนทรพัยสินข้ึนมาก็ควรไดรบัประโยชนจากการ

น้ันดวย เชน ในรูป คาตอบแทนการใชสทิธิ (Royalties) เปนตน 

 2) หลักทางดานเศรษฐกิจ  

 การสรางสรรคงานบางอยางน้ันจาเปนตองใชการลงทุน คอนขางสูง เชน สถาปตยกรรม 

ภาพยนตร เปนตน การทีจ่ะใหงานน้ันสามารถแพรหลายไปสูสาธารณชนไดก็ตองใชคาใชจายทีสู่ง

เชนเดียวกันคงจะไมมีใครลงทุนสรางสรรคงานข้ึนถาหากคาดหวังไมไดเลยวาจะไดคืนทุนและไดกาไร

บางตามสมควร 

 3) หลักทางดานวัฒนธรรม 

 งานที่สรางสรรคข้ึนมาน้ันอาจมองไดวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในแงทีจ่ะอบรม

หรือสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆและทั้งในแงเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูความเจรญิกาวหนา

ทางวัฒนธรรมย่ิงข้ึน 

4) หลักทางดานสงัคม 

         การเผยแพรของงานไปสูคนจานวนมากจะทาใหเกิดความเช่ือมโยงกันไดระหวางชนช้ัน  

ชนชาติ และกลุมผูมีวัยตางกันและทาใหสังคมมีความมั่นคงย่ิงข้ึน ผูสรางสรรคงานจงึถือไดวาเปนผูให

บริการแกสังคม หากวางานของเขาน้ันไดเขาถึงประชาชนทัว่ไปและสรางความกาวหนาใหกับสังคมได 

2.2.2 แนวคิดในการใหความคุมครองกฎหมายลขิสิทธิข์องไทย 

 แนวคิดในการใหความคุมครองลิขสทิธ์ิของไทยที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ัน

เปนการใหความคุมครองในการสรางสรรคผลงานในกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยน้ันใหความคุมครองแก

งานสรางสรรคที่ผูสรางสรรคไดสรางข้ึนดวยความรเิริ่มสรางสรรคของตนเองจากความหมายของ

                                                
7 ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 13. 
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กฎหมายลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 48 โดยหมายถึง สิทธิในการใช

ประโยชนในงานอันมีลิขสิทธ์ิ โดยลิขสิทธ์ิใหความคุมครองสทิธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคงาน

ดังกลาวที่พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิกําหนดไวเชนน้ี เพื่อสนองหนาที่หลักในการคุมครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

จากการหาประโยชนโดยมิชอบโดยบุคคลอื่นเพื่อใหผูสรางสรรคไดรบัประโยชนอันเกิดจากงาน

สรางสรรคของของตัวเองอยางเต็มทีเ่พราะงานสรางสรรคของผูสรางสรรคน้ันไดใชปญญา กําลัง

แรงงาน ทักษะและความอุตสาหะตลอดจนระยะเวลาในการสรางสรรคงานรูปแบบตาง ๆ ข้ึนมา9 

ทั้งน้ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไมไดใหความคุมครองความคิด ข้ันตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรอืทํางาน 

หรือแนวความคิดหลกัการ การคนพบหรอืทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร ตามทีบ่ัญญัติไว

ในมาตรา 6 วรรคสองที่วา “...การคุมครองลิขสิทธ์ิไมคลมุถึงความคิดหรือข้ันตอนกรรมวิธีหรือระบบ 

หรือวิธีใชหรือทํางานหรือแนวความคิด หลักการ การคนพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือ

คณิตศาสตร” ในกฎหมายลิขสิทธ์ิมเีจตนารมณทีจ่ะใหความคุมครองผูสรางสรรคผลงานตามหลักการ

พื้นฐานเกี่ยวกับการคุมครองลิขสทิธ์ิ ลิขสิทธ์ิเปนสทิธิทางกฎหมายของบุคคลที่ไดสรางสรรคผลงาน

ทางปญญาข้ึนกฎหมายลิขสทิธ์ิของไทยใหความคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิ 9 ประเภท คือ ซึ่งเทคโนโลยี

การพิมพสามมิติถือเปนงานที่ไดรบัความคุมครองอยูในงานประเภทงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 ซึ่งมี

หลักพื้นฐานในการใหความคุมครองดังน้ี 

 1) งานศิลปกรรม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 410 ไดใหความหมายของคําวา 

                                                
8 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติน้ี “ลิขสิทธ์ิ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัติน้ีเก่ียวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น”. 
9 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พื้นฐานความรูท่ัวไป), พิมพครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 49. 
10 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 “ศิลปกรรม หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปน้ี” 

  (1) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือส่ิงอ่ืน อยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัตถุอยางเดียวหรือหลายอยาง 

  (2) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เก่ียวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได 

  (3) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความรวมถึงแมพิมพ

หรือแบบพิมพที่ใชดวยการพิมพดวย 

  (4) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานการออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ

ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 

  (5) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมีบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยัง

ฟลมหรือกระจกและลางดวยนํ้ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใดๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพ

โดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 
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“งานศิลปกรรม” ไววาคือ งานจิตกรรม งานปติมากรรม งานภาพพิมพ งานสถาปตยกรรม งาน

ภาพถาย ภาพประกอบแผนที่โครงสรางงานศิลปะประยุกตและรวมทั้งภาพถายและแผนผงัของงาน

ดังกลาวดวย โดยสามารถอธิบายความหมายของงานศิลปกรรมแตละประเภทไดดังน้ี 

   ความหมายของงานศิลปกรรม 

  (1) “งานจิตรกรรมที่ไดรบัความคุมครองน้ันสามารถทําลงบนวัสดุใด ๆ ก็ไดไมวาจะ

เปน กระดาษ ผา ไม อิฐ หิน ดิน ทราย อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางก็ได 

  (2) งานประติมากรรม ตองเปนงานทีม่ีรปูราง มีสวนลกึ นูน และมีปริมาตรทีส่ัมผัส

และจบัตองได เชน การแกะสลัก” 

  (3) งานภาพพิมพ คือ งานที่มลีักษณะเปนภาพสองมิติแตมีวัตถุประสงคเพือ่ใชใน

การพิมพและเปนการวาดหรอืเขียนลงบนวัสดุจากการพมิพดวยหมึก11 

  (4) งานสถาปตยกรรม ในกฎหมายลิขสทิธ์ิน้ีหมายถึง การออกแบบอาคารหรือสิ่ง

ปลูกสรางแบบในที่น้ีตองเปนแบบที่สามารถนําไปใชในการกอสรางไดหรอือยูในข้ันตอนของการแสดง

ซึ่งความคิดแลว หากเปนเพียงการรางภาพก็ไมอาจถือวาเปนแบบไดเน่ืองจากยังคงเปนข้ันตอนของ

ความคิดเทาน้ัน 

  (5) “งานภาพถาย งานภาพถายน้ีไมคํานึงถึงสิ่งที่ถูกถายและความหมายรวมถึง

วิธีการแบบใหม ๆ ดวย เชน การถายภาพโดยกลองโพลาลอยดหรือกลองดิจติอลที่ไมตองใชนํ้ายาซึ่งมี

สูตรเฉพาะในการลางภาพ 

  (6) งานภาพประกอบ กฎหมายไมไดอธิบายรายละเอียดไว เน่ืองจากงาน

ภาพประกอบ เชน งานแผนที่ ภาพราง รูปทรงสามมิติเหลาน้ีสามารถเขาใจไดดวยตัวเองแลว”12 

  (7) งานศิลปะประยุกต เปนการนําเอางานทั้งหมดใน (1) – (6) ไมวาอยางใดอยาง

หน่ึง หรือทัง้หมดขางตนมารวมกัน โดยไมตองคํานึงถึงคุณคาในตัวงานดังกลาวน้ันโดยจุดประสงคเพื่อ

นําเอางานดังกลาวไปใชในทางการคาหรือนําไปใชประโยชนก็ตาม 

                                                                                                                                       
  (6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเก่ียวกับภูมิศาสตร 

ภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร 

  (7) งานศิลปะประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน

ไปใชประโยชนอยางอ่ืนนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวน้ัน เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุ

หรือส่ิงของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา 

 ทั้งน้ี ไมวาตาม (1) หรือ (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไมและใหความหมายรวมถึงภาพถายและแผนผัง

ของงานดังกลาวดวย. 
11 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พื้นฐานความรูท่ัวไป), 64. 
12 เรื่องเดียวกัน, 64-65. 
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 จากความหมายของ “ศิลปกรรม” ตามมาตรา 4 จะเห็นไดวาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเปน

งานศิลปกรรมทีส่ามารถไดรับความคุมครองอยูในขอบเขตประเภทของงานศิลปกรรมตามที่มาตรา 4 

บัญญัติไว ซึ่งสามารถพจิารณาไดจากงานทีส่รางสรรคจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่เกี่ยวของกับ

กฎหมายลิขสิทธ์ิจะอยูในรปูแบบของช้ินงานและไฟลงาน 

สาระสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ ์

 หัวขอน้ี ผูเขียนจะศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  

พ.ศ. 2537 โดยจะขออธิบายถึงประเภทของงานอันมลีิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ สิทธิของเจาของสทิธ์ิ 

การกระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิและขอยกเวนการละเมดิลิขสิทธ์ิ  

 1) งานอันมีลิขสิทธ์ิ 

  เงื่อนไขการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิผูเขียนจะแยกเปน 3 กรณี ดังน้ี  

  1.1) เงื่อนไขทั่วไปของการไดมาซึง่ลิขสิทธ์ิ 

  ก. ตองเปนการสรางสรรคโดยตนเอง (Originality) หมายถึง ผูสรางสรรคเปนผูทํา

หรือกอใหเกิดงานสรางสรรคดวยการรเิริ่มของตนเอง (Creativity) โดยมิไดทําซ้ําหรือดัดแปลงจาก

งานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต (Non- copying) การรเิริ่มข้ึนเองแตกตางจากความคิด

ริเริ่มของตนเอง เน่ืองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิไมคุมครองความคิด ฉะน้ันผูสรางสรรคงานอาจใชความคิด

ของผูอื่นมาเปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคงานของตนเองก็ไดกฎหมายลิขสิทธ์ิใหความคุมครอง

ผูสรางสรรคที่ไดใชความรูความสามารถในระดับหน่ึงในการสรางสรรคงานข้ึนมาแตกฎหมายลิขสิทธ์ิ

ไมไดตองการถึงขนาดวาผูสรางสรรคตองสรางสรรคสิง่ที่ไมเคยปรากฏพบเห็นมากอน ซึง่จุดน้ีแตกตาง

จากกฎหมายสิทธิบัตรซึง่ใหความคุมครองกบัการประดิษฐสิง่ใหม ๆ ฉะน้ันงานอันมีลิขสิทธ์ิจงึไม

จําเปนตองเปนงานใหม (Novelty) 

          ตัวอยาง นาย ก ถายภาพทําเนียบรัฐบาล นาย ข เห็นภาพถายของนาย ก สวยดี  

จึงนํากลองตัวเองไปถายภาพทําเนียบรัฐบาลบาง ดังน้ี ทั้งนาย ก และนาย ข ตางไดลิขสทิธ์ิในงาน

ภาพถายของตนเองเพราะตางคนตางไดใชความรูความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเอง 

นาย ข เพียงเอาแตความคิดของ นาย ก มาโดยมิลอกเลียนงานของนาย ก ดวยการนําภาพที่นาย ก 

ถายมาแลวไปทําซ้ําหรือดัดแปลง นาย ข จึงไมละเมิดลิขสิทธ์ิของนาย ก ฉะน้ัน ฎีกาที่ 6182/253313 

ที่วินิจฉัยวารูปหลอทองเหลืองรปูคนและสัตวของโจทกไมมลีิขสิทธ์ิเพราะเกิดจากการถอดรปูแบบจาก

ของจรงิตามธรรมชาติบางลอกเลียนความคิดริเริ่มของผูอื่นบาง มิใชความคิดริเริ่มของโจทกเอง ฎีกาน้ี

จึงถือเปนหลักไมไดอกีตอไปเพราะการลอกเลียนความคิดของผูอืน่หรอืการดูจากธรรมชาติ มิใชลอก

                                                
13 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, การคุมครองลิขสิทธิ์ของไทย [Online], 25 พฤษภาคม 2558. แหลงที่มา 

http://v1.midnightuniv.org/midnighttext/0009999953. 
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เลียนการแสดงออกของผูอื่นเปนเพียงการเอาความคิดของผูอื่นมาเทาน้ัน ฉะน้ัน หากผูสรางสรรคได

ทุมเทกําลงัสติปญญาสรางงานดังกลาวดวยตนเอง แมจะเอาความคดมาจากผูอื่น ผูสรางสรรคยอมได

ลิขสิทธ์ิในงานน้ัน 

  นอกจากน้ีมีฎีกาสําคัญ คือ ฎีกาที่ 2750/2537 วินิจฉัยวา การจะเปนผูสรางสรรค

งานอันมีลิขสิทธ์ิน้ัน ความสําคัญมิไดอยูที่วางานที่อางวาไดสรางสรรคข้ึนเปนงานใหมหรือไม แตอยู

ที่วาบุคคลผูน้ันไดทําหรือกอใหเกิดงานโดยไดใชความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคและงานดังกลาว

มีที่มาหรือตนกําเนิดจากบุคคลผูน้ันโดยบุคคลผูน้ันมิไดคัดลอกหรือทําซ้ําหรอืดัดแปลงมาจากงานอันมี

ลิขสิทธ์ิ แมการจัดทําพจนานุกรมจะมีวิธีจัดทําแบบเดียวกับวิธีที่ใชมาแตโบราณโจทกก็อาจเปนผู

สรางสรรคและเปนเจาของลิขสิทธ์ิในพจนานุกรมน้ันได หากการจัดทําพจนานุกรมของโจทกเปนงาน 

ที่ไดใชความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคดวยการใหบทนิยามหรอืความหมายของคําพรอมภาพ 

ประกอบความหมายของคํา โดยการแสดงออกซึง่ความคิดริเริ่มตามลีลาของโจทกเอง มิไดทําซ้ําหรอื

ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต 

  ข. ตองมีการแสดงออกซึง่ความคิด (Expression of Idea) เน่ืองจากกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิคุมครองสิ่งที่แสดงออก (Expression of Idea) เทาน้ัน ไมคุมครองความคิด (Idea) แนวคิด 

(Concept) และแนวเรือ่ง (Plot/ Theme) ตามมาตรา 6 วรรคทาย  

  ดังเชนตัวอยางที่ นาย ก ถายภาพตึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพแลวนาย ข เห็นภาพ

ดังกลาวนําแนวคิดมาถายภาพดวยตนเอง นาย ข มิไดลอกเลียนงานหรือสิ่งที่แสดงออกซึง่ความคิด

ของ นาย ก นาย ข จึงไมมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ ปญหาที่ยากแกการพิจารณาคืออะไรคือ

ความคิดและอะไรคือการแสดงออกจึงเกิดทฤษฎีเสนแบงแยกระหวางความคิดและการแสดงออก

(The Idea-expression Dichotomy) ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยาง เชน นักประพันธชาวไทยเขียน     

นวนิยายโดยอาศัยแนวเรื่อง (Plot) ของนวนิยายตางประเทศ หากขอเทจ็จรองฟงไดวานักประพันธ

ชาวไทยไดลอกเลียนไปถึงรายละเอียด (Detail) ของละคร เชน ลําดับเหตุการณ ขอเทจ็จริงใน

เหตุการณสถานทีเ่กิดของแตละเหตุการณ รวมถึงตัวละครในนวนิยายน้ันแลวรายละเอียดเหลาน้ีลวน

แตเปนการแสดงออกซึง่ความคิด (Expression of Idea ) การลอกเลียนของนักประพันธชาวไทย

ดังกลาวจงึมิใชเพียงแตลอกเลียนเอาแนวเรื่อง (Plot) แตไดลอกเลียนเน้ือหาสาระสําคัญของสิง่ที่

แสดงออกซึ่งความคิดจงึเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ฉะน้ันการวินิจฉัยวาการกระทําขนาดใดที่เกินเลยไปจา

การใชความคิดของผูอื่นถึงขนาดเปนการลอกเลียนเน้ือหาของงานคงตองเปรียบเทียบงานทั้งสองช้ิน

เพื่อดูวามีสวนสาระสําคัญใดที่พองกันเพียงใดหรือไม 

ปญหาที่ตองพจิารณาในเรื่องการแสดงออกซึง่ความคิดอีกประการหน่ึงคือจําเปน

หรือไมที่การแสดงออกซึง่ความคิดตองมรีูปรางเชนจําเปนหรือไมตองมีการบันทกึ (Fixation) ลงในสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง เชน การเขียนตํารา การบันทึกเสียงเพลงทีร่องลงในสิ่งบันทึกเสียง ในประเด็นน้ีในมาตรา 6 
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วรรคแรกตอนทายได บัญญัติไววา “… ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด” ซึ่ง

อาจตีความไดวาไมจําเปนตองมีการบันทึกใหปรากฏรูปรางใหเห็นการแสดงออกโดยปากเปลา เชน วา

กลอนสด ลําตัด แมจะไมมีการบันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียงก็ถือวาเปนการแสดงออกซึง่ความคิดแลว 

  ค. ตองเปนงานที่กฎหมายยอมรับซึ่งบญัญัติไวในมาตรา 6 วรรคแรก ไดแกงาน

ประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) งานวรรณกรรม นอกจากหมายถึงงานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิด เชน

หนังสือ สุนทรพจน แลวมาตรา 4 ใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

 (2) งานนาฏกรรม เปนงานเกี่ยวกบัการรํา การเตน การแสดง โดยวิธีใบที่

ประกอบข้ึนเปนเรื่องเปนราว แตมิไดหมายถึงการแสดงละครหรือการแสดงภาพยนตร 

 (3) งานศิลปกรรม เปนงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ 

งานสถาปตยกรรม งานภาพถาย งานภาพประกอบ แผนที่ ฯลฯ งานศิลปะประยุกต ไดแก การนํางาน 

ตาง ๆ ขางตนไปใชประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณคาของงาน เชน นํางานจิตรกรรม 

ภาพวาด มาพิมพลงบนเสื้อผาหรอืเครือ่งใชจําพวกถาด ถวยแกว. ฎีกาที่ 6379/2537 งานออกแบบ

ปากกาลกูลื่น 2 แบบ ซึง่ประกอบดวยงานแบบพิมพรูปลักษณะปากกาและช้ินสวนแมพิมพ งานหุน 

จําลอง งานอิเล็คโทรดหรือแทงทองแดง งานแมพิมพ งานรปูทรงและลวดลายปากกาประกอบเขา

ดวยกันเพื่อนําไปใชประโยชนในการขีดเขียนและเพื่อประโยชนทางการคาจงึเปนงานศิลปะประยุกต 

ขอสังเกตฎีกาน้ีไมมีปญหาวางานออกแบบปากกาลกูลื่นเปนการออกแบบผลิตภัณฑตามแบบสิทธิบัตร

หรือไม 

 (4) งานดนตรีกรรม หมายถึงงานเกี่ยวกบัเพลงที่แตงข้ึนเพือ่บรรเลงหรือขับ

รองไมวาจะมีทํานองและคํารองหรอืมีทํานองอยางเดียวและใหหมายรวมถึงโนตเพลง สวนคํารอง

อยางเดียวเปนงานวรรณกรรม 

 (5) งานโสตทัศนวัสดุ หมายถึง งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดย

บันทึกลงในวัสดุ ไมวาจะมีลักษณะอยางใดอันสามารถทีจ่ะนํามาเลนซ้ําไดอีก และใหรวมถึงเสียง

ประกอบงานน้ันดวย เชน วีดีโอเทป 

 (6) ภาพยนตร หมายถึง โสตทัศนวัสดุประกอบดวยลําดับของภาพซึ่ง

สามารถนําออกฉายตอเน่ืองไดอยางภาพยนตรหรอืสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่นเพื่อนําออกฉายได

อยางตอเน่ืองและใหรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรดวย 

 (7) สิ่งบันทึกเสียง หมายถึงงานทีป่ระกอบดวยลําดับของเสยีงดนตรี เสียง

การแสดงหรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมลีักษณะใด ๆ อันสามารถทีจ่ะนํามาเลนซ้ําได

อีก เชน แผนเสียง เทปคาสเซต แผนซีดีเปนตน 
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 (8) งานแพรเสียแพรภาพ หมายถึงงานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพร

เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรอืภาพทางวิทยุโทรทัศน ผูมลีิขสิทธ์ิในงานแพรเสียง

แพรภาพ ไดแก ผูทําการแพรเสียแพรภาพ ซึง่อาจเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศนหรือ

องคกรแพรภาพแพรเสียง ตัวอยาง ฎีกาที่ 6640/2542 จําเลยซึ่งเปนสมาชิกของยูบีซี ไดนํางานแพร

เสียงแพรภาพอันเปนลิขสิทธ์ิของยูบีซีไปจัดใหประชาชนผูอาศัยในอาคารชุด 150 หอง ไดฟงและชม

งานแพรเสียงแพรภาพของผูเสียหายโดยจําเลยเรียกเกบ็เงินคาบรกิารรายเดือน เพื่อแสวงหากําไร

ในทางการคา จําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ 2537 มาตรา 29(3), 69 วรรคสอง 

 (9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ 

หมายถึงงานสรางสรรคอื่นที่ไมอาจจัดเขาอยูในงานประเภทใดประเภทหน่ึงได ซึง่งานดังกลาวนา

จะตองมีลกัษณะทํานองเดียวกันกับงาน 8 ประเภทที่กลาวมา 

  ง. ตองไมเปนงานทีก่ฎหมายกําหนดไมมลีิขสทิธ์ิ ซึ่งมบีัญญัติไวในมาตรา 7 เชน 

ขาวประจําวัน กฎหมาย คําพิพากษา เปนตน อยางไรก็ตามการสรางสรรคงานสืบเน่ืองจากสิ่งที่ไมมี

ลิขสิทธ์ิ งานสืบเน่ืองอาจเปนงานมลีิขสทิธ์ิไดเพราะผูสรางสรรคไดสรางข้ึนดวยตนเอง ตามนับคํา

พิพากษาฎีกาที่ 508/2508 ผูเสียหายไดแปลประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1669 เปน

ภาษาอังกฤษแลวตีพิมพจําหนาย คําแปลดังกลาวเปนวรรณกรรมผูเสียหายไดลิขสิทธ์ิในงานแปล และ

ขอสอบผูชวยผูพิพากษาป 2541 ยอขอกฎหมายจากคําพิพากษาฎีกามิใชตัวคําพิพากษาของศาลจึง

เปนงานวรรณกรรมที่มลีิขสทิธ์ิได 

  1.2) เงื่อนไขเฉพาะของการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ 

  แมวาการไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ เมื่อมกีารสรางสรรคงานลิขสิทธ์ิข้ึน

โดยไมตองมีพิธีการใด ๆ เชน ไปจดทะเบียน แตในมาตรา 8 ไดกําหนดจุดเกาะเกี่ยวที่นํามากําหนด 

การไดมาซึง่ลิขสิทธ์ิซึ่งอาจแบงแยกเปน 2 หลักใหญ ๆ คือหลักสญัชาติและหลกัดินแดนหลกัสญัชาติ 

ตามมาตรา 8(1) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมสีัญชาติไทยหรือเปนผูมี

สัญชาติประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึง่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

หากผูสรางสรรคมิไดมีสญัชาติไทยหรอืมิไดมสีัญชาติของประเทศทีเ่ปนภาคีตลอดระยะเวลาในการ

สรางสรรคงาน  

        หลักดินแดน ตามมาตรา 8(2) ในกรณีที่มกีารโฆษณางานแลว (1) การโฆษณางาน

ในครัง้แรกไดกระทําข้ึนในราชอาณาจักรหรอืในประเทศที่เปนภาคี (2) กรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได

กระทํานอกราชอาณาจกัรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีหากตอมาภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดมีการ

โฆษณาครั้งแรกนอกราชอาณาจักรไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปน

ภาคี หรือ (3) ไมวาจะโฆษณาครั้งแรกที่ใดหากผูสรางสรรคมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักรไทย 

หรือม ี
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สัญชาติหรืออยูในประเทศทีเ่ปนภาคีตลอดระยะเวลาหรือสวนใหญในการสรางสรรคงานน้ันในขณะที่

มีการโฆษณางานครัง้แรก 

        การโฆษณางาน ตามมาตรา 8 แตกตางจาก การเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา 

15(2) เน่ืองจากการโฆษณา หมายถึง เฉพาะแตเพียงการนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรปูหรือ

ลักษณะอยางใด เชน นําก็อปปฟลมภาพยนตรออกจําหนายในจํานวนมากพอสมควร ฉะน้ันการนํา

ดนตรีไปเลนใหผูชมฟงเปนครั้งแรกหรือการนําภาพยนตรไปฉายรอบปฐมทัศนยังไมถือวาเปนการ

โฆษณายังไม ไดลิขสิทธ์ิตามนัยฎีกาที่ 896/2534 แตการกระทําดังกลาวเปนการเผยแพรตอ

สาธารณชน สวนการเผยแพรตอสาธารณชน หมายความวาทําใหปรากฏตอสาธารณชนโดยการแสดง 

การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย 

        1.3) เงื่อนไขที่สรางข้ึนโดยคําพิพากษาของศาล 

           ยกตัวอยางเชน ฎีกาที่ 3705/2530 วางหลักไววา ลิขสิทธ์ิทีบุ่คคลสามารถเปน

เจาของไดจะตองเปนลิขสทิธ์ิในงานที่ตนสรางสรรคโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อปรากฏวาวีดีโอเทปของ

กลางที่โจทกอางวาเปนเจาของลิขสทิธ์ิมีบทแสดงการรวมเพศระหวางหญิงและชายอันเปนภาพลามก 

งานดังกลาวมิใชงานสรางสรรคโจทกจงึไมใชเจาของลิขสิทธ์ิ 

 2) เจาของลิขสทิธ์ิ 

 วิธีการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ ผูเขียนจะแยกออกเปน 2 วิธี คือ 

         2.1) การไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิโดยการสรางสรรคงาน 

   2.1.1) การสรางสรรคไดสรางสรรคงานโดยไมไดอยูภายใตสญัญาจางหรือ

การควบคุมมอบหมายใดๆ จากบุคคลอื่น ผูสรางสรรคยอมเปนเจาของลิขสิทธ์ิคนแรกในงานน้ันตาม

มาตรา 8 วรรคแรก 

   2.1.2) การสรางสรรคในฐานะลกูจางตามสญัญาจางแรงงาน หากผู

สรางสรรคไดสรางสรรคงานข้ึนในฐานะลูกจางในสญัญาจางแรงงาน มาตรา 9 บัญญัติใหลิขสทิธ์ิใน

งานน้ันเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสทิธินํางานน้ันออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามที่เปน

วัตถุประสงคแหงการจางแรงงานน้ัน เวนแตจะไดทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น ซึ่งจะมีขอสังเกต

วามาตราน้ีใหสทิธินายจางเฉพาะการนําออกเผยแพรตอสาธารณชนเทาน้ัน แตมิไดใหสิทธินายจาง

ทําซ้ําหรือดัดแปลงงาน 

   2.1.3) การสรางสรรคในฐานะผูรับจางตามสญัญาจางทําของมาตรา10 

บัญญัติใหงานทีผู่สรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนโดยการรับจางบุคคลอื่นใหผูวาจางเปนผูมลีิขสทิธ์ิในงาน

น้ัน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น สัญญาจางตามมาตรา 10 คือสัญญาจางทําของตามประมวล 
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แพงและพาณิชยมาตรา 587 อน่ึงขอยกเวนตามมาตราน้ีไมตองทําเปนหนังสอือยางมาตรา 9 จึงอาจ

ตกลงกันดวยวาจาได 

   2.1.4) การสรางสรรคงานภายใตการจางหรือตามคําสั่งของหนวยงานของ

รัฐ มาตรา14 ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐมีลิขสิทธ์ิในงานทีส่รางสรรคข้ึนโดย

การจางหรือตามคําสัง่หรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลกัษณ

อักษร 

   2.1.5) การสรางสรรคโดยการดัดแปลงงานอื่น มาตรา11 บัญญัติใหการ

ดัดแปลงงานอันมลีิขสิทธ์ิโดยไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสทิธ์ิใหผูที่ดัดแปลงมลีิขสิทธ์ิในงานที่ได

ดัดแปลง แตไมกระทบถึงสทิธิของเจาของลิขสิทธ์ิในงานที่ถูกดัดแปลง โดยปกติผูดัดแปลงตอง 

จายคาลิขสทิธ์ิใหแกเจาของลิขสทิธ์ิและตองลงแรงใชกําลังสติปญญา ความรูความชํานาญจาก

ประสบการณในการดัดแปลงงานใหเปนงานที่แสดงออกอีกรปูแบบหน่ึงหรอืเปนงานอันมลีิขสทิธ์ิอีก

ประเภทหน่ึง 

   ตัวอยางเชน ก ไดรับอนุญาตใหแปลบทความภาษาไทยของ ข เปน

ภาษาอังกฤษ ก ยอมเปนเจาของลิขสทิธ์ิในบทความภาษาอังกฤษ สวน ข ยังคงเปนเจาของลิขสิทธ์ิใน

บทความภาษาไทยอยู. อยางไรก็ตาม หาก ก แปลบทความของ ข โดยไมไดรับอนุญาต นอกจาก ก 

จะไมไดลิขสิทธ์ิในบทความภาษาอังกฤษทีเ่ปนงานแปลแลว การกระทําของ ก ยังเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในงานของ ข ดวย เน่ืองจากไมไดรับอนุญาตจาก ข ในการดัดแปลงงาน 

   2.1.6) การสรางสรรคงานโดยการรวบรวม มาตรา 12 บัญญติัใหการนํางาน

อันมีลิขสิทธ์ิมารวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ หรือการนําเอา

ขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรอืถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรอือุปกรณอื่นใด ซึ่งงานสวนน้ี

อาจจะไมมีลิขสิทธ์ิ หากการรวบรวมหรือประกอบเขากันไดกระทําในลักษณะทีเ่ปนการสรางสรรคงาน 

โดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับ โดยมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่นใหผูรวบรวมมลีิขสทิธ์ิที่รวบรวม 

หรือประกอบเขากัน แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิที่มอียูในงานหรือขอมลูหรือสิ่ง

อื่นใดของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวม 

  2.2) การไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิโดยการรับโอนลิขสิทธ์ิ 

  มาตรา 17 กําหนดใหการโอนลิขสิทธ์ิทําได 2 ทาง คือการโอนโดยทางนิติกรรมและ

การโอนโดยทางมรดกการโอนโดยทางนิติกรรมตองทําเปนหนังสือลงลายมือผูโอนและผูรบัโอนและ

หากไมกําหนดเวลาโอนไวใหถือวามีกําหนด 10 ป ตามมาตรา 17 วรรคสาม  สวนการโอนทางมรดก

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิเปนสทิธิในทางทรัพยสินอยางหน่ึงซึ่งสามารถตกทอดไปยังทายาทไดตามกฎหมาย 
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หรือโดยพินัยกรรม ผูที่ไดรบัโอนลิขสิทธ์ิมาในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผูรบัพินัยกรรมจงึเปนเจาของ

ลิขสิทธ์ิไดจนกวาลิขสิทธ์ิจะหมดอายการคุมครอง 

 3) สิทธิของเจาของลิขสทิธ์ิ 

 เมื่อบุคคลใดไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิแลวบุคคลน้ันยอมมสีิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งน้ี

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดกําหนดขอบเขตแหงสิทธิใหแกเจาของลิขสิทธ์ิในงานอันมี

ลิขสิทธ์ิไวในมาตรา 1514 ซึ่งบญัญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจาของ

ลิขสิทธ์ิยอมมสีิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี 

  (1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 

  (2) เผยแพรตอสาธารณชน 

  (3) ใหเชาตนฉบับหรอืสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร

และสิง่บันทึกเสียง 

  (4) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสทิธ์ิแกผูอื่น 

  (5) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด

หรือไมก็ไดแตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลกัษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได” 

 การคุมครองลิขสิทธ์ิภายใต พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ไดใหสิทธิทีส่ําคัญไว 2 ประการ คือ 

  (1) สิทธิทางเศรษฐกจิ (Economic Right) เปนสทิธิที่ใหแกเจาของลิขสิทธ์ิ โดยมุง

ใหความคุมครองในดานเศรษฐกจิหรือผลประโยชนตอบแทนในรูปของคาแหงลิขสิทธ์ิ (Royalty) ที่จะ

ไดจากการที่บุคคลอื่นขอใชงานลิขสทิธ์ิตามที่บญัญัติไวในมาตรา 15(5) และมาตรา 16 

  (2) สิทธิทางศีลธรรม ตามมาตรา 18 มีอยู 2 ประการ คือ 

   (2.1) สิทธิทีจ่ะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงานโดยการระบช่ืุอหรือลายเซ็น

ของผูสรางสรรคไวที่สํานักงานสทิธิน้ีไดขยายรวมถึงสทิธิที่จะปฏิเสธไมใหบุคคลอื่นใชช่ือของผูสราง 

สรรคกับงานที่ตนมิไดเปนผูสรางสรรคหรอืเปนผูทําข้ึนจะสังเกตไดวาสิทธิทางศีลธรรมใหความ

คุมครองเฉพาะผูสรางสรรคงานและสิทธิดังกลาวยังคงอยูกับผูสรางสรรคตลอดไป แมวาผูสรางสรรค

จะไดโอนลิขสิทธ์ิใหแกบุคคลอื่นแลว ผูสรางสรรคงานก็ยังไดรับความคุมครองในสทิธิทางศีลธรรม

แมวาขณะน้ันจะไมไดเปนเจาของลิขสทิธ์ิ ดังน้ันผูทีเ่ปนผูรบัโอนลิขสทิธ์ิจึงไมไดรับโอนสิทธิทาง

ศีลธรรมไปดวยเพราะผูรับโอนลิขสิทธ์ิไมใชผูสรางสรรคงาน 

   (2.2) สิทธิทีจ่ะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน 

ดัดแปลงหรอืทําโดยประการอื่นแกงานจนเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค 

                                                
14 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 บัญญัติวา "ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และ

มาตรา 14 เจาของลิขสิทธ์ิยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี...”. 
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โดยสรปุวาผูสรางสรรคคือผูกอใหเกิดงานสรางสรรค ผูสรางสรรคอาจเปนบุคคลเดียวกบัเจาของ

ลิขสิทธ์ิก็ได เชน มาตรา 9 ผูสรางสรรคงานในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ลิขสิทธ์ิในงานเปนของผู

สรางสรรคแตอาจมีกรณีที่ผูสรางสรรคไมไดเปนเจาของลิขสทิธ์ิในงานที่ทําข้ึนเชน มาตรา 10 งาน 

ที่ผูสรางสรรคโดยรับจางบุคคลอื่นผูวาจางเปนเจาของลิขสทิธ์ิในงาน 

 4) การกระทําอันเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

 เน่ืองจากลิขสิทธ์ิเปนสทิธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิทีจ่ะกระทําการใด ๆ ตามที่บญัญัติไวใน

มาตรา 15 ฉะน้ันบุคคลอื่นที่ไปกระทําการใด ๆ ตามทีบ่ัญญติัไวในมาตรา 15 โดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสทิธ์ิยอมเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ ซึ่งการละเมิดลิขสิทธ์ิผูเขียนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

4.1) การละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันตน (Primary Infringement) มาตรา 27 -30 

  การละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันตน คือการกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกงานอันมลีิขสทิธ์ิ  

ตามมาตรา 15 โดยไมไดรับอนุญาต เชน 

   (1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 

   (2) เผยแพรตอสาธารณชน  

   (3) การใหเชาตนฉบับหรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร และสิง่บันทกึเสียง  

   ความหมายของการทําซ้ํา ดัดแปลงและเผยแพรตอสาธารณชนมีบัญญัติไวในมาตรา 

4 วรรค 13 วรรค 14 และวรรค 15 

  มาตรา 27 ไดบัญญัติการกระทําที่เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ันตนในงานทั่วไป 

นอกจากน้ีกฎหมายลิขสิทธ์ิยังไดบัญญัติใหมีการละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันตน โดยเฉพาะเจาะจงแกงาน

โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิง่บันทกึเสียง ตามมาตรา 28 งานแพรเสียงแพรภาพตามมาตรา 29 และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ตามมาตรา 30 

  ขอแตกตางที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ันตนและการละเมิด

ลิขสิทธ์ิข้ันรอง คือ การละเมิดข้ันตนเมื่อผูกระทําความผิดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงแกงานอันมี

ลิขสิทธ์ิโดยไมไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 27 - 30 แลวใหถือวาเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิแตการละเมิดข้ันรองกฎหมายไดกําหนดภาระการพสิูจนแกโจทกวาตองสบืใหศาลเห็นวา

จําเลยรูหรือมีเหตุอันควรรูวางานที่เขาไปเกี่ยวของดวยการกระทําการตาง ๆ ตามทีบ่ัญญัติไวใน 

มาตรา 31(1) - (4) เปนงานที่ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น หากพิสจูนไมไดวาจําเลยรูหรอืมีเหตุ

ควรรูวางานดังกลาวเปนงานละเมิดลิขสทิธ์ิของผูอื่นแลวจําเลยก็ไมตองรบัผิด15 

                                                
15 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, การคุมครองลิขสิทธิ์ของไทย: การละเมิดลิขสิทธิ ์[Online], 27 พฤษภาคม 

2558. แหลงที่มา http://v1.midnightuniv.org/midnighttext/0009999953. 
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  การทีจ่ะวินิจฉัยวาการกระทําใดเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ันตนหรือไม จําเปนตองทํา

ความเขาใจสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิตามมาตา 15 ดังตอไปน้ี 

   (1) ทําซ้ําหรือการดัดแปลง ทําซ้ํามีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 

    (1.1) มีการลอกเลียนงานลิขสิทธ์ิ (Copying) โดยคัดลอกไมวาโดย

วิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทกึภาพจากตนฉบบั หรือสําเนา 

    (1.2) มีการลอกเลียนในสวนสาระสําคัญ (Substantiality) 

หมายถึง สวนของงานทีล่อกเลียนเปนสาระสําคัญของงาน แมวาสวนที่ลอกเลียนจะไมใชสวนใหญหรือ

ทั้งหมดของงานหรอือาจกลาวไดวา ปริมาณทีล่อกเลียนไมไดเปนเครื่องช้ีขาดวาเปนการทําซ้ําหรือ

ดัดแปลงเสมอไป แตตองพจิารณาในเน้ือหาที่ถูกลอกเลียนวาเปนสาระสําคัญของงานหรือไม (Quality 

Not Quantity) 

   ตัวอยางการลอกเลียนในสวนอันเปนสาระสําคัญ เชน ฎีกาที ่2750/2537 

จําเลยทําซ้ําคําและบทนิยามในพจนานุกรมของโจทกในลักษณะลอกมาทุกตัวอักษรประมาณ 14,000 

คําและดัดแปลงโดยสลับที่บทนิยามบางเปลี่ยนตัวอยางใหมหรือตัดออกบาง เพิ่มเติมหรือตัดขอความ

ในบทนิยามของโจทกออกบางประมาณ 19,000 คํา ทําซ้ําหรือดัดแปลงภาพประกอบบทนิยาม 130 

ภาพ ลอกเลียนแบบการจัดทํารปูเลมและการพิมพขอความที่ปกนอกและปกในถือวาเปนการทําซ้ํา

หรือดัดแปลงในสวนอันเปนสาระสําคัญ 

   นอกจากน้ีการลอกเลียนในแนวคิด (Idea) โดยมิไดลอกเลียนสิ่งทีเ่ปนการ

แสดงออกซึ่งความคิด (Expression of Idea) ดังที่ไดอธิบายไวแลวในหัวขอการแสดงออกซึง่ความคิด

ยอมไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

   ดัดแปลง หมายถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรปูใหม ปรบัปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือ

จําลองงานตนฉบบัในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลกัษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ทั้งน้ีไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน ดัดแปลงงานวรรณกรรม เชน แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรปูวรรณกรรม (เปลี่ยน

จากบทประพันธเปนบทภาพยนตร) หรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลอืกและจัดลําดับใหม เปนตน 

   (2) เผยแพรตอสาธารณชน หมายถึง การทําใหปรากฏดวยวิธีตาง ๆ ตอ

สาธารณชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงหรอืภาพ การ

กอสราง การจําหนาย เชน การขับรองเพลงที่มลีิขสิทธ์ิโดยไมไดรับอนุญาตหรือการเปดเพลงทีม่ี

ลิขสิทธ์ิจากเครื่องบันทึกเสียงใหพนักงานในบริษัทฟงก็เปนการเผยแพรตอสาธารณชนเชนกัน ปญหามี

ขอพิจารณาวาความหมายของคําวาสาธารณชนมีขอบเขตเพยีงใด ศาลอังกฤษไดเคยวางหลักไววาการ

เปดเพลงจากเครื่องเลนจานเสียงใหคนงานกวา 600 คน ในโรงงานฟงถือวาเปนการเผยแพรตอ

สาธารณชนแลว 
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   ปญหาที่นาพิจารณาคือคําวา “การจําหนาย” ซึ่งอยูในความหมายของการ

เผยแพรตอสาธารณชนในมาตรา 15(2) น้ี ตางจากคําวา “ขาย” ในมาตรา 31(1) อยางไร ความ

แตกตางที่สําคัญคือ การจําหนายในมาตรา 15(2) เปนการจาํหนายงานที่มลีิขสทิธ์ิข้ันตน (Primary 

Infringement) แตการขายในมาตรา 31(1) เปนการขายงานที่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น ซึง่เปนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิช้ันรอง (Secondary Infringement) 

   ดังน้ัน การจําหนายตาม มาตรา 15(2) น้ีหมายถึงการจําหนายเมื่อใด 

ตัวอยาง เชน นาย ก ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิในหนังสอืกฎหมายลิขสิทธ์ิไดพิมพหนังสือดังกลาว

ออกจําหนาย นาย ข นักศึกษากฎหมายไดซื้อหนังสือดังกลาวมาใชเตรียมตัวสอบหลังจากสอบผาน

แลว นาย ข ไดขายหนังสือกฎหมายลิขสิทธ์ิเลมดังกลาวใหนาย ค นักศึกษารุนนอง ปญหามอียูวา 

นาย ข มีความผิดฐานละเมิดลิขสทิธ์ินาย ก หรือไม จากตัวอยางดังกลาวอธิบายไดวา คําวา การ

จําหนาย ตาม มาตรา 15(2) หมายถึงการจําหนายโดยเจาของลิขสิทธ์ิหรือผูที่ไดรบัอนุญาตจาก

เจาของลิขสทิธ์ิ เชน โรงพิมพ ซึ่งหมายถึงเฉพาะการจําหนายครั้งแรก (First Sale) เทาน้ัน มิได

หมายความรวมถึงการจําหนายในครัง้ตอ ๆ ไปเพราะตามหลักการสญูสิ้นไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of 

Rights) ซึ่งวางหลักไววาเมื่อเจาของลิขสทิธ์ิไดจําหนายงานอนัมีลิขสทิธ์ิของตนไปแลวสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธ์ิในตัวงานหรือสําเนางานที่ถูกจําหนายไปยอมหมดสิน้ไป เจาของลิขสทิธ์ิไมมีสทิธิไปควบคุม

การใชประโยชนของผูซื้องานดังกลาว ดังน้ันการที่ นาย ข ซื้อหนังสือจากนาย ก แลว สิทธิในการ

ควบคุมการใชสอยประโยชนของ นาย ก ในหนังสือที่ขายไปยอมหมดสิ้นไปตามหลัก Exhaustion of 

Rights นาย ข จึงมีสทิธิขายหนังสือที่ใชแลวให นาย ค ซึ่งถือเปนสิทธิของเจาของกรรมสิทธ์ิทั่ว ๆ ไปที่

จะขายทรพัยสินของตน 

   (3) ใหเชาตนฉบับหรอืสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร และสิง่บันทกึเสียง สทิธิในขอน้ีเปนการขยายความคุมครองใหแกผูสรางภาพยนตร สิ่ง

บันทึกเสียงและงานโสตทัศนวัสดุมากกวาเจาของลิขสทิธ์ิดังกลาวตามกฎหมายเดิม หรืออาจกลาวอีก

นัยหน่ึงวาเปนขอยกเวนหลักการสูญสิ้นไปซึง่สทิธิ (Exhaustion of Right) การใหเชาตนฉบับหรือ

สําเนางานตามมาตรา 15(3) น้ีเปนการใหเชางานที่ซื้อมาโดยถูกตองและเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ันตน 

แตการใหเชาตามมาตรา 31(1) เปนการใหเชางานทีท่ําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิและเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิข้ันรอง ซึ่งหากพจิารณาตามหลกั Exhaustion of Rights แลว ผูใดซื้องานลิขสิทธ์ิมาโดย

ถูกตองเจาของลิขสิทธ์ิยอมหมดสิทธิควบคุมการใชประโยชนจากตัวงานดังกลาวแตกฎหมายมาตราน้ี

กลับใหสทิธิแกเจาของงานลิขสทิธ์ิมากข้ึนและยกเวนหลักทั่วไปโดยใหสามารถควบคุมการใหเชาใน

งาน 4 ประเภทดังกลาวได ฉะน้ันคําพิพากษาฎีกา 954/2536 ที่วินิจฉัยวาคดีไมไดหมายความวามวน

เทปของกลางถูกทําซ้ําหรือดัดแปลง แมจําเลยจะมีมวนเทปของกลางใหเชาโดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสทิธ์ิจําเลยก็ไมมีความผิด ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ 2521 มาตรา 27 ฎีกาน้ีเปนการวินิจฉัยตาม
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กฎหมายเดิมซึ่งไมอาจถือเปนหลักไดอกีตอไป 

   จะสงัเกตไดวาสทิธิใหเชาตามมาตรา 15(3) น้ี ระบุไวเฉพาะงาน 4 ประเภท

น้ีเทาน้ัน ฉะน้ันหากงานที่ใหเชาเปนหนังสือทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกตองผูใหเชาก็ไมมีความผิดตามมาตราน้ี 

อยางไรก็ตามหากหนังสือดังกลาวเปนหนังสือที่ทําข้ึนโดยละเมิดลขิสิทธ์ิแลวการใหเชาหนังสือดังกลาว

อาจมีความผิดซึ่งเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันรองตามมาตรา 31(1) ได 

   ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกผูอื่น เชน เจาของจิตรกรรมอนุญาตให

สถาบันศิลปกรรมนําภาพเขียนของตนออกแสดงใหประชาชนโดยเก็บคาเขาชม แตคาเขาชมครึ่งหน่ึง

ตองมอบใหองคการสาธารณกุศล ดังน้ีเปนการใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธ์ิแกองคการสาธารณกุศล 

   อนุญาตใหผูอื่นนํางานอันมีลิขสิทธ์ิไปทําซ้ําหรอืดัดแปลงเพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชน หรือใหเชาตนฉบับหรอืสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรและสิง่

บันทึกเสียง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงือ่นไขดังกลาวจะกําหนดในลกัษณะที่จํากัด

การแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได 

   มาตรา 16 ไดกลาวถึง สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิเมื่อไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิ

ตามมาตรา 15(5) แลวยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสทิธ์ิที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ เวนแตหนังสือ

อนุญาตระบุขอหามไว ลักษณะของสญัญาอนุญาตใหใชสิทธิอาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

(1) สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิไมเด็ดขาด (Non-exclusive Copyright 

Licensing agreement) เปนสญัญาทีผู่เปนเจาของลิขสทิธ์ิมีสิทธ์ิทีจ่ะอนุญาตใหบุคคลอื่นใชงานอันมี

ลิขสิทธ์ิของตนไดโดยไมจํากัดครัง้และจํานวนบุคคล รวมทั้งเจาของลิขสิทธ์ิยังมีสทิธิดังกลาวอยู 

(2) สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิแตผูเดียว (Sole Copyright Licensing 

Agreement) เปนสัญญาที่เจาของลิขสทิธ์ิอนุญาตใหผูใดผูหน่ึงใชงานอันมีลิขสทิธ์ิ แตผูเปนเจาของ

ลิขสิทธ์ิเองก็ไมมีสทิธิที่จะใชงานของตน 

(3) สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิเด็ดขาด (Exclusive Copyright 

Licensing Agreement) เปนสญัญาที่กําหนดใหผูรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวมีสทิธิใชงานอันมลีิขสิทธ์ิ 

แตผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิเองก็ไมมสีิทธิทีจ่ะใชงานของตนในระหวางอายุสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ16 

4.2) การละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันรอง (Secondary Infringement) มาตรา 31 

  การละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันรองเปนการกระทําที่สบืเน่ืองมาจากการละเมิดสิทธ์ิข้ันตน  

โดยมีลักษณะเปนการสงเสรมิใหงานทีล่ะเมิดลิขสทิธ์ิมีการแพรหลายออกไปดวยการกระทําการตาง ๆ 

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 31 (1)-(4) เชน ขาย มีไวเพื่อขาย นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร เปนตน 

                                                
16 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, 20.  
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   การละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันรองมีหลักเกณฑสําคัญ 2 ประการ คือ 

   (1) ความรูหรือควรรูของผูกระทําวางานใดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิหรอืไม 

   (2) ความมุงหมายเพื่อหากําไรจากกระทําน้ัน 

 5) ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิเปนความพยายามสรางดุลแหงผลประโยชนระหวางเจาของ

ลิขสิทธ์ิและผูใชงานลิขสทิธ์ิ โดยใหบุคคลอื่นสามารถใชงานลิขสิทธ์ิไดตามความเหมาะสมโดยไมเปน

การละเมิดลิขสทิธ์ิเปนการจํากัดสทิธิแตผูเดียวของเจาของลขิสิทธ์ิลงภายใตเงื่อนไขบางประการ 

เงื่อนไขทีส่ําคัญทีสุ่ดบัญญัติไวในมาตรา 32 วรรคแรก ดังน้ี 

  (1) การกระทําตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอนัมีลิขสทิธ์ิตามปกติของ

เจาของลิขสทิธ์ิ 

  (2) การกระทําน้ันไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของจาของ

ลิขสิทธ์ิเกินสมควร 

 ขอยกเวนทั่วไป มีบัญญัติไวในมาตรา 32 วรรคสอง ทีบ่ัญญติัใหการกระทําบางอยางเปน

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ต้ังแตขอยกเวน (1) - (8) เชน (1) วิจัยหรือศึกษางาน อันมิใชการกระทํา

เพื่อหากําไร นอกจากขอยกเวนทั่วไปตามมาตรา 32 วรรคสองแลว ยังมีขอยกเวนเฉพาะซึ่งมบีัญญัติ

ไวในมาตรา 33 กรณีคัดลอกโดยมีการอางองิเปนการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงาน ไมใหถือ

วาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิยังมีขอยกเวนอื่น ๆ เชน ขอยกเวนสําหรับการกระทําของบรรณารกัษ

หองสมุดตามมาตรา 34 ขอยกเวนสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร ตามมาตรา 35 ขอยกเวนสําหรบั

การแสดงงานนาฏกรรมหรือดนตรีกรรมตามมาตรา 36 ขอยกเวนสําหรบังานศิลปกรรมตามมาตรา 

37,39,40 ขอยกเวนสําหรบังานสถาปตยกรรมตามมาตรา 38,41 ขอยกเวนสําหรบังานลิขสทิธ์ิตาง ๆ 

ในภาพยนตร ตามมาตรา 42 และขอยกเวนเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติราชการตามมาตรา 43 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนเทคโนโลยีการพมิพสามมิติไดรบัการคุมครองจัดอยูในดานศิลปกรรม

ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยในการสรางสรรคผลงานจากการพิมพสามมิติน้ันมีอยู 2 แบบ คือ 

ช้ินงานตนแบบและไฟลงานฉบับทีเ่กิดจากการสรางสรรคผลงานดวยตัวเองและเปนการลอกเลียน

ผลงานผูอื่นมาจงึจะถือเปนการไดรบัความคุมครองในงานอนัมีลิขสทิธ์ิ 

2.2.3 กฎหมายสิทธบิัตร 

  2.2.3.1 แนวความคิดและความสําคญัของกฎหมายสิทธบิตัร 

  งานสรางสรรคในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่เกี่ยวของกับสทิธิบัตรน้ันเปน

ทรัพยสินทางปญญามีการใหความคุมครองแกสิทธิตามธรรมชาติของผูประดิษฐ ซึ่งกฎหมายสทิธิบัตร

ในประเทศไทยน้ันมีความแตกตางกับประเทศกําลังพฒันาอืน่ ๆ และไดมีการแกไขกฎหมายสิทธิบัตร

ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยทําการแกไขในหลายประเด็นที่สําคัญหลายไดแก การขยายขอบเขตความคุมครอง
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ใหครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑยา อาหารและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ขยายอายุสทิธิบัตรใหยาว

กวาเดิมเปนตน และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึงเปนครัง้ทีส่อง โดยในครัง้น้ี

ประเทศไทยไดแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิทธิบัตรหลายประการดวยกันทีส่ําคัญไดแก การยกเลกิ

มาตรการสําหรบัสทิธิบัตรยาและนําระบบการคุมครองอนุสทิธิบัตร (Petty Patent) มาใช เพื่อให

สอดคลองกบัความตกลงวาสิทธิในทรพัยสินทางปญญาที่เกีย่วกับการคา (Agreement on Trade-

related Aspects of Intellectual Property Rights)  

  เน่ืองจากหลายประเทศมีกฎหมายสทิธิบัตรข้ึนจากการตกเปนประเทศอาณานิคม

ของประเทศในแถบตะวันตกแตประเทศไทยไมไดตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก ดังน้ัน

สิทธิบัตรในประเทศไทยจึงไมไดเกิดข้ึนจากจักรวรรดินิยม แตเกิดความเรียกรองตองการในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศไทยและนโยบายของรัฐในการสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม

การคาระหวางประเทศ17
 

  เมื่อการประดิษฐเปนผลงานจากความรูความสามารถของมนุษยดังน้ันสิ่งเหลาน้ีก็

ควรที่จะไดรบัความคุมครองในฐานะทรัพยสินทางปญญาเมือ่มีการคุมครองแลวก็ยอมจะทําใหผู

ประดิษฐมีความตองการที่ยากจะสรางสิ่งประดิษฐมากข้ึน โดยเริ่มต้ังแตยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน

ทศวรรษที่ 17 การผลิตไดเพิม่มากข้ึนอยางมากมายจึงเริม่เกดิแนวความคิดในการคุมครองการ

ประดิษฐอยางกวางขวาง แตก็มีกลุมคนบางกลุมที่มีความคิดวาการประดิษฐทั้งหลายทั้งปวงน้ันมันได

เกิดจากการรวมตัวกันของหนวยขอมูลอันเปนทรัพยากรซึ่งเปนมรดกรวมของมวลมนุษยชาติทุกคนไม

ควรใหคิดคนในการใชขอมูลเหลาน้ันแมจะไดมีการรวบรวมการประดิษฐแลวก็ตาม แตในปจจบุันการ

ประดิษฐทัง้หลายก็ไดรบัความคุมครองในผลงาน เพือ่กระตุนใหมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกบัการ

ประดิษฐคิดคนสิง่น้ัน ๆ จนทําใหผูอื่นที่สนใจสามารถทําการศึกษาคนควาและทําการวิจัยพฒันาตอไป

ได สงผลใหมกีารพฒันาเทคโนโลยีในสูงข้ึนอีกดวย 

  เหตุผลในการใหความคุมครอง 

  เหตุผลในการใหความคุมครองในกฎหมายสทิธิบัตร โดยการใหสิทธิแกผูประดิษฐ  

มีอยู 3 ประการ คือ 

  1) เพื่อคุมครองสทิธิบัตรอันชอบธรรมของผูประดิษฐและผูออกแบบเน่ืองจากผู

ประดิษฐหรือผูสงออกไดใชสติปญญาและความพยายามของตนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งทีจ่ะมปีระโยชนแก

มนุษย หากวาการคิดคนน้ันสามารถทําใหเกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรอืในเชิงพาณิชยไดก็ควร

ถือเปนสิทธิตามธรรมชาติของผูประดิษฐคิดคนที่รัฐควรใหความคุมครองจากกฎหมายวาบุคคลอื่นจะ

ไมสามารถเขามาลอกเลียนแบบไดเพื่อเปนอํานวยความสะดวกแกนักประดิษฐไดรับทุนคืนสําหรับ

                                                
17 จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวคิดและบทวิเคราะห, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544), 21. 
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คาใชจายที่เสียไปในการคนควาวิจัยโดยการใหผูประดิษฐสามารถแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย

ไดแตเพียงผูเดียวภายในระยะเวลาที่กําหนดไวและเพื่อเปนแรงจงูใจในการคิดคนสิ่ง 

ประดิษฐใหม ๆ ตอไป  

  2) เพื่อเปนการตอบแทนแกผูประดิษฐและนักออกแบบยินยอมเปดเผยรายละเอียด

ในสิ่งทีป่ระดิษฐ หากวากฎหมายไมใหการคุมครองผูประดิษฐก็จะไมมีการเปดเผยรายละเอียดของการ

ประดิษฐเพราะเกรงวาจะมีผูอื่นมาแสวงหาประโยชนในผลงานของตน ซึ่งจะเปนผลเสียตอสงัคมทีจ่ะ

ไมไดใชประโยชนจากการประดิษฐน้ัน เน่ืองจากผลงานที่ไดคิดคนข้ึนทําใหชีวิตความเปนอยูของมนุษย

ไดรับความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึนสังคมควรใหรางวัลตอบแทนแกผูสรางคุณประโยชนดังกลาว โดย

การใหความคุมครองปองกันไมใหผูอื่นแสวงหาประโยชนจากผลงานดังกลาวน้ันได 

  3) เพื่อจงูใจใหมีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ข้ึน เน่ืองจากการประดิษฐคิดคน

จะตองมีการลงทุนทั้งในดานคาใชจายเวลาและสติปญญาอนัพิเศษของมนุษยและเปนการกระตุนใหผู

ประดิษฐมกีารเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนใหม ๆ แตเมื่อมกีารเปดเผยสาระสําคัญ

ในการประดิษฐคิดคนหรอืมีการผลิตสินคาออกจําหนายแลวบุคคลอื่นจะสามารถลอกเลียนแบบได

โดยงาย ดังน้ันจึงจําเปนทีร่ัฐตองใหการคุมครอง อันจะเปนการกระตุนใหนักประดิษฐคิดคนมีกําลงัใจ

และมีความมั่นใจ หากไดทําการคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ ไดสาํเร็จ 

  4) เพื่อจงูใจนักลงทุนตางชาติใหมกีารถายทอดเทคโนโลยี เน่ืองจากมีระบบสิทธิบัตร

ยอมทําใหนักลงทุนตางประเทศเกิดความมั่นใจทีจ่ะทําการลงทุนและถายทอดเทคโนโลยีของตนใหแก

ผูสนใจรวมลงทุนไดอยางเต็มที ่

2.2.3.2 สาระสําคญัของกฎหมายสิทธบิัตร 

  กฎหมายสทิธิบัตรของไทยที่ใหความคุมครองในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติสามารถ

แบงประเภทของสทิธิบัตรออกเปน 2 ประเภท ไดดังน้ี  

  1) สิทธิบัตรการประดิษฐ 

  เปนสิทธิอันเด็ดขาดทีร่ัฐเปนผูออกใหเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการที่ประดิษฐยอม

เปดเผยรายละเอียดอันเกี่ยวกับการประดิษฐ ขอมลูรายละเอียดการประดิษฐทีเ่ปดเผยน้ันจะเปน

ประโยชนตอสังคมโดยสาธารณชนสามารถเขาถึงไปตรวจสอบและศึกษารายละเอียดการประดิษฐ

ดังกลาวได อันเปนการเพิ่มพูนความรูทางวิทยาการใหแกสังคมและเมื่อถึงระยะเวลาแหงการคุมครอง

ที่กฎหมายไดกําหนดไวอันสุดลง ผูทีส่นใจการประดิษฐเหลาน้ันก็สามารถที่จะนําเอาขอมลูความรูน้ัน

นําไปใชประโยชนได หากไมมรีะบบการคุมครองในสทิธิบัตรการประดิษฐแลว ผูเปนเจาของการ

ประดิษฐทัง้หลายกจ็ะไมมีใครยอมเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐของตน แตจะเก็บขอมูลการ

ประดิษฐไวเปนความลับตลอดไปเพราะกลัวบุคคลอื่นลอกเลยีนแบบการประดิษฐของตนและกลาย 

เปนคูแขงทางการคาของตนในที่สุด หากปราศจากสิทธิบัตรการประดิษฐที่ดีและมีคุณคาน้ันก็จะตาย
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ตามตัวเจาของการประดิษฐน้ันไปดวย ซึ่งไมกอใหเกิดการพฒันาการในระดับสูงข้ึนไปสาธารณะกจ็ะ

ไมไดรับประโยชนใด ๆ จากการประดิษฐน้ันเลย18 

  สิทธิบัตร ตามความหมายในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ. 2522 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 บัญญัติไววา สิทธิบัตร หมายความวา “หนังสอืทีส่ําคัญที่ออกใหเพื่อ

คุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑตามที่กําหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แหง

พระราชบัญญัติน้ี”19  

ความหมายการประดิษฐ 

  การประดิษฐ (Inventions) หมายถึงการคิดคนหรือคิดทําข้ึนซึ่งเปนผลใหไดมาซึ่ง

ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม หรือจะทําการใด ๆ ที่ทําใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี20 การ

ประดิษฐเปนความคิดสรางสรรคเกี่ยวกบัลกัษณะองคประกอบโครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ 

รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรกัษาหรอืปรับปรงุคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีข้ึนหรือทําใหเกิด

ผลิตภัณฑ ข้ึนใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

  จากบทบัญญัติของกฎหมายจะเห็นไดวา การประดิษฐอยางหน่ึงอาจจะประกอบไป

ดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนผลิตภัณฑ (Product) และสวนทีเ่ปนกรรมวิธี (Process) 

  ผลิตภัณฑ 

  ผลิตภัณฑ (Product) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไมไดใหคําจํากดัความไว 

โดยทั่วไปจะเขาใจในความหมายของคําวา ผลิตภัณฑ หมายถึงสิ่งที่มนุษยผลิตข้ึน ดังน้ันคําวา 

"ผลิตภัณฑ” จึงหมายถึงความคิดเกี่ยวกบัองคประกอบหรือโครงสรางองคประกอบ กลไกสวน 

ประกอบของวัตถุตาง ๆ เชน นาฬิกา แวนตา อันแสดงใหทราบความคิดของผูประดิษฐวานาฬิกา 

แวนตา จะตองประกอบดวยสวนประกอบอะไรบาง ซึ่งบางทานไดใหความหมายไววา หมายถึงสิง่ที่มี

รูปรางหรือสิ่งที่มีคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมดนักวิชาการบางทานไดใหความหมายไววา หมายถึง 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือหมายถึงวัตถุที่มรีูปรางซึ่งสามารถแบงออกตามลกัษณะโครงสราง

องคประกอบและประโยชนใชสอย 

  กรรมวิธ ี

  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 วรรคสาม ไดใหนิยามของคําวา 

“กรรมวิธี” (Processes) หมายความวา “กรรมวิธี กระบวน หรือวิธีการในการผลิต หรอืวิธีการในการ

                                                
18 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พื้นฐานความรูท่ัวไป), 37. 
19 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542. 
20 มาตรา 3 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542. 
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ผลิต หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีน้ัน ๆ

ดวย” 

  จากนิยามดังกลาว กรรมวิธีคือวิธีในการทําใหเกิดผลิตภัณฑข้ึน21 ตามความเขาใจ

โดยทั่วไป กรรมวิธีจึงหมายถึง การกระทําเพียงข้ันตอนเดียวหรือหลายข้ันตอนหรอืกระบวนการเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงวัตถุตาง ๆ จากลกัษณะหน่ึงใหเปนผลิตภัณฑอีกลักษณะหน่ึงหรือใหไดรบัผลอยางใด

อยางหน่ึงตามที่ตองการ กรรมวิธี คือความคิดเกี่ยวกับข้ันตอน หรือข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อทําใหเกิด

ผลิตภัณฑข้ึนหรือมีคุณภาพสงูข้ึน ดังน้ันกรรมวิธีจึงมีความหมายที่กวางมาก แตอยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณานิยามตามมาตรา 3 แลวกฎหมายสิทธิบัตรของไทยไดกําหนดขอบเขตของการประดิษฐ 

ประเภททีเ่ปนกรรมวิธีไว มี 3 ลักษณะดวยกันคือ 

  1) กรรมวิธี กระบวน หรือวิธีการในผลิต เชน กรรมวิธีในการผลิตอาหารสัตว 

กรรมวิธีผลิตไวน เปนตน 

  2) กรรมวิธี กระบวน หรือวิธีการในการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดี

ย่ิงข้ึน เชน กรรมวิธีบรรจุอาหารสัตวหรือนํ้ายาทําความสะอาดไวในกระปอง การถนอมอาหารโดยการ

หมักหรือดอง เปนตน 

  3) การใชกรรมวิธีทั้งสองลักษณะดังกลาว หมายถึง การนําเอากรรมวิธีที่มีอยูแลวไปใช

เพื่อวัตถุประสงคอยางอื่นที่แตกตางไปจากเดิม (New use of a Known Product) เชน การใชกรรมวิธี

ในการผลิตนํ้าแข็งไปผลิตหิมะเทียม เปนตน22 ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่เปนกรรมวิธีจะมี

ขอบเขตจํากัดเฉพาะในการใชกรรมวิธีเทาน้ัน ไมรวมไปถึงสิง่ที่นํามาใชเปนกรรมวิธีอื่น ๆ23 

  จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเอกสาร

หรือหนังสือในการทีจ่ะใหเจาของสิทธิบัตรเปนผูมสีิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) หรือสิทธิแตเพียงผู

เดียวในการแสวงหาประโยชนจากการประดิษฐหรอืการออกแบบผลิตภัณฑน้ันตามมาตรา 3624 แหง

พระราชบัญญัติน้ีไดบญัญัติถึงสิทธิบัตรของผูทรงสิทธิบัตรไวโดยชัดเจน ดังน้ันจงึถือเอาการสิทธิตาม

เอกสารหรือหนังสือเปนสําคัญ แมวาในบางกรณีผูทรงสิทธิบตัรอาจจะไมใชผูประดิษฐคิดคนเปนคน

แรกก็ได แตหากเปนผูจดทะเบียนสิทธิบัตรกอนก็ยอมถือเทากับวาเปนผูมสีิทธิเด็ดขาดตามสิทธิบัตร

น้ัน 25 แตในทางตรงกันขามหากแมไมมผีูใดประดิษฐคิดคนข้ึนไดกอนและมีการใชประโยชนไปแลว 

                                                
21 ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ, 2533), 3. 
22 เรื่องเดียวกัน, 13-14. 
23 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พื้นฐานความรูท่ัวไป), 135. 
24 มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535. 
25 แนวความคิดของประเทศไทยใชหลักการที่เรียกวา “First-to-File System” คือ ผูจดทะเบียนสิทธิบัตร
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แตถายังไมมีการนําไปจดทะเบียนสิทธิบัตรก็ยังไมมีสทิธิไดรบัความคุมครองเชนกัน ซึ่งมีความแตกตาง

จากลิขสิทธ์ิหรือเครื่องหมายการคา กลาวคือ กรณีของลิขสทิธ์ิน้ันจะมุงเนนใหความคุมครองผูคิดรเิริ่ม

สรางสรรคผลงานเปนสําคัญ หากผูใดไดสรางสรรคงานอันมคุีณสมบัติตามที่กฎหมายลิขสทิธ์ิไดบัญญัติ

ไวข้ึนมาก็จะมีสทิธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายทันที โดยไมจําเปนตองนําไปจดทะเบียนกอน

เหมอืนกับสิทธิบัตรและกรณีของเครือ่งหมายการคาซึ่งเปนกรณีที่ตองจดทะเบียนเชนเดียวกัน 

  จะเห็นไดวาการใหความคุมครองในลักษณะของสิทธิเด็ดขาดน้ันก็จะมรีะยะเวลา

กําหนดใหความคุมครองเพียงช่ัวคราวหรอืในระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน ในการทีจ่ะแสวงหาประโยชนจาก

สิทธิบัตรน้ันไดและหลังจากพนระยะเวลาใหความคุมครองแลว สิทธิบัตรน้ันก็จะกลายเปนทรัพยสิน

สาธารณะ (Public Domain) เพื่อแลกกบัการเปดเผยขอมลูโดยละเอียดของการประดิษฐที่ไดคิดคน

ข้ึนมาเปนการตอบแทนและเปนแรงจูงใจใหมีการประดิษฐสิง่ใหม ๆ เกิดข้ึนตอไปในอนาคต ซึ่งจะ

สรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยีสบืตอไป 

  ดังน้ัน ตามบทบญัญัติ มาตรา 3 ไดใหคํานิยามของคําวา “การประดิษฐ” ไววา 

“การประดิษฐ หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําข้ึนอันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรอืกรรมวิธีใด

ข้ึนใหม หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑหรอืกรรมวิธี” จงึทําใหเห็นวาการประดิษฐน้ัน

เปนทัง้การคิดสรางสรรค ผลจากการคิดสรางสรรคน้ันกอใหเกิดการผลิตผลิตภัณฑข้ึนมามีผลทําให

เกินผลิตภัณฑไมใชการคิดสรางสรรคแลวเกิดผลในทางอื่น26 หากเกิดผลมรทางอื่นก็อาจจะแบงเปน

เรื่องเฉพาะเรือ่งน้ัน ๆ ไป เชน การคิดสรางสรรคเพลง การวาดภาพ ก็เปนเรื่องของลิขสิทธ์ิ ไมใช

ขอบเขตในเรื่องของสทิธิบัตร 

การไดมาซึ่งสิทธิการประดิษฐ 

  การจะไดมาซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐน้ันจะตองมกีารคิดคนหรือพฒันาการประดิษฐ

คามความหมายของกฎหมายเสียกอน ผูประดิษฐหรือบุคคลที่กําหนดไวโดยกฎหมายจึงอาจนําไปย่ืน

ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งการขอรบัสทิธิบัตรน้ัน สามารถกระทําได 2 ลักษณะคือ 

  1) การย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรในตัวผลิตภัณฑ (Product Patents) ซึ่งเปนการขอรบั

สิทธิบัตรในสิ่งใดสิ่งหน่ึงของวัตถุมีรูปราง 

  2) การย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรในกรมวิธี (Process Patents) ซึ่งเปนการขอรบั

สิทธิบัตรในวิธีการทั้งที่เปนวิธีการในการใชผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึงหรือวิธีการนําเอาของสิง่ใดสิง่

หน่ึงไปใชงาน27
 

 

                                                                                                                                       
กอนเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว. 

26 สุพิศ ประณตีพลกรัง, กฎหมายสิทธิบัตร, (กรุงเทพฯ: อฑตยา มิเล็นเนียม, 2549), 22. 
27 จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวคิดและบทวิเคราะห (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538), 12. 
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  2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไมไดกําหนดความหมายของคําวา “การ

ออกแบบผลิตภัณฑ”เอาไว แตเมื่อพจิารณาจากคําวา “แบบผลิตภัณฑ” ตามมาตรา 3 วรรค 4 แหง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หมายความถึง “รูปรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของ

ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑอันมลีักษณะพเิศษสําหรบัผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิต

อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได” ในขณะที่กฎหมายการคุมครองงานการออกแบบในตางประเทศน้ัน 

สวนใหญใชคําวา “การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) ในขณะที่ของประเทศไทยในสวน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ไดใชคําวา “การออกแบบผลิตภัณฑ” 

(Product Design)28 โดยแกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงในสวนที่เกี่ยวของกบัการคุมครองหัตถกรรม

ตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย  

การไดมาซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

  การออกแบบผลิตภัณฑทีจ่ะไดรบัความคุมครองตามพระราชบัญญัติสทิธิบัตร  

พ.ศ. 2522 ประกอบดวยลกัษณะ 2 ประการ คือ  

  ประการทีห่น่ึง ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม หมายความถึง เปนแบบ

ผลิตภัณฑที่ยังไมเคยปรากฏมบีุคคลใดใชโดยเปดเผยอยูแลวภายในประเทศกอนวันขอจดทะเบียน

แบบผลิตภัณฑไว หรือไมมกีารโฆษณาไวในสิ่งพมิพหรือเอกสารใดในประเทศหรือนอกประเทศกอนวัน

ขอจดทะเบียนแบบลิตภัณฑ 

  ประการทีส่อง สามารถใชเปนแบบสําหรบัผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรอืหัตถกรรม 

ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

  ทั้งน้ี เปนไปตามพระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 56 บัญญัติวา “การ

ออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรบัสทิธิตามพระราชบญัญัติน้ีไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม เพื่อ

อุตสาหกรรมรวมตลอดถึงหัตถกรรม” ซึ่งลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑใหมไดมีบญัญัติไวใน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 57 ดังน้ี 

  (1) แบบผลิตภัณฑทีม่ีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรบั

สิทธิบัตร 

  (2) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร

หรือสิ่งที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 

  (3) แบบผลิตภัณฑทีเ่คยมีประกาศโฆษณามาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร 

 

                                                
28 ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร: กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, 39. 
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  (4) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได

วาเปนการเลียนแบบ 

  จะเห็นไดวา การออกแบบตามแนวความคิดของกฎหมายสทิธิบัตร ตองเปนการ

สรางสรรคผลงานข้ึนใหม โดยมิไดลอกเลียนแบบการออกแบบผลิตภัณฑเดิมที่ปรากฏอยูแลว และ

ผลงานที่สรางสรรคจะตองไมเหมือนหรือคลายกับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑทีม่ีอยูแลวดวย

เชนกัน โดยอาจเปรียบเทียบดูจากลกัษณะภายนอก เชน รูปราง สี หรือลวดลายของผลิตภัณฑ ซึ่งถา

หากเหมือนหรอืคลายก็ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

หลักเกณฑการพิจารณาความใหมของการออกแบบผลิตภัณฑภายใตกฎหมาย

สิทธิบัตร 

  1) ใชวันย่ืนขอรับสิทธิบัตรเปนเกณฑการตัดสินเปรียบเทียบถึงความใหม ซึ่งถาหาก

การออกแบบผลิตภัณฑทีเ่หมือนหรือคลายไดถูกเปดเผยกอนวันย่ืนขอรับสทิธิบัตร ถือวาการออกแบบ

น้ีไมมีความใหม อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงกรณีทีม่ีการเปดเผยในงานแสดงตอสาธารณชนซึ่งรัฐบาลไทย

เปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีข้ึนในราชอาณาจักร อันไดแก การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑใน

งานจัดแสดงนิทรรศการ หรือประชุมทางวิชาการ 

  2) ใชมาตรฐานความใหมเฉพาะทองถ่ินภายในประเทศเปนตัวพิจารณาการออกแบบ

ผลิตภัณฑทีเ่หมือนหรือคลายกันน้ีไดมีหรือใชแพรหลาย หรอืไดประกาศโฆษณาเกี่ยวกบัการขอรบั

สิทธิบัตรมากอนวันย่ืนขอรบัสิทธิบัตร 

  3) ใชหลักมาตรฐานความใหมตามสากล ในการพจิารณาการออกแบบผลิตภัณฑที่ได

เปดเผยสาระสําคัญในเอกสาร หรือสิง่ตีพิมพ เวนแตเปนการเปดเผยเอกสารหรือสิ่งตีพมิพน้ีในงาน

แสดงตอสาธารณชน ซึ่งรัฐบาลไทยเปนผูจัดหรอือนุญาตใหมีข้ึน 

  4) การเปรียบเทียบความใหมจะตองมีความแตกตางทีเ่พียงพอในลักษณะภายนอกที่

ปรากฏของการออกแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว ซึ่งความแตกตางในรายละเอียดปลีกยอยเล็กนอยไมถือ

วามีความใหม29 ความแตกตางปลกียอยเพียงเล็กนอย หมายถึง ความแตกตางที่ไมทําใหสัดสวนของ

ผลิตภัณฑเปลี่ยนไป ซึ่งความแตกตางเพียงเลก็นอยยังหมายความรวมถึงกรณีดังตอไปน้ีดวย 

   4.1) การเปลี่ยนขนาดของแบบผลิตภัณฑในลกัษณะที่เปนการขยายหรอื

ยอสวนโดยไมทําใหสัดสวนของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป 

   4.2) การเปลี่ยนวัตถุหรือสีของแบบผลิตภัณฑเทาน้ัน  

   4.3) การเพิม่หรือตัดสวนประกอบบางสวนเพียงเลก็นอย 

ลักษณะของงานออกแบบที่ขอรับสิทธิบัตรได 

                                                
29 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑน้ันเปนการใหความคุมครองความคิดสรางสรรค

ดวยการออกแบบทีเ่กี่ยวกับรูปรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของลวดลายหรอืสีของผลิตภัณฑ 

การออกแบบผลิตภัณฑน้ันเปนการสรางสรรคลกัษณะภายนอกของผลิตภัณฑทีเ่นนความสวยงามของ

วัตถุเปนหลักเปนลกัษณะที่ออกแบบข้ึนมาเพื่อใหเกิดลักษณะพิเศษข้ึนแกสวนที่อยูภายนอกของ

ผลิตภัณฑซึง่ไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในความหมายของการออกแบบตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองการออกแบบทางอุตสาหกรรมของหลายประเทศเปนการกําหนดไวโดยลักษณะพิเศษเฉพาะ

ของวัตถุที่ใชเปนแบบน้ันตองเกี่ยวกับความสวยงามภายนอกของวัตถุ เพื่อดึงดูดความพึงพอใจอันเปน

ผลใหลูกคาตกลงใจซื้อผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบน้ัน ซึ่งการออกแบบที่ทําใหเกิดความสวยงามแก

ผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 4 บัญญัติไวในนิยามคําวา “แบบผลิตภัณฑ” แยกได

เปนสองลักษณะดังน้ี คือ รูปรางของผลิตภัณฑหรือรปูทรงของผลิตภัณฑและองคประกอบของ

ลวดลายหรือสี กลาวคือ30 

  1) รูปรางของผลิตภัณฑหรือรูปทรงของผลิตภัณฑเปนรปูทรงภายนอกหรือรปูราง

ของผลิตภัณฑที่ออกแบบข้ึนมาโดยลักษณะรูปทรงที่มลีักษณะสามมิติ ฉะน้ันการออกแบบรูปรางของ

ผลิตภัณฑจะตองกระทําใหเกิดแบบรูปทรงสามมิติของผลิตภัณฑเปนการออกแบบสัดสวนหรือ

อัตราสวนของความกวาง ความยาว และความหนาของผลิตภัณฑซึ่งอาจจะมทีี่มาจากการสรางสรรค

งานสองมิติ การออกแบบรปูทรงหรือรูปรางของผลิตภัณฑอาจจะมีวัตถุประสงคเพื่อใชสอยประโยชน 

และอีกประการหน่ึงคือมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสวยงามแกผลิตภัณฑ เชน รูปทรงของขวด

บรรจุนํ้าอัดลม รปูลกัษณะของโคมไฟต้ังโตะ รูปรางสัณฐานของรถยนต เปนตน 

  2) องคประกอบของลวดลายหรือสี คือการออกแบบองคประกอบของลวดลายหรอืสี

ของผลิตภัณฑเพื่อทําใหเกิดความสวยงามที่พื้นผิวภายนอกของวัสดุของผลิตภัณฑน้ัน ๆ เนนการ

ออกแบบโดยเสนประกอบเปนลวดลายจะทําโดยวิธีใดก็ไดและการใชสีสันที่ปรากฏลงบนวัตถุที่เปน

ผลิตภัณฑ งานลวดลายและสีทีส่รางสรรคเปนลักษณะงานแบบสองมิติบนผลติภัณฑ เชน ลวดลายบน

เสื้อยืด สสีันบนผิวรองเทา เปนตน 

  จะเห็นไดวา การออกแบบผลิตภัณฑอาจประกอบดวยลักษณะทั้ง 2 ประเภท คือ 

ทั้งทีเ่ปนรูปรางและลวดลายหรอืสีของผลิตภัณฑกับอาจเปนการออกแบบรูปรางของผลิตภัณฑหรือ

ลวดลายของผลิตภัณฑข้ึนโดยเฉพาะและการพจิารณาวางานประเภทใดที่จะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายที่คุมครองการออกแบบ (Design Law) โดยทั่วไปการออกแบบถือไดวาเปนงานศิลปะ 

ประยุกตรูปแบบหน่ึง แตก็มีการออกแบบบางประเภทที่ไมมลีักษณะของการสรางสรรคทีเ่ปนงาน

                                                
30 ยรรยง พวงราช, กฎหมายทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร) เลม 8 รวมคําบรรยายภาคหน่ึงของสํานัก

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุพ, 2538), 279-280. 
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ศิลปกรรมได แตการออกแบบน้ันกฎหมายพิจารณาเพียงลกัษณะที่ปรากฏ กลาวคือ การออกแบบ

ตองเปนการออกแบบทีส่ามมารถมองเห็นลักษณะที่ปรากฏภายนอกและไมจําเปนตองมีการตกแตงสี 

หากเพียงเพื่อเปนแบบในการผลิตของผลิตภัณฑในทางอุตสาหกรรมกเ็พียงพอแลว และงานน้ันตองมี

ความใหม (Novelty) อีกดวย 

การออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธบิัตรไมได 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ไดกําหนดใหการ

ออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปน้ีไมสามารถขอรับสิทธิบัตรได คือ 

1) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

กลาวคือ เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อความเปนระเบียบและความสงบสุขของสังคมเปนสําคัญ 

เชน การนําภาพสัญลักษณหรือวัตถุใด ๆ ของทางศาสนามาใชเปนสวนหน่ึงของการออกแบบ หรือ

การออกแบบอันมีรปูรางหรือลวดลายไปในทางลามกอนาจาร  

2) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา กลาวคือ กฎหมายกําหนดไว

เพื่อใหรัฐสามารถใชอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกาจํากดัแบบผลิตภัณฑบางลักษณะทีจ่ะขอรับ

สิทธิบัตรดวยเหตุผลสมควรบางอยาง ซึ่งในปจจบุันยังไมปรากฏวามีแบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกาแตประการใด

2.2.4 กฎหมายเครื่องหมายการคา 

 กฎหมายเครื่องหมายการคามีความสําคัญในการปองกันการกระทําทีไ่มเปนธรรมทางการคา 

ซึ่งในเทคโนโลยีการพมิพสามมิติไดมีการนําเครือ่งหมายการคาไปใชการประกอบในตัวสินคาเพื่อที ่

จะเปนการบงบอกสินคาหรือเปนตราสัญลักษณในการขายสนิคาหรือบริการ ทั้งน้ีในประเทศไทย

กฎหมายเครื่องหมายการคาใหความคุมครองแกเจาของเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียนไวโดยชัดแจง 

และเครือ่งหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนไวสามารถไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมาย

การคาในเรือ่งของการลวงขายน้ันเอง  

ความหมายของเครื่องหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา มาตรา 4 กําหนดบทนิยามของคําวาเครื่องหมายไว 

เดิมพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 กําหนดความหมายของคําวาเครื่องหมายไวเพียง 

ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ หรือสิง่เหลาน้ี

อยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน แตไมหมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวย

สิทธิบัตร31 สืบเน่ืองมาจากการเจรจาการคารอบอรุุกวัยไดทําขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา ประเทศไทยเปนสมาชิกภาคีองคการคาโลก (WTO) ที่จะตองมีพันธกรณี เพื่อใหสอดคลองกบั

                                                
31 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
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ขอตกลงดังกลาว จงึตองออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามหลัก

สากล จึงไดแกไขพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

ใหเพิ่มความหมายของเครื่องหมายข้ึนจากเดิมเปนวา เครื่องหมาย หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด 

ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข กลุมของสี รปูราง หรือ รูปทรงของวัตถุ หรือ

สิ่งเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายอยางรวมกัน32
 

 การแกไขบทนิยามคําวา เครื่องหมายตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2543 น้ันก็เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีของทริปส TRIPs มาตรา 1533 จึงไดเพิ่มเติม คําวา

ขอความ กลุมของสี และรปูรางหรือรูปทรงของวัตถุ 

ความหมายของเครื่องหมายการคา 

 เครื่องหมายการคาไดกําหนดความหมายไวใน มาตรา 4 วรรค 2 ไว หมายความวา 

“เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนทีห่มายหรือเกี่ยวกบัสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของ

เจาของเครื่องหมายการคาน้ีจะแตกตางกบัสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น”34 

 เครื่องหมายการคา คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง

สินคาของบุคคลหน่ึงกับสินคาของบุคคลอื่น ซึ่งความหมายน้ี หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ก็ได ทั้งน้ี เพื่อใหโอกาสแกผูบริโภคทีส่ามารถเลอืกซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาที่ตองการ  

โดยอาศัยเครื่องหมายการคาเปนตัวแสดงใหเห็นวาเปนสินคาที่ตนตองการ 

 สินคา ไดแก สิ่งของใด ๆ ก็ไดที่นํามาออกจําหนายโดยใชเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวของกับ

สินคาน้ัน ๆ ซึ่งหากนําเครื่องหมายการคาไปใชกบัสิง่ของอยางอื่นอันไมใชสินคา เชน การนําสิง่ของ

เครื่องใชในบริษัทหรือของใชสวนตัว เพื่อจะไดเปนทีส่ังเกตโดยงายวาสิ่งของสิ่งใดเปนของตนหรือของ

บริษัท กรณีเชนน้ีไมถือวาเปนการใชเกี่ยวของกับสินคาและไมถือเปนเครื่องหมายการคา ตามมาตรา 

4 แหงพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา จากบทบัญญัติของมาตรา 4 ของพระราชบญัญัติ

เครื่องหมายการคาที่กําหนดคํานิยามไวขางตน จะเห็นไดวา เครื่องหมายการคาจะเปนไดก็ตอเมือ่ 

 1) เปนเครื่องหมายตามที่กําหนดไวในกฎหมายเครื่องหมายการคา คือ จะตองเปนภาพถาย 

ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมอืช่ือกลุมสี รปูราง หรอื รูปทรง

ของวัตถุ หรือสิง่เหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน35
 

 

  

                                                
32 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534.  
33 Article 15 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
34 มาตรา 4(2) แหงพระรายบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
35 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2543 เครื่องหมายสามารถแยกออกมาตามลกัษณะของเครื่องหมายไดดังน้ี 

  ภาพถาย หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนจากการถายภาพจากสิ่งที่มอียูเดิม 

  ภาพวาด หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนจากการวาดเขียนข้ึน อาจจะเปนภาพเหมอืนหรือ

เปนภาพจิตนาการก็ได 

  ภาพประดิษฐ หมายถึง ภาพที่มนุษยไดประดิษฐข้ึน โดยจะคิดประดิษฐข้ึนทีผ่ิดแผก

แตกตางไปจากธรรมชาติ เชน ภาพพวกสัตวในวรรณคดี เปนตน 

  ตรา หมายถึง สญัลกัษณที่แทนบุคคลหรอืใชแทนหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงก็ได 

  ช่ือ หมายถึง คําที่ใชเรียกจานช่ือบุคคลธรรมดาหรือใชเรียกแทนช่ือนิติบุคคลหรือ

หนวยงานองคกรใดองคกรหน่ึง 

  คํา หมายถึง การรวมตัวของพยัญชนะและสระเขาดวยกันแลวสามารถอานออกเสียง

ได สวนจะมีความหมายหรือไมมีความหมายหรือไมก็ตาม 

ขอความ หมายถึง ขอความหรือวลทีี่ไมไดเลง็ถึงคุณลกัษณะหรือคุณสมบัติของสินคา

โดยตรง และมีลกัษณะบงเฉพาะ ไดแก มีลักษณะทีท่ําใหประชาชนหรือผูบรโิภคสินคาทราบวา 

ผลิตภัณฑหรือสินคาน้ัน ที่ใชคําหรือขอความน้ัน อยูในฐานะเปนเครื่องหมายหารคาที่แตกตางไปจาก

สินคาหรอืผลิตภัณฑที่ใชคํา ขอความ หรือวลีอื่นในฐานะเปนเครื่องหมายการคาหรือประชาชน

ผูบริโภคสามารถแยกแยะสินคาใดเมื่อพจิารณาจากวลี ขอความ ที่เปนเอกลกัษณเฉพาะตัวของสินคา

หรือผลิตภัณฑที่ใชวลีหรอืขอความน้ัน ซึ่งขอความที่วาน้ีไมจาํเปนตองมีลกัษณะที่เปนสโลแกน หรือ

เปนสุภาษิตที่ถอยคําคลองจองกันหรืออาจจะเปนขอความใด ๆ ก็ไดเชน “Professional Hair care 

for you” หรือ “AIS Anytime Anywhere Everyone” หรือ “ทุกหยดซาโซดาสงิห” เปนตน 

  ตัวหนังสือ หมายถึง ตัวอักษรในภาษาตาง ๆ ที่มีอยูโดยทั่วไป 

  ลายมือช่ือ หมายถึง ลายเขียนหรือลายเซ็นที่แสดงถึงช่ือบุคคลธรรมดา อันเกิดจาก

การใชอวัยวะสวนใดของรางกายทําข้ึน 

  กลุมของสี หมายถึง การนําสีมากกวาหน่ึงสีมารวมกันอยูในลักษณะของเครื่องหมาย

การคาในลักษณะบงเฉพาะอันน้ี36 ลักษณะบงเฉพาะและสามารถแยกความแตกตางของสินคาระหวาง

ของผูผลิตสินคารายใดรายหน่ึงออกจากผูผลิตสินคาของอกีรายหน่ึงได อยางเชน รานแฟมลิี่มารท 

หรือรานสะดวกซื้อในปมเอสโซ 

  แตอยางไรก็ตามเครื่องหมายกลุมสีน้ีทางสํานักเครือ่งหมายการคา กรมทรัพยสินทาง

ปญญาไดวางแนวทางในการพิจารณารบัจดทะเบียนเครือ่งหมายในกลุมของสีไวดังน้ี คือ 

                                                
36 วัส ติงสมิคร, คําอธิบายกฎหมายเคร่ืองหมายการคา (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 18. 
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  (1) กลุมสีตองประกอบดวยสีต้ังแตสองสีข้ึนไปและตองเปนสทีี่แตกตางกันและ 

  (2) เครื่องหมายที่ย่ืนขอจดทะเบียนกลุมของสีตองมีลกัษณะที่จะรับจดทะเบียนได

ตามมาตรา 6 แหงพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา 

  รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง รปูรางหรอืลกัษณะภายนอกของวัตถุเปนที่

ยอมรบัของผูบริโภคใหเปนที่หมายแกผลิตภัณฑหรือสินคา ซึ่งสามารถแยกความแตกตางระหวาง

ผลิตภัณฑหรือสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาหน่ึงจากผลิตภัณฑหรือสินคาที่ใชเครือ่งหมายการคาอื่นได 

เชน รูปรางของขวดนํ้าอัดลมโคคาโคลา รูปตัวตลกโบโซ ของแฮมเบอเกอร แมคโดนัล 

 2) เปนเครื่องหมายที่ใชหรือเกี่ยวของกบัสินคา เพือ่แสดงวาสินคาภายใตเครื่องหมายการคา

ของเจาของเครื่องหมายการคาน้ันแตกตางกบัสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 

 3) ตองเปนเครื่องหมายใชกับสินคาอยูกอนหรือมเีจตนนาจะใชกับสินคาในอนาคต

เครื่องหมายการคาที่พงึจดทะเบียนได 

  เครื่องหมายการคาทีส่ามารถนําไปจดทะเบียนไดตองมลีักษณะตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติไววา 

“เครื่องหมายการคาอันพงึรบัจดทะเบียนไดตองประกอบลักษณะดังตอไปน้ี 

  (1) เปนเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะบงเฉพาะ 

  (2) เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ และ 

  (3) ไมเปนเครื่องหมายการคาเหมือนหรือคลายกบัเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นได

จดทะเบียนไวแลว”37 

 4) เปนเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) ลักษณะบงเฉพาะ 

(Distinctiveness) ไมมีบทนิยามไวเปนวิเศษ แตมีบทบัญญติัไวใน มาตรา 7 วา “เครื่องหมายการคา

ที่มีลกัษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคาอันมลีักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคาน้ันทราบ

และเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาน้ันแตกตางไปจากสินคา”38 

  จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเหน็วาลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา คือ 

การแยกแยะสินคาหรอืผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาหน่ึงแตงตางจากสินคาหรือผลิตภัณฑของ

เครื่องหมายการคาภายใตเครื่องหมายการคาอีกอยางหน่ึง อนัเปนหนาที่สําคัญของเครื่องหมายการคา 

หากเครื่องหมายการคาไมมีลกัษณะบงเฉพาะก็ไมอาจรับจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 

  วัตถุประสงคของการที่เครื่องหมายการคาน้ัน ตองการใหเครื่องหมายการคามี

ลักษณะบงเฉพาะ 

                                                
37 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
38 มาตรา 7 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
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  (1) เพื่อเปนหลักประกันวา เครื่องหมายการคาน้ันสามารถบงช้ีถึงแหลงกําเนิดของ

สินคาหรอืบริการ เพื่อใหเกิดความมัน่ใจแกผูบริโภคทีมุ่งหวังถึงแหลงกําเนิดของสินคาและบริการ 

  (2) โดยการทีก่ฎหมายไมใหความคุมครองแก คําหรือขอความที่เล็งถึงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสินคาน้ันโดยตรง Descriptive Term มีผลทําใหคูแขงของเครื่องหมายการคาที่บง

เฉพาะมีอสิระในการที่จะใชคําหรือขอความที่เล็งลักษณะหรอืคุณสมบัติของสินคาดังกลาวในการ

อธิบายลักษณะของสินคาและบรกิารของตนไดแตตองเปนการใชโดยสุจริต (ดูตามมาตรา 47) 

  (3) การทีก่ฎหมายตองการใหเครื่องหมายการคามีลกัษณะบงเฉพาะทําใหเจาของ

สินคาและบริการมีแนวโนมที่จะเลอืกใชเครื่องหมายที่จะสามารถบงช้ีถึงแหลงกําเนิดของสินคาและ

บริการไดเทาน้ัน แตตองสามารถที่จะทําใหเขาไปมีสวนแบงในตลาดของสินคาและบริการไดมากกวาที่

จะใชเครื่องหมายที่บงช้ีแตแหลงกําเนิดแตเพียงอยางเดียว39 

2.2.4.1 การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคา 

  จากบทบัญญัติและหลักกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายตาง ๆ ที่ใช

ในทางการคาของประเทศตาง ๆ การไดมาซึง่สทิธิในเครื่องหมายการคามีทีม่าได 2 แบบ ดังน้ี 

  1) การไดมาซึ่งสิทธิโดยการใช 

  การไดมาซึง่สิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการใช คือการที่บคุคลใดไดนํา

เครื่องหมายการคาของตนเองออกใชกับสินคาของตนเองกอนบุคคลอื่น อันเปนผลในบุคคลผูใชเครือ่ง

หมายการคากอนดังกลาวมสีิทธิดีกวาบุคคลอื่น ซึง่ผูใชเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะเหมอืนหรือ

คลายคลึงกันในภายหลังดวยการหามการใชถือเปนการละเมดิสิทธิของตน ในบางประเทศตางมีหลัก

กฎหมายอันใหสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนแกเจาของเครือ่งหมายการคาของตน 

ภายใตเงื่อนไขวาตองมีการใชเครื่องหมายการคาน้ันอยางแทจริง ตลอดจนสามารถพิสจูนช่ือเสียงใน

สินคาที่กอใหเกิดกูดวิลลในช่ือเจาของเครื่องหมายการคาที่ติดตออยูกับสินคาน้ัน อยางไรก็ตามในทุก

ประเทศทั่วโลกไดกําหนดใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวเปนหลัก

พื้นฐาน สวนการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดจดทะเบียนแตเจาของไดใชกับสินคา

ของตนน้ัน เปนอีกทางเลือกที่มเีพื่อปองกันการกระทําอันมลีกัษณะฉอโกงหลอกลวงผูบริโภคใน

แหลงที่มาของสินคา ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของสินคาที่ใชเครือ่งหมายการคาดังกลาว 

  ในประเทศไทยพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดกําหนดสทิธิของ

เจาของเครื่องหมายการคาจากการใชเครื่องหมายการคาของตนกับสินคาที่นําออกจําหนายใน

ทองตลาด แมวาจะไมไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนไวตามกฎหมายก็ตาม โดยใน

                                                
39 วุฒิพงษ เวชยานนท, เอกสารประกอบคําบรรยายกฎหมายทรัพยสินทางปญญา, (ขอนแกน:  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2542), 94-95.  
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มาตรา 46 วรรคสอง บญัญัติใหสทิธิแกเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะย่ืน

ฟองคดีบุคคลอื่นเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคาน้ัน 

  2) การไดมาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน 

  การไดมาซึง่สิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการจดทะเบียนหรือการที่บุคคลใดบุคคล

หน่ึงไดนําเครือ่งหมายการคาของตนไปจดทะเบียนไวกับหนวยงานของรัฐบาล เมื่อไดรับการจด

ทะเบียนเครือ่งหมายการคาแลว เจาของเครื่องหมายการคายอมมีสทิธิแตเพียงผูเดียวในการใช

เครื่องหมายการคาของตนเองตามที่กฎหมายรับรองสทิธิไว หากบุคคลใดนําเครื่องหมายการคา

ดังกลาวไปใช ถือวาเปนการละเมิดสิทธิน้ัน ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศตาง ๆ สวน

ใหญกําหนดใหความคุมครองเครื่องหมายการคาดวยการจดทะเบียนไวตามหลกัเกณฑซึ่งกําหนดไวใน

บทบญัญัติแหงกฎหมาย 

  ในประเทศไทยพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 44 บัญญัติถึง

การไดมาซึง่สิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการจดทะเบียนไว โดยเมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

แลว ผูซึง่ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาเปนผูมีสิทธิแตผูเดียว (Exclusive Right) ในอัน

ที่จะใชเครือ่งหมายการคาน้ันสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวและมาตรา 46 วรรคแรก บญัญัติให

เจาของเครื่องหมายการคาสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดในสทิธิ

ในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนน้ัน นอกจากมาตราน้ี มาตรา 49 กําหนดใหสามารถโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว ตลอดจนมาตรา 68 ไดบัญญัติใหเจาของเครื่องหมายการคามี

สิทธิในการอนุญาตใหใชเครือ่งหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวเชนกัน 

2.2.4.2 ความเปนเจาของเครื่องหมายการคา 

  1) สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดจดทะเบียน 

  เครื่องหมายการคาที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามกฎหมายวา

ดวยเครื่องหมายการคาก็ตาม เจาของเครื่องหมายการคาน้ันสามารถไดมาซึ่งสิทธิในเครือ่งหมาย

การคาโดยการใชด่ังที่ไดกลาวมาแลว จึงกอใหเกิดสิทธิบางประการแกเจาของเครื่องหมายการคาที่ยัง

ไมไดจดทะเบียนน้ัน พิจารณาไดจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

โดยสิทธิของเจาของเครือ่งหมายการคาดังกลาวไดแก 

  2) สิทธิในการใชเครือ่งหมายการคา 

  ผูเปนเจาของเครื่องหมายการคายอมมีสิทธิใชเครือ่งหมายการคากับสินคาของตนไมได

เสมอ เวนแตจะมกีารจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะเหมอืนหรือคลายกบัเครื่องหมายการคา

น้ันใหแกบุคคลอื่น ซึง่เจาของที่แทจริงตองดําเนินการตามทีก่ฎหมายกําหนดเพื่อพิสจูนความเปนเจาของ

ผูมสีิทธิดีกวาตอไป แตหากในขณะน้ันไมมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันใหแกผูอื่น เจาของ

เครื่องหมายการคาสามารถแสดงความเปนเจาของและใชเครื่องหมายการคาของตนไดโดยชอบธรรม 
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  3) สิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียนแลว 

  เมื่อไดจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาแลว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  

พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติหลักเกณฑอันเกี่ยวกบัสทิธิแกผูซึง่ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาไว 

ดังน้ี 

2.2.4.3 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา 

  ก.) สิทธิทั่วไปในการใชเครื่องหมายการคา 

  หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา ในความตกลงTRIPs ไดกําหนด

หลักการพื้นฐานเปนมาตรฐานไวในขอ 16(1) วาดวยสิทธิที่เกิดข้ึน ซึ่งบัญญัติไววา “เจาของเครื่องหมาย

การคาที่จดทะเบียนจะมีสทิธิแตเพียงผูเดียวทีจ่ะปองกนัมิใหบุคคลทีส่ามทัง้ปวง ซึง่มิไดความยินยอม

จากเจาของเครื่องหมายการคาใชเครื่องหมายเหมือนกันหรอืคลายกันในทางการคากบัสินคาหรือบรกิาร

ที่เหมือนกันหรือคลายกันกบัสินคาหรือบรกิารที่ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หากการใชดังกลาว

อาจเปนเหตุที่นาเหตุที่นาจะกอใหเกิดความสับสนข้ึนได ในกรณีที่มกีารใชเครือ่งหมายการคาเหมือนกัน

กับสินคาหรือบรกิารเหมอืนกันในสันนิษฐานไวกอนวา อาจกอใหเกิดความสับสนข้ึนได...” 

  มาตรา 44 บัญญัติใหผูซึง่ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่งหมายการคาเปนผูมีสทิธิ

แตเพียงผูเดียวในอันทีจ่ะใชเครื่องหมายการคาน้ันสําหรับสนิคาที่ไดจดทะเบียนไว นอกจากน้ีมาตรา 

45 กําหนดใหเครื่องหมายการคาน้ันไดจดทะเบียนไวทุกสหีากวาเครื่องหมายการคาน้ันไดจดทะเบียน

ไวโดยไมไดจํากัดส ี

  ข.) ขอจํากัดสทิธิในการใชเครื่องหมายการคา 

  มาตรา 44 ไดกําหนดใหสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาแกเจาของ

เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไว สิทธิดังกลาวยังมีขอจํากัดตามทีก่ฎหมายบญัญัติไวไดแก 

   1) สิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาน้ีจํากัดเฉพาะแตสําหรับ

สินคาที่ไดจดทะเบียนในจําพวกเดียวกันทีข่อจดทะเบียนการใชเครื่องหมายการคาน้ัน ตามมาตรา 9 

และมาตรา 44 ไดบัญญัติไว หากมบีุคคลใดใชเครื่องหมายการคากับสินคาตางจําพวกกบัทีเ่จาของ

เครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนไวโดยสุจริตจึงไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในการใชเครื่องหมาย

การคาของเจาขอวงเครื่องหมายการคาน้ันแตประการใด 

   ทั้งน้ี หลกัเกณฑเกี่ยวกบัสทิธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาได

เฉพาะแตสินคาที่ไดจดทะเบียนไวน้ี เปนไปตามหลกัของมาตรฐานของความตกลง TRIPs ขอ 17(1) 

ซึ่งกําหนดใหเจาของเครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียนไปแลว ยอมมีสิทธิแตผูเดียวที่จะปองกันไมให

บุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนกันหรอืคลายกันกับสินคาหรอืบริการที่เหมือนกันหรือ

คลายกัน แตการใชน้ันตองอาจเปนเหตุที่นาจะกอใหเกิดความสับสนข้ึนได 
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   2) การจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาน้ันไมขัดขวางบุคคลใด ในการใชโดย

สุจริตซึ่งช่ือตัว ช่ือสกลุ หรือช่ือสํานักงานการคาของตนหรือของเจาของเดิมของกจิการของตนหรือไม

เปนการขัดขวางบุคคลใดในการใชคําบรรยายโดยสุจริตซึง่ลกัษณะหรือคุณสมบัติแหงสินคาของตน 

(มาตรา 47) 

   3) หากมีบุคคลใดไดใชโดยสุจริตซึ่งเครื่องหมายการคาอันเหมือนหรือคลาย

กับเครื่องหมายการคาของตนที่ไดจดทะเบียนไวเจาของเครือ่งหมายการคาที่ไดจนทะเบียนน้ันไม

สามารถหามการจดทะเบียนอีกรายของผูใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริตน้ัน ถานายทะเบียน

เห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมอืนหรือคลายกันน้ัน (มาตรา 27) 

   ขอยกเวนสิทธิแตผูเดียวของเจาเครื่องหมายการคาดังกลาวน้ี พิจารณาได

จากตกลง TRIPs ขอ 16(1) ตอนทาย ซึ่งกําหนดไววาสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาเชนน้ี จะไม

ทําใหเสื่อมเสียตอสิทธิใด ๆ ที่มีอยูกอนแลวและจะไมกระทบตอการที่ในตางประเทศสมาชิกของความ

ตกลง TRIPs น้ี จะกําหนดใหมีสทิธิตาง ๆ ที่เปนผลจากการใชสิทธิโดยการใชซึ่งมีหลักการดังเชนที่

กําหนดไวในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยดังที่

กลาวมา 

   3) ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายคาอันไดจดทะเบียนน้ันไดอนุญาตใหบุคคล

อื่นใชเครื่องหมายการคาของตนก็อื่นวาเจาของเครื่องหมายการคาไมใชผูมสีิทธิใชแตผูเดียวอีกตอไป 

(มาตรา 68) 

2.2.4.4 การกระทําท่ีถือเปนการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการคา 

  1) ลักษณะของการกระทําทีเ่ปนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา40 จากแนวคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่เกีย่วกับกรณีการละเมิดสิทธิในเครือ่งหมายการคาในอดีตจนถึงปจจุบัน พอจะ

สรปุลักษณะทั่วไปของการกระทําทีเ่ปนลักษณะการละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการคาไดดังตอไปน้ี 

    1.1) มีการใชเครือ่งหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับกับเครื่องหมาย

การคาของผูอื่น การใชเครือ่งหมายการคาที่อาจถือเปนการละเมิดสิทธิน้ัน อาจอยูในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

    1.1.1) มีการจดัใหมเีครื่องหมายการคาน้ันข้ึนเองหรือใชกับสินคา 

เชน ผูละเมิดได กระทําการวาจางผูอื่นทําเครื่องหมายการคาแลวนํามาใชกับสินคา 

    1.1.2) มีการนําเขาสินคาที่มเีครื่องหมายการคาของผูอื่น ซึง่ไดจด

ทะเบียนไวในประเทศไทยแลวนําเขามาจําหนายโดยมิไดรับความยินยอม แมจะไมไดทําเครื่องหมาย

การคาข้ึนเอง ก็ตามก็ถือเปนการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่นกับสินคาของผูอื่นดวย 

                                                
 40 ธัชชัย ศุภผลศิริ, คําอธิบายกฎหมายเคร่ืองหมายการคา, 174-181. 
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   1.2) เปนการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่นทีจ่ะถือเปนการละเมิดสิทธิของ

เจาของเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 44 น้ัน จะตอง

เปนการใชกับสินคาประเภทเดียวกันกับทีเ่จาของเครื่องหมายการคาน้ันไดจดทะเบียนไวหรืออาจเปน

สินคาตางประเภทกับกบัทีเ่จาของเครือ่งหมายการคาไดจดทะเบียนไวถาหากวาการใชน้ันอาจทําให

เกิดความสบัสนเขาใจหลงผิดในแหลงทีม่าของสินคา ซึ่งจัดเปนการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง 

     2) ลักษณะการละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการคา 

จากลกัษณะของการกระทําทีเ่ปนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาสองประการขางตนสามารถ

จําแนกเปนลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาไดเปน 3 ลักษณะได ดังน้ี 

       2.1) การใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกันจนอาจทําใหเกิดความ

สับสนกับ เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของผูอื่นกบัสินคาจําพวกเดียวกัน 

      2.2) การใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายจนอาจทําใหเกิดความ

สับสนกับเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของผูอื่นกับสินคาตางจําพวกหรือตางประเภทกัน กรณีน้ีตาง

กับกรณีแรกตรงทีเ่ปนการใชเครือ่งหมายการคากบัสินคาตางจําพวกหรือตางประเภทกันกับที่ผูเปนเจ

าของเครื่องหมายการคาที่ไดขอจดทะเบียนไวในลักษณะเชนน้ีจึงถือเปนเรื่องลวงขายตามมาตรา 46 

วรรคสอง ซึ่งยังใหความคุมครองสทิธิแกเจาของเครื่องหมายการคาที่ยังไมไดจดทะเบียนไวสําหรับ

สินคาจําพวกทีผู่ละเมิดนําเครื่องหมายการคาไปใชดวย 

   2.3) การใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายจนอาจทําใหเกิดความ

สับสนกับเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนของผูอื่นกับสินคาจําพวกเดียวกันหรอืตางจําพวกกัน 

กรณีน้ีเจาของเครื่องหมายการคาที่แทจรงิไมไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ันในประเทศไทย 

ดังน้ันกรณีเชน น้ีจงึตองพจิารณาหลกัเกณฑตามมาตรา 46 วรรคสองประกอบดวยเสมอ ซึง่ยังคงให

ความคุมครองสทิธิแกเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนในการฟองรองแกผูละเมิดไดหาก

ลักษณะของการกระทําน้ันเปนการลวงขายวาสินคาของผูละเมิดเปนสินคาของผูอื่น 

2.2.4.5 ขอบเขตของเครื่องหมายรปูทรงตามพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา

ของไทย 

  1) การนําเอาเครื่องหมายการคาของผูอื่นไปทําเปนตัวสินคา 

  การที่นําเอาเครือ่งหมายในรปูประดิษฐหรือคําประดิษฐไปกอใหเกิดรูปทรงข้ึนมา

และนําไปใชทําเปนตัวสินคาสามารถจบัตองไดและนําออกจาํหนาย เชน นําเครื่องหมายถูกของไนกี้ไป

ทําเปนเครื่องประดับ เชน เข็มกลัด ตุมหู แหวนหรือนําเครื่องหมายรูปดาวของรถยนตย่ีหอเบนซ มา

ทําเปนพวงกุญแจเปนตน จะเห็นไดวาเครื่องหมายของเจาของเดิมเปนเครื่องหมายสองมิติ แคสิ่งที่ทํา

ข้ึนมาใหมน้ันเปนรปูทรงสามมิติ หากจะพิจารณาจากการเปนรูปทรงสองมิติเปนสามมิติเปนการทําซ้ํา 

โดยการเปลี่ยนรูปใหมนาจะถือเปนการทําปลอมซึ่งเครื่องหมายการคาของผูอื่น อันเปนความผิดตาม
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาไดเพราะแมสินคาจําพวกกุญแจหรือเครื่องประดับน้ันจะไมใชสินคา

ที่เจาของเครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนไวก็ตาม  

  อยางไรก็ดีการปลอมหรอืลอกเลียนแบบเครือ่งหมายการคาน้ันไมวาจะในรูปแบบใด

มาผลิตเปนตัวสินคาน้ันถือวามีความผิดเชนเดียวกบัแนววินิจฉัยของศาลฎีกาวา ความผิดฐานปลอม

หรือเลียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา มาตรา 108,109 น้ัน ความผิด

สําเร็จเมื่อมกีารปลอมหรือเลยีน แมจะยังไมไดนําไปใชกับสนิคาใดเลยก็ตามเทียบ (คําพิพากษาฎีกาที่ 

395/2476, 306-307/2506)41 ดังน้ันจะเห็นไดวาการนําเอาเครื่องหมายการคาของผูอื่นมาผลิตเปน

ตัวสินคาก็ถือกับเปนการปลอมเครื่องหมายการคาแลว แตในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาจะฟอง

ในลักษณะการละเมิดเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวไมไดเพราะสินคาทีผ่ลิตออกมาน้ันเปน

สินคาจําพวกอื่นที่ตนไมไดทําการจดทะเบียนไว ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาเปนเพียงเจาของ

เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนไวเทาน้ัน (คําพิพากษาฎีกาที่ 697-2495, 712/2500)42 แตการ

นําเครื่องหมายการคาของผู อื่นมาใชในลักษณะดังกลาวถือไดวามีเจตนาลวงขายตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งเจาของเครือ่งหมายการคาสามารถฟองคดีในลักษณะที่

เปนการลวงขายไดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา มาตรา 46 วรรคสองหรอืประมวลอาญา

มาตรา 27143 

 

2.3 ประเด็นกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดและความรับผิดท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 2.3.1 การละเมิดท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 การพิมพสามมิติเปนการพิจารณาสวนประกอบของข้ันตอนของการพมิพในการพิมพสามมิติ

ประกอบไปดวย 4 สวนสําคัญ ไดแก 

  1) เครื่องพิมพ เปนอปุกรณทีป่ระดิษฐข้ึนใชสําหรับผลิตขอความและหรือกราฟก

ของเอกสารที่เก็บไวในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสออกมาในสื่อทางกายภาพ ซึ่งเครื่องพมิพทีม่ีการประดิษฐ

ข้ึนน้ีถือไดวาเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหน่ึงทีอ่าจไดรบัความคุมครองในรปูแบบของสิทธิบัตร ถา

ปรากฏวาเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายสิทธิบัตร อีกทัง้ยังรวมไปถึงเทคนิคและเทคโนโลยีการ

พิมพ ซึ่งถือวาเปนการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑที่อาจไดรบัความคุมครองในรูปแบบของ

สิทธิบัตรไดเชนเดียวกัน 

   

                                                
41 คําพิพากษาฎีกาที่ 395/2476, 306-307/2506. 
42 คําพิพากษาฎีกาที่ 697-2495, 712/2500. 
43 วุฒิพงษ เวชยานนท, เอกสารประกอบคําบรรยายกฎหมายทรัพยสินทางปญญา, 104. 



56 

 

 

2) วัสดุท่ีใชในการพิมพ เปนสิ่งที่เปนสวนสําคัญของการพมิพเพราะวัสดุทีม่ี

คุณภาพยอมสงผลใหงานที่พมิพออกมามีคุณภาพตามไปดวย ทั้งน้ี หากเปนวัสดุทีม่ีคุณสมบัติพิเศษอัน

เกิดจากการประดิษฐใหม เชน วัสดุมีความยืดหยุนสูง วัสดุทีท่นทานตอสภาพความรอนจัด ฯลฯ ถือวา

เปนงานที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร 

  3) ไฟลแบบพิมพ (CAD File) เปนสวนที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรบัเครื่องพิมพ

เพราะการทีเ่ครื่องพิมพจะผลิตงานไดตองมีตนแบบของงานที่จะพมิพ ซึ่งมักจะเปนไฟลจากการสแกน

ช้ินงานตนแบบหรือไฟลงานออกแบบ โดยการใชคอมพิวเตอรเปนตัวชวยในการสรางช้ินงานตาง ๆ 

ดวยแบบจําลองทางเรขาคณิต “Computer Aided Design” หรือ CAD มีอยูดวยกัน 3 ลักษณะดังน้ี 

3.1) Surface Modeling เปนการแสดงผลที่คลายกับการนําผืนผาสี่เหลี่ยม

ที่ถือวาเปนหน่ึงผิวหนา (Face) มาเย็บตอ ๆ กันจะไดเปนพืน้ผิวบาง (Surface) คลายเปลือกนอก ซึง่

การเกบ็ขอมลูในลกัษณะน้ีจะเก็บขอมูลเสนขอบ พิกัดของจดุและขอมลูของขอบผิวที่ตัดกัน เปนตน  

3.2) Solid modeling เปนการแสดงผลที่เปนขอมลูแบบจําลอง 3 มิติ ที่

จะถูกเก็บในลักษณะของลําดับของการนํารูปทรงดันพื้นฐาน (Solid Primitives) เชน กอนลูกบาศก 

ลูกกลม ทรงกระบอกหรือปรามิด เปนตน มาสรางความสัมพันธกันดวยเทคนิคการสืบคนขอมลูแบบ

ช้ันสูง (Boolean Operator) เพื่อใหไดรูปทรงที่ตองการ  

3.3) Wire-frame Modeling เปนการแสดงผลทีม่ักจะพบไดในซอฟทแวร

รุนเกา ๆ ทีจ่ะเก็บขอมลูของแบบจําลองเฉพาะเสนขอบและพิกัดของจุดการแสดงผลแบบน้ีทําได

รวดเร็ว แตภาพที่ไดจะดูคอนขางยากวาแสดงผลอยูในมมุมองใด  

  ในปจจบุัน CAD File นับไดวามีบทบาททีส่ําคัญในการชวยสรางช้ินงานสําหรบั

เครื่องพิมพสามมิติเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนตัวชวยในการออกแบบช้ินงานตาง ๆ กอนที่จะทําการ

ผลิตช้ินงานออกมาซึ่ง CAD File เหลาน้ีเปนงานที่ไดรบัความคุมครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิในรูปแบบ

ของ “โปรแกรมคอมพิวเตอร” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537    

  อยางไรก็ตามไฟลจากการสแกนช้ินงานตนแบบหรือไฟลงานออกแบบถือไดวาเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ถาปรากฏวาเปนงานทีเ่กิดข้ึน

จากการสรางสรรค แตถึงกระน้ันตองเปนงานสรางสรรคที่ไมใชงานที่มีลักษณะใชงานทั่วไป เชน งาน

ศิลปกรรม ฯลฯ มิเชนน้ัน อาจไมไดรบัความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

  4) ชิ้นงานจากการพิมพ เปนสวนที่เกิดข้ึนจากเครื่องพิมพ โดยมาจากไฟลแบบ

พิมพ ช้ินงานจากการพิมพน้ีหากเปนงานที่มลีักษณะเพื่อใชงานทั่วไป เชน ภาชนะ เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

อาจไมไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งในประเด็นน้ีแยกพิจารณาออกได 3 ประการ ดังน้ี 

  ประการท่ีหนึ่ง ตองพจิารณาจากลกัษณะของช้ินงานและไฟลตนแบบพิมพดวยวา

ไดรับการคุมครองลิขสิทธ์ิหรือไม กลาวคือ งานที่ไดรบัความคุมตามกฎหมายลิขสิทธ์ิน้ัน ตองเปนงานที่
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เกิดข้ึนจากการสรางสรรคดวยตัวของผูสรางสรรคเอง โดยตองไมใชงานที่เกิดจากการเลียนแบบผูอื่น 

แตสามารถใชงานของผูอื่นมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคของตนเองไดและตองมีการแสดง

ออกมาซึง่ความคิดดวย เน่ืองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิทกุประเทศไมไดใหคุมครองทางความคิดหากช้ินงาน

หรือไฟลตนแบบพิมพเปนไปตามลกัษณะดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิได 

  ประการท่ีสอง ช้ินงานจากการพิมพที่เกี่ยวของกับงานออกแบบแบงออกเปน 2 สวน 

ไดแก สวนแรกช้ินงานจากการพิมพที่เกิดข้ึนจากการประดิษฐ เมื่อเปนการประดิษฐก็อาจไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ถาเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขของกฎหมายสิทธิบัตร กลาวคือ 

1) เปนการประดิษฐข้ึนใหม 2) เปนการประดิษฐที่มีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน 3) เปนการประดิษฐที่

ประยุกตไดในทางอุตสาหกรรม และตองไมเปนการประดิษฐตามมาตรา 9 แหงพระราชบญัญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 สวนที่สองช้ินงานจากการพิมพที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ ในกรณีปกปอง

การเจาของการออกแบบใหไดรับความคุมครองตอบุคคลทีส่าม ซึ่งไมไดรับความยินยอมจากเจาของ

ในการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ 

  ประการท่ีสาม ช้ินงานการพิมพที่เกี่ยวของกับตราสินคาในกรณีที่เมือ่มีการพิมพ

ช้ินงานข้ึนแลวมีตราสินคาปรากฏอยูบนช้ินงาน ซึ่งตราสินคาถือไดวาเปน “เครื่องหมาย” อยางหน่ึงที่

อาจไดรับความคุมครองในรูปแบบของเครื่องหมายการคาตามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2535 ไดเชนกัน ถาเปนไปตามหลกัเกณฑในมาตรา 6 แหงพระราชบญัญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2535  กลาวคือ 1) เปนเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะบงเฉพาะ 2) เปน

เครื่องหมายการคาที่ไมตองหามตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2535 

และ 3) ไมเปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นไดจดทะเบียนไว

แลวนอกจากน้ันช้ินงานดังกลาวน้ีถาปรากฏวามีสวนของรปูรางหรือรูปทรงของวัตถุรวมอยูดวย เมื่อ

รูปรางหรือรูปทรงถือวาเปนเครื่องหมายอยางหน่ึงกจ็ะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเครื่องหมาย

การคาไดเชนเดียวกัน  

 2.3.2 ความรบัผิดท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการประดิษฐผลติภัณฑใหมข้ึนอยางมากมาย ซึ่ง

หน่ึงในการประดิษฐน้ี คือ เครื่องพิมพสามมิติที่ทําหนาที่ในการสรางสิ่งประดิษฐตาง ๆ จากเดิมที่อยู

ในรูปแบบ 2 มิติ ใหเปลี่ยนเปนรปูแบบ 3 มิติ ที่สมัผสัและจบัตองได แตอยางไรก็ตามเครื่องพิมพสาม

มิติน้ี กอใหเกิดผลกระทบทางดานทรัพยสินทางปญญาข้ึน ไมวาจะเปนทางดานลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตร หรือ

เครื่องหมายการคา อันไดแกการทําซ้ําหรือดัดแปลงช้ินงานหรือไฟลงานของเจาของลิขสิทธ์ิ หรือการ

ใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑทีเ่หมือนกบัผลิตภัณฑที่มีอยูแลวของผูทรงสิทธิบตัร หรือการใช

เครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียนของเจาของเครื่องหมายการคา เปนตน จะเห็นไดวาวิธีการดังกลาวน้ี

ลวนเปนการกระทําที่ละเมิดตอเจาของทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ี อีกทั้งยังเปนการกระทําที่
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กอใหเกิดความเสียหายทางทรพัยสินทางปญญาในการขัดขวางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีได

อีกดวย เพราะฉะน้ัน ในเรื่องดังกลาวน้ีจะมบีุคคลใดบางที่ตองรบัผิดสําหรับเครื่องพิมพสามมิติในกรณี

ที่เกิดความเสียหายแกงานทรัพยสินทางปญญาบุคคลใดบางจะตองรับผิดแยกอธิบาย ดังน้ี 

 1) ดานลิขสิทธ์ิ กลาวคือ เครื่องพิมพสามมิติ กอใหเกิดปญหาในเรื่องของการทําซ้ํางานอันมี

ลิขสิทธ์ิ ซึ่งเปนเหตุใหละเมิดลิขสทิธ์ิตอเจาของลิขสิทธ์ิไมวาจะเปนทางดานไฟลงาน หรือช้ินงาน โดย

กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมรกิา มาตรา 501 ไดบัญญัติถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิไววา บุคคลใด

ละเมิดสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิตามมาตรา 106 ถึงมาตรา 122 หรือของผูสรางสรรคตาม

มาตรา 106 A(a) หรือเปนผูนําเขาสําเนางานลิขสทิธ์ิหรือสิง่บันทึกเขามาในสหรัฐอเมริกาอันเปนการ

ละเมิดตามมาตรา 602 ใหถือวาเปนผูละเมิดลิขสทิธ์ิ ซึ่งการกระทําในลักษณะน้ีเปนการกระทําที่

ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงที่อาจเกิดข้ึนจากการทําซ้ําช้ินงานของเจาของลิขสทิธ์ิ 

 สวนกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยน้ัน ซึง่การสรางช้ินงานที่เกิดข้ึนจากการทําซ้ําเปนการ

กระทําที่ละเมิดลิขสทิธ์ิตอผูเปนเจาของโดยตรง ถาไมไดรับอนุญาต แตอยางไรก็ตาม ถาเปนการสราง

งานที่เกิดข้ึนจากการดัดแปลงช้ินงานตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ผูดัดแปลง

ช้ินงานที่ออกมาจากเครื่องพิมพสามมิติตองไดรบัอนุญาตจากเจาของช้ินงานที่มลีิขสทิธ์ิ มิเชนน้ันจะทํา

ใหช้ินงานดังกลาวเปนช้ินงานที่เกิดข้ึนโดยการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 สําหรับในสวนของไฟลงานกฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมกีารบัญญัติการ

คุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรเอาไวในบทนิยามมาตรา 101 แหงกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา กําหนดวา โปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก ชุดของขอความหรอืคําสั่งที่นําไปใชในระบบ

เครื่องคอมพิวเตอรไมวาโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหเกิดผลอันมีประสทิธิภาพ ซึ่งเหมือนกบักฎหมาย

ลิขสิทธ์ิของประเทศไทยที่บญัญัติใหความคุมครองงานที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหไดรบัความ

คุมครองอยูในรูปแบบของงานอันมลีิขสทิธ์ิประเภทวรรณกรรม เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรมี

ลักษณะที่เปนการเขียนข้ึนมาใหอยูในรปูแบบขอมูลดิจิตอล เสมอืนกับการเขียนดวยมืออยางเชน 

หนังสือ บทความ เปนตน ฉะน้ันถาเปนการทําซ้ํางานซึ่งรวมไปถึงการดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตก็

ยอมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตอผูเปนเจาของไฟลงานเชนกัน ดวยเหตุน้ีบุคคลที่จะตองรบัผิด ไดแก 

  (1) เจาของเครือ่งพิมพสามมิติ กลาวคือเจาของเครื่องพิมพจะมีความผิดในกรณี

ละเมิดลิขสิทธ์ิก็ตอเมื่อไดมีการผลิตช้ินงานโดยการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นหรือดัดแปลงช้ินงาน

ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ 

  อยางไรก็ตาม ถาเปนกรณีที่เจาของเครื่องพิมพสามมิติไดผลติช้ินงานข้ึนจากไฟลงาน 

หรือการสแกนช้ินงานของผูอื่นที่นํามาใหผลิตไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิเพราะแมการผลิตจะเปน

คัดลอกที่ถือวาเปนการทําซ้ําอยางหน่ึงแตตามมาตรา 30 กรณีของไฟลงานหรือตามมาตรา 27 กรณี
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ของช้ินงานตองเปนการกระทําโดยมเีจตนา กลาวคือเจาของเครื่องพิมพสามมิติตองรูอยูแลววางานน้ัน

เปนงานที่ทําข้ึนเพือ่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น 

  (2) ผูผลิต หรือผูจําหนาย ถาเปนในกรณีของกฎหมายลิขสทิธ์ิผูผลิตช้ินงานเปรียบ 

เสมอืนผูทําซ้ํา เน่ืองจากช้ินงานที่ไดจากเครื่องพิมพสามมิติ มักเกิดข้ึนจากเปนการคัดลอกซึ่งถาไมได

รับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ ผูผลิตยอมละเมิดลิขสิทธ์ิ สวนผูจําหนาย ก็ถือวาละเมิดลิขสิทธ์ิ

เชนเดียวกันเพราะการจําหนายถือไดวาเปนการเผยแพรรูปแบบหน่ึงอันเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของ

เจาของลิขสทิธ์ิ 

  (3) ผูบริโภค ในกรณีของกฎหมายลิขสิทธ์ิจะละเมิดลิขสิทธ์ิกต็อเมื่อผูบริโภครูอยูแลว

หรืออันควรรูตามมาตรา 31 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

 2) ดานสิทธิบัตร กลาวคือ เครื่องพิมพสามมิติถามกีารผลิตช้ินงานใหมออกมาโดยเกิดจาก

ช้ินงานที่เปนสิทธิบัตรการประดิษฐของผูอื่นจะถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐหรือไม  

ตองพิจารณาวาถาผูเปนเจาของเครื่องพมิพสามมิติไดซื้อสิทธิบัตรของผูอื่นมาและทําการผลิตสิทธิบัตร

น้ันข้ึนดวยตนเองยอมไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตรการกระดิษฐ ตามมาตรา 36 วรรคแรก แหง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เน่ืองจากสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรไดระงับไปแลวนับต้ังแตที่มีการ

ขายสิทธิบัตรน้ันตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) ดวยเหตุน้ี การผลิตของเจาของเครื่องพิมพสามมิติจงึ

ไมไดละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐของผูทรงสิทธิบัตร 

 สวนถาเปนกรณีที่มผีูอื่นมาจางใหเจาของเครื่องพิมพสามมิติทําการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ

ที่มีเจาของอยู ซึง่ผูเปนเจาของเครือ่งพมิพสามมิติโดยไมไดรบัอนุญาตใหใชสิทธิที่จะตองมกีารทําเปน

หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีดังกลาวน้ี ถามีการผลิตออกมายอมเปนการละเมิด

สิทธิบัตรการประดิษฐ ดวยเหตุที่วาการผลิตน้ันเปนสิทธิเด็ดขาดของผูทรงสิทธิบัตรที่จะผลิตผลิตภัณฑ

น้ัน อีกทั้งกรณีก็ไมเปนไปตามขอยกเวนของมาตรา 36 วรรคสอง เพราะไมไดมีการระบุถึงการรับจาง

เอาไวดวย 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ กลาวคือ สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ มาตรา 63 ไดกําหนดวา ผูทรงสทิธิบัตรเทาน้ัน ทีม่ีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม

สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพือ่ขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรจะเห็นไดวาตาม

มาตราน้ีไมไดกลาวถึงสิทธิในการผลิตเหมือนกบัสทิธิบัตรการประดิษฐเอาไวเพราะฉะน้ันถาเจาของ

เครื่องพิมพสามมิติผลิตโดยไมไดมีการใช หรือขาย หรอืมีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย ยอมไมเปนการ

ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

 สําหรับผูผลิต หรือผูจําหนาย จากที่กลาวมาแลววาถาผูผลิตกับผูเปนเจาของเครือ่งพมิพเปน

คนเดียวกันในกรณีที่มกีารผลิตสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ผูผลิตยอมไมละเมิดสทิธิบัตรตอผูทรง

สิทธิบัตร สวนผูจําหนายยอมเปนการละเมิดสทิธิแตผูเดียวในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑน้ัน 
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 ในสวนของผูบริโภค ผูบริโภคไมถือวาเปนการละเมิดสทิธิบตัรเพราะช้ินงานทีเ่ปนตนแบบ

สิทธิในสิทธิบัตรยอมระงับ ทําใหผูบริโภคทีซ่ื้อช้ินงานมาไมมคีวามผิด 

 3) เครื่องหมายการคา เจาของเครือ่งพิมพสามมิติ ที่ผลิตช้ินงานที่เหมือนกับช้ินงานที่

เหมอืนกับบุคคลอื่น ซึง่ในกรณีน้ีหมายถึง “รูปทรง” ของวัตถุ ถาปรากฏวาเจาของเครื่องหมายการคา

ไดจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาที่เปนรปูทรงเอาไว การที่เจาของเครื่องพิมพสามมิติทําการผลิตและ

มีการใชเครือ่งหมายการคาที่เหมือนกับของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว ยอมเปนการละเมิดสิทธิแตผู

เดียวในการใชของเจาของเครื่องหมายการคา ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา 

พ.ศ. 2534 

 ในสวนของผูผลิต หรือผูจําหนาย จะละเมิดเครือ่งหมายการคาก็ตอเมื่อมีการใชเครื่องหมาย

การคาน้ันและในสวนของผูบรโิภคที่จะถือวาเปนการละเมิด ก็ตอเมื่อมีการใชเครื่องหมายการคาที่

เจาของไดจดทะเบียนไวแลว 
 



บทท่ี 3 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของตางประเทศท่ีใหความคุมครอง 

ทางเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

   

 การใหความคุมครองเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในอนุสัญญากรุงเบอรนฯ และความตกลงวา

ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกับการคาน้ันเปนการใหความคุมครองการสรางสรรคผลงานใน

ดานงานศิลปกรรม ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีการพิมพสามมิติถือเปนงานศิลปกรรมทีม่ีการประดิษฐ

และสรางสรรคผลงานกันอยางแพรหลายและมีบทบาทสําคัญอยางมากตอระบบทรัพยสินทางปญญา

ระหวางประเทศ ซึง่อนุสญัญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพือ่สนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา

แกประเทศตาง ๆ ทั่วโลกโดยผานทางความรวมมือระหวางรฐัและรวมมือกบัองคกรระหวางประเทศ 

อื่น ๆ ที่ไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกอยูดวยในอนุสญัญาฉบบัน้ีและในการใหความคุมครองกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมติิในตางประเทศไดมีการใหความคุมครอง

เกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไวในกฎหมายภายในของแตละประเทศ

แตไมไดมีการบญัญัติกฎหมายที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไวโดยตรงเปน

เพียงการนําความตกลงระหวางประเทศมาปรบัใชเปนพื้นฐานในการใหความคุมครองสทิธิเกี่ยวกบั

ทรัพยสินทางปญญากับกฎหมายภายใน โดยหัวขอน้ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับการใหความคุมครองทาง

ทรัพยสินทางปญญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนดังตอไปน้ี 
 

3.1 การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงของตางประเทศท่ีเก่ียวของ

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 3.1.1 อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1971 (Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works) 

 ในป ค.ศ. 1886 อนุสัญญากรุงเบอรนไดถูกจัดทําข้ึน ณ กรุงเบอรน ประเทศสวิสเซอรแลนด 

เปนขอตกลงพหุภาคีที่เกี่ยวกบัลิขสิทธ์ิทีเ่กาแกทีสุ่ด โดยมีการแกไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันรวม

ทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งลาสุดที่มกีารปรบัปรุงไว ณ กรุงปารีส เมือ่วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 มีช่ือ

เรียกวา “อนุสัญญากรงุเบอรนฉบับแกไข ณ กรุงปารสี ค.ศ. 1971” ซึ่งประเทศไทยเปนหน่ึงใน

ประเทศทีเ่ขารวมเปนภาคีอนุสัญญากรุงเบอรนเมื่อป ค.ศ. 1931 อนุสัญญากรุงเบอรนไดกําหนด

มาตรฐานการคุมครองลิขสิทธ์ิเพือ่เปนบรรทัดฐานใหประเทศสมาชิกบญัญัติเปนกฎหมายภายในของ

ประเทศตน มาตรฐานการคุมครองน้ีรวมถึงหลักการพื้นฐานของการคุมครองลิขสทิธ์ิระหวางประเทศ 

ไดแก หลักดินแดนของการคุมครองหลักการปฏิบัติเย่ียงคนชาติขอบเขตของสทิธิแหงเจาของลิขสทิธ์ิ 
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ประเภทงานอันมีลิขสิทธ์ิการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ การกําหนดสิทธิข้ันตํ่าอายุการคุมครอง เปนตน1 

 อนุสัญญากรงุเบอรน (ฉบับกรุงปารสี) ค.ศ. 1971 มีหลักการสําคัญอยูดวยกัน 3 ประการ2 

ดังน้ี 

  1) หลักการปฏิบัติเย่ียงคนชาติ (Principle of National Treatment) มีปรากฏอยู

ในมาตรา 5 (1) ของอนุสัญญากรุงเบอรนฉบับน้ี มหีลักวาประเทศภาคีหน่ึงจะใหความคุมครองดาน

ลิขสิทธ์ิแกเจาของลิขสิทธ์ิ ถางานน้ันเปนประเทศทีเ่กิดข้ึนของงานซึง่เปนประเทศภาคีในสหภาพ

เบอรน ความคุมครองจะเปนเชนเดียวกบัทีป่ระเทศน้ันพงึใหความคุมครองแกคนชาติของตน ซึ่ง

หลักการดังกลาวน้ีถือเปนหลักการพื้นฐานสําคัญทีสุ่ดของอนุสัญญากรงุเบอรนฉบับดังกลาวน้ี 

  2) หลักการกําหนดสทิธิข้ันตํ่า (Minimum Rights) เปนหลกัการทีก่ําหนดใหบรรดา

สิทธิที่ไดรบัความคุมครองที่ใหแกผูสรางสรรคทีเ่ปนตางชาติจะตองไมนอยกวาระดับการใหความ

คุมครองทีก่ําหนดไวในอนุสญัญากรุงเบอรน แตอาจใหความคุมครองในระดับทีสู่งกวาที่กําหนดไวใน

อนุสัญญาฉบับน้ีได 

  3) หลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี (Principle of Automatic 

Protection and Absence of Formalities)3 กลาวคือ เปนหลักการที่ผูสรางสรรคงานในประเทศที่

เกิดของงานซึ่งเปนภาคีสมาชิกจะไดรบัความคุมครองลิขสิทธ์ิในงานที่ตนสรางสรรคข้ึนโดยทันทีและ

จะกําหนดเงือ่นไขของการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิลักษณะใด ๆ ไมได ไมวาจะเปนการกําหนดใหมีการจด

ทะเบียน หรือกําหนดใหใชเครื่องหมายหรอืสญัลักษณใด ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนเจาของ

ลิขสิทธ์ิ 

 อยางไรก็ตาม การสรางสรรคผลงานในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติตามอนุสัญญากรงุเบอรน

ไมไดมีคําจํากัดความเกี่ยวกับการสรางสรรคไว เพียงแตกลาววาการสรางสรรคผลงานคืออะไร  

                                                
1 จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการคา, 

พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), 69. 
2 นุศรา กาญจนกูล, “อนุสัญญากรุงเบอรน”, วารสารสถาปนาครบรอบ 4 ป กรมทรัพยสินทางปญญา 

3, 1(กรกฎาคม-กันยายน 2539): 77-78. 
3 Article 5 of Berne Convention 1971  

   (2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any 

formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection 

in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, 

the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his 

rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed. 
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ตามมาตรา 2 (1) แหงอนุสัญญากรงุเบอรน ค.ศ. 19714 กลาวคือ การแสดงออกซึ่งงานวรรณกรรม

และศิลปกรรมน้ันรวมถึงงานที่ทําข้ึนทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรและแผนกศิลปะ 

โดยจะทําซ้ําออกมาในวิธีหรือรปูรางอยางไรก็ตามไมวาจะเปนหนังสือ งานนาฏกรรม รวมตลอดถึง

งานสรางสรรคงานสามมิติ เปนตน ซึง่อนุสัญญาขอดังกลาวน้ีเปนเพียงตัวอยางของงานทีส่รางสรรค

เทาน้ัน  

 ดังน้ันจะเห็นไดวาในอนุสัญญากรุงเบอรนฯ ไดมีการใหความคุมครองเทคโนโลยีการพิมพสาม

มิติในการสรางสรรคผลงานจัดอยูในงานประเภทศิลปกรรมและรวมไปถึงงานสรางสรรคงานสามมิติ 

ซึ่งลกัษณะช้ินงานที่เกิดจากการสรางสรรคน้ันยอมถือเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ 

 3.1.2 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา (TRIPS) 

 ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกบัการคาเปนความตกลงที่มี

วัตถุประสงคในการกําหนดกฎเกณฑระหวางประเทศ เพื่อใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่

ขยายขอบเขตมาจากการคุมครองในอนุสัญญากรุงเบอรนฯ ที่ใหความสําคัญตอการคุมครองงาน

วรรณกรรมและศิลปกรรมที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคทางปญญาดวยความคิดริเริม่ดวยตนเอง 

(Originality) โดยมีการกําหนดระดับของการคุมครองข้ันพื้นฐานเอาไวซึ่งรฐับาลของประเทศสมาชิก

องคกรการคาโลก (WTO) จะตองใหความคุมครองตอทรพัยสินทางปญญา 

 ขอตกลงทรปิสใหความคุมครองน้ัน ปรากฏอยูในมาตรา 95  ซึ่งกําหนดวา “ประเทศสมาชิก

จะตองปฏิบัติตามมาตรา 1-21 ของอนุสญัญากรุงเบอรนฯ และภาคผนวก ยกเวนมาตรา 6 ทวิ ใน

อนุสัญญากรงุเบอรนฯ หรือสิทธิของผูสรางสรรค” ขอตกลงทริปสไดกําหนดพื้นฐานที่ใชในการ

คุมครองไว 2 หลักใหญ ๆ ดังน้ี 

                                                
4 Article 2 of Berne Convention 1971    

  (1) The expression "literary and artistic works" shall include every production in the 

literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such 

as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the 

same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in 

dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are 

assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, 

painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are 

assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; 

illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 

topography, architecture or science. 
5 Article 9 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
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  1)  หลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติ (Principle of National Treatment) กลาวคือ  

เปนหลักกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญมีไวเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติที่จะไมใหความคุมครองแก

บุคคลภายนอก โดยอาศัยเหตุของความแตกตางดานสญัชาติของบุคคลน้ัน สงผลใหเกิดการเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ดวยเหตุน้ีประเทศสมาชิกตามขอตกลงทรปิสจําตองใหความคุมครองตองาน

สรางสรรคแกคนตางเช้ือชาติเสมอืนด่ังเปนคนเช้ือชาติเดียวกัน หลักดังกลาวน้ีไดถูกบัญญัติไวใน

มาตรา 36 แหงขอตกลงทริปส 

  2) หลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติไดรับความอนุเคราะหอยางย่ิง (Principle of Most 

Favored Nation Treatment) กลาวคือ เปนหลักที่ไดระบใุนขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกบั

ทรัพยสินทางปญญาเปนครั้งแรก โดยในขอตกลงกําหนดใหประเทศสมาชิกองคกรการคาโลก (WTO) 

ผูกพันตามหลกัดังกลาวน้ี ซึ่งกําหนดไววา การที่ประเทศสมาชิกหน่ึงจะใหสิทธิในการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาและคนชาติของประเทศใดแลวก็ตองใหสิทธิเชนเดียวกันน้ันกบัคนชาติประเทศ

อื่นดวยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ หลักดังกลาวน้ีปรากฏอยูในมาตรา 47 แหงขอตกลงทรปิส 

  อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไดรับความคุมครองใหในขอตกลงทรปิสใน

งานดานศิลปกรรมทีเ่กิดจากการสรางสรรคทางปญญาดวยความคิดริเริม่ดวยตนเองใหสทิธิในการ

สรางสรรคซึง่เปนความตกลงพื้นฐานของทรปิส 
 

3.2 การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเปนหน่ึงในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสญัญากรุงเบอรน ซึ่งเปน

กฎหมายระหวางประเทศ โดยมหีนาที่ในการอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญากรุงเบอรน 

แตตองบัญญัติกฎหมายไมตํ่าไปกวามาตรฐานข้ันตํ่าของอนุสญัญากรุงเบอรน 

 สวนความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPs) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาในฐานะทีเ่ปนภาคีสมาชิกก็ตองบัญญัติกฎหมายภายในประเทศของตนใหไมตํ่าไปกวา

มาตรฐานข้ันตํ่าของความตกลงทริปส แตสามารถบัญญัติใหสูงไปกวามาตรฐานข้ันตํ่าน้ีได ทั้งน้ี

อนุสัญญากรงุเบอรนและความตกลงทริปสไมไดกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไว 

โดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแยกอธิบายไดดังน้ี 

 3.2.1 กฎหมายลขิสิทธิ ์

 กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมรกิาไดกําหนดถึงการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภายใตกฎหมาย

สหรัฐอเมรกิาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ อธิบายไดดังตอไปน้ี 

                                                
6 Article 3 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
7 Article 4 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
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 Copyright Act 1976 ในมาตรา 101 ซึ่งเปนมาตราเกี่ยวกบับทนิยาม ไดนิยามคําวา  

  1) “ลิขสิทธ์ิ” หมายถึง รปูแบบของการใหความคุมครองทีก่ฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ไดใหกับผูสรางสรรคใน “งานด้ังเดิมของผูสรางสรรค” รวมทั้ง งานวรรณกรรม งาน

นาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรมและงานสรางสรรค ทางปญญาอื่นบางประเภท ซึ่งการให

ความคุมครองน้ีจะใหความคุมครองกบัทั้งงานที่ได มีการโฆษณาและยังไมไดมีการโฆษณา 

  2) งานที่ไดรับความคุมครองภายใต มาตรา 101 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรมงาน ภาพวาด กราฟก และ

แกะสลัก งานภาพยนตร และงานโสตทัศนวัสดุอื่น งานสิ่งบนัทึกเสียง งานสถาปตยกรรม งานประเภท 

Derivative Works โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิขางเคียง ทีไ่ดรับความคุมครอง คือ สิทธินักแสดง 

สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียง 

  3) สิ่งตอไปน้ีไมใหถือวาเปนงานลิขสิทธ์ิ 

   (1) ขาวประจําวัน หรือขอเท็จจรงิที่ตามลักษณะของมันแลวเปนเพียงแต 

ขาว และไมไดอยูในงานวรรณกรรม งานวิทยาศาสตร หรืองานศิลปกรรม 

   (2) รัฐธรรมนูญ   

   (3) กฎขอบังคับ กฎ การประกาศ คําสั่ง คําอธิบาย และจดหมายถึง 

กระทรวง สํานักงาน กรม และตัวแทนตาง ๆ ของรัฐ หรือเขตอํานาจประจําทองถ่ิน 

        (4) คําพิพากษา คําสั่ง คําตัดสินและรายงานของเจาหนาที่ของรัฐบาลทั้งน้ี 

ขอ (1) ถึงขอ (4) น้ีจะตองพจิารณาถึงขอเทจ็จริงในแตละกรณีดวย 

         (5) งานที่ยังไมไดแสดงออกในรูปแบบที่จบัตองได 

         (6) ตําแหนงช่ือวลสีั้น ๆ หรือสโลแกนสัญลักษณหรือรปูแบบที่คุนเคย 

จดหมาย หรือ สี รายละเอียดของสวนผสมหรือองคประกอบ 

         (7) ความคิด กระบวนการ วิธีการ ระบบ ขบวนการ รูปแบบความคิด 

(Concept) หลกัการ การคนพบ หรือขอมลูการคนพบ ซึง่ไมใชคําอธิบายหรือการยกตัวอยางกฎหมาย

เทคโนโลยีการศึกษาและลิขสิทธ์ิ (Technology, Education and Copyright Harmonization--

TEACH) 

         (8) ไดมีขอยกเวนเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิกับการใชและการเผยแพรอุปกรณ

การเรียนการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาที่ไมไดมุงหากําไร 

         (9) งานซึ่งประกอบดวยขอมูลทัง้หมด ซึ่งเปนทรัพยสินทั่วไปและไมมีความ

ริเริ่มสรางสรรค กฎหมายการใชฐานขอมลูในทางทีผ่ิด (Database and Collections of 

Information Misappropriation Act) ไมใหความคุมครองกับบุคคลใด ๆ ที่นําฐานขอมูลไปใชในทาง

ที่ผิด 
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  อยางไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธ์ิของอเมริกามาตรา 102 & 103 จะอธิบาย

ถึงเน้ือหาของลิขสิทธ์ิและการขยายความคุมครองลิขสิทธ์ิไวดังน้ี 

   มาตรา 102 เน้ือหาของลิขสิทธ์ิโดยทั่วไป 

  (1) การคุมครองลิขสิทธ์ิตามความในหัวขอน้ี ในงานตนฉบับของผูมี ลิขสิทธ์ิ 

(Original Works of Authorship) ที่ไดทําและแสดงใหปรากฏดวยสื่อที่จบัตองไดโดยเปนที่รูจักกันใน

ขณะน้ี หรือไดมีการพัฒนาในภายหลังซึ่งเกิดจากการทีผู่มีลขิสิทธ์ิสามารถสงัเกตทําซ้ํา (Reproduced) 

หรือสื่อสารไมวากระทําเองโดยตรงหรอืจากการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณงานของผูสรางสรรค เชน  

งานวรรณกรรม เปนตน 

  (2) การคุมครองลิขสิทธ์ิสําหรับงานตนฉบับของผูมีลิขสิทธ์ิไมครอบคลุมไป

ถึงความคิด กระบวนการ กรรมวิธี ระบบ วิธีการทํางาน แนวคิด หลักการหรือการคนพบแมวาจะไดมี

การพรรณนาอธิบายแสดงหรือมกีารรวบรวมงานดังกลาวก็ตาม 

   เทคโนโลยีการพิมพสามมิติในสวนทีเ่กี่ยวของกับไฟลงานหรอืช้ินงานอาจ

เปนสิ่งทีม่าจากการรวบรวมงานและงานที่คัดลอกมาจากสิง่อื่นหรืองานที่พฒันางานมาจากสิ่งอื่น  

ตามมาตรา 103 แยกออกเปน 2 กรณี คือ 

  (1) ลิขสิทธ์ิตามที่ไดระบุไวในมาตรา 102 รวมถึงการรวบรวมงานและงาน 

ที่คัดลอกมาจากสิ่งอื่นหรอืงานทีพ่ัฒนางานมาจากสิ่งอื่นดวย (Derivative Works) แตการคุมครอง

สําหรับงานที่ใชเน้ือหาที่มีอยูกอนแลว ลิขสิทธ์ิไมไดคุมครองไปถึงเน้ือหาที่ไดมีการใชอยางมิชอบ 

ดวยกฎหมาย 

  (2) งานที่ไดรวบรวมหรืองานที่ลอกมาจากสิง่อื่นหรืองานที่พฒันางานมาจาก

สิ่งอื่น ลิขสิทธ์ิคุมครองเฉพาะการนําเน้ือหาไปใชโดยผูสรางสรรค (Author) ของ งานดังกลาวที่แตกตาง

ไปจากเน้ือหาทีม่ีอยูกอนที่ใชในงานน้ันและไมไดหมายความถึงสิทธิแตเพียงผูเดียวใด ๆ ในเน้ือหาทีม่ีอยู

กอนลิขสทิธ์ิในงานดังกลาวมีความเปนอิสระและไมสงผลกระทบหรือขยายขอบเขต ระยะเวลา การเปน 

เจาของหรอืการมีอยูของการคุมครองลิขสทิธ์ิใด ๆ ในเน้ือหาที่มีอยูกอนน้ัน 

  การไดมาซึง่ลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรฐัอเมรกิา  

องคประกอบของงานอันมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมรกิาอยูใน Title 17 U.S.C. 

Section 102 Bis8 สรุปไดวา องคประกอบของงานอันมลีิขสทิธ์ิตามกฎหมายสหรัฐมีอยู 3 ประการคือ9 

                                                
8 Section 102(b) of The Copyright Act 1976:  

   “In no case dose copyright protection for an original work of authorship extend to any 

idea, ....regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such 

work.”. 
9 Leaffer, M. A. Understanding copyright law, (New York: Matthew Bender, 1999), 360-361. 
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   (1) เปนงานอันเกิดจากตัวผูสรางสรรคเอง (Original Work of 

Authorship) หรอื หลกัวาดวยการรเิริม่งานดวยตัวเองของผูสรางสรรคแลวตอมาไดมีการพฒันาวา 

นอกเหนือจากการริเริ่มสรางสรรคงานที่มีอสิระของผูสรางสรรคเองโดยปราศจาก การลอกเลียนแบบ

ซึ่งหมายถึงเปนงานที่เกิดข้ึนใหมแลวงานน้ันจะตองมีปริมาณของ ความคิดสรางสรรคอยางเพียงพอ 

(Modest Quantum of Creativity) 

  (2) งานดังกลาวจะตองมีการบันทึกลงในสื่อใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถที่จะ

นําเสนองานน้ันออกมาใหปรากฏ (Fixation) หลัก Fixation หรือการมหีลักฐานการบันทึกทาง

กายภาพ หมายถึงงานทีจ่ะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของอเมริกาจะตองมีการบันทกึไว

ในวัตถุหรือมีหลักฐานทางวัตถุหรือสิง่ของใด ๆ ทีส่ามารถสบือางอิงถึงการมีอยูของงานดังกลาวได เช

น อาจมีการบันทึกลงในแผนเสียง กระดาษวิดีโอเทปแผนฟลมคอมพิวเตอรหรอืวัตถุอุปกรณอื่นใด

ดังน้ัน หากไมมีการดําเนินการดังกลาว ก็จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายซึ่งหลักน้ีก็เปนหลักที่

รับรองในหลักการใหความคุมครองการแสดงออกซึ่งความคิดน่ันเอง (Expression of Idea) 

  4) การคุมครองลิขสิทธ์ิไมครอบคลมุถึงความคิด 

  คดี Whelan Assocs., Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc. (1986)10 บริษัท 

Whelan ซึ่งเปนโจทกในคดีไดมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ึนมาโดยโปรแกรมดังกลาวใชใน

การจัดการหองปฏิบัติการทันตกรรมแพทยโจทกไดต้ังช่ือ โปรแกรมดังกลาววา “เดตาแล็บ” จําเลยใน

คดี คือ บริษัท Jaslow ไดพัฒนาโปรแกรมช่ือ "เด็นทคอม" ซึ่งมลีักษณะและหนาทีก่ารทํางานที่

คลายคลึงกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรของโจทก โจทกไดฟองจาํเลยวาการกระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรของโจทก ศาลตัดสินวาแมโปรแกรมทั้งสองจะเขียนโดยภาษาคอมพิวเตอรที่   

ตางกันและแมจําเลยจะพัฒนาโปรแกรมข้ึนโดยมิไดลอกเลียนภาษาในโปรแกรมของโจทกก็ตามก็ถือ  

วาจําเลยไดกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิของโจทกดวยการลอกเลียนโครงของโปรแกรมเดตาแล็บของโจทก  

ผูพิพากษาซึ่งไดน่ังพจิารณาในคดีน้ีไดตัดสนิคดีโดยใหเหตุผลวา “วัตถุประสงคของหนาที่การทํางาน

ของโปรแกรมน้ันถือวาเปนการแสดงออกซึ่งความคิด” และแมสวนประกอบของงานไมสามารถมี

ลิขสิทธ์ิไดโดยตรงแตโครงสรางและ สวนประกอบสําคัญอื่นๆ ในงานอาจมลีิขสทิธ์ิได โดยขยายความ 

คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิจากทีคุ่มครองการแสดงออกซึง่ความคิดใหมีผลไปถึงโครงสราง 

(Structure) การจัดลําดับข้ันตอน (Sequence) และการจัดวางองคประกอบ (Organization) ของ 

โปรแกรมที่เรียกวา S-S-O 

  ซึ่งภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันไดมีการบญัญัติรองไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาตรา ๑ อนุมาตรา ๘ ขอยอยที่ ๘ (Article ๑, Section ๘, 

                                                
10 797 F. 2d 1222; 1240 (3d Cir., 1986). 
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clause ๘) ในมาตราดังกลาวไดระบุเปนนัยสําคัญที่มาและเหตุผลของทัง้กฎหมายลิขสิทธ์ิและ

กฎหมายสทิธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมรกิา ไวดังน้ี: 

  “เพื่อที่จะทําใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและศิลปวิทยาที่ยังประโยชนจึง 

มีความจําเปนที่จะตองมอบสิทธิผกูขาดในความเปนเจาของในชวงระยะเวลาหน่ึงแกผูประพันธและ 

นักประดิษฐตองานเขียนและการคนพบของพวกเขาเหลาน้ัน”11 

  อยางไรก็ดีเน่ืองจากบทบญัญัติมาตราดังกลาวในรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติถึง

รายละเอียดของเงื่อนไขการคุมครองและไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจะตองบัญญัติ

กฎหมายลําดับรองคือ The Copyright Act ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใชในสหพันธรฐั (Federal Law) 

ข้ึนมาเพื่อทําใหวัตถุประสงคที่ระบุไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญสัมฤทธ์ิผลโดยกฎหมาย The Copyright 

Act ดังกลาวน้ันไดมีการบัญญัติข้ึนครั้งแรกต้ังแต ป ค.ศ. ๑๗๙๐ จน กระทัง่มาถึงปจจุบัน The 

Copyright Act ๑๙๗๖ ทั้งน้ีในกฎหมายฉบับลาสุดไดระบเุงือ่นไขของหลกัการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิไวใน

มาตรา ๑๐๒(b) ดังตอไปน้ี  

  “การทีจ่ะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิ งานน้ีจะตองเปนงานซึ่งการ

สรางสรรคข้ึนดวยตัวของผูสรางสรรคงานเอง (Originality) และงานดังกลาวจะตองมกีารบันทึกลงใน

สื่อใด ๆ ก็ตามซึง่สามารถทีจ่ะนําเสนองานน้ันออกมาใหปรากฏ... (Fixation)”12
 

จะเห็นไดวา เทคโนโลยีการพมิพสามมิติไดมีการนําเอางานไมวาจะเปนในรปูแบบของไฟล

งาน หรือช้ินงานมาจัดทําข้ึนในขณะทีง่านดังกลาวจะตองเปนงานที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคดวย

ตนเองและตองมีการบันทึกลงในสื่อใด ๆ 

 การละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การละเมิดลิขสทิธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม Copyright act 1976 กําหนดถึงการ

ละเมิดไว 2 กรณีใหญ ๆ กลาวคือ 

1) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง 

1.1) การทําซ้ํา ไมวาในรูปแบบใด การแสดง ทําใหปรากฏหรือแจกจายตอ

สาธารณชน การแพรภาพโดยเคเบลิหรือการเผยแพรงานทัง้หมด หรอืสาระสําคัญของงานตนแบบ

หรืองานที่ดัดแปลงข้ึนมา 

 

                                                
11 “To promote the progress of science and the useful arts, by securing for limited times, 

to authors and inventors, the exclusive right to their respective writing and discoveries”. 
12 Section 102 of The Copyright Act 1976: 

   (a) states that “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original 

works of authorship fixed in any tangible medium of expression...”. 



69 

1.2) การนําเขาวัตถุใด ๆ เพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือแสวงหากําไร โดยไมไดรับ

ความยินยอมจากเจาของลิขสทิธ์ิ 

 2) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออม (Indirect Infringement) 

  2.1) การทํา ใหเชาเพื่อการคาหรือเสนอขายเพื่อประโยชนในทางการคา การใหเชา

สําเนางานที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2.2) จําหนาย ใหเชาเพื่อการคาเสนอเพื่อจําหนายหรอืใหเชาซึ่งสําเนางานทีล่ะเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

2.3) เผยแพรสําเนางานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ 

  2.4) ครอบครอง เวนแตกรณีที่ใชเพื่อประโยชนสวนตัว งานอันเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

  2.5) เผยแพร ตอสาธารณชนซึ่งสําเนาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อประโยชนในทางการคา 

  2.6) นําเขามาในประเทศ ซึ่งงานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิในราชอาณาจักรเวนแตที่ใชเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

  2.7) จัดทํา หรอืครอบครอง แมพิมพที่ใชทําสําเนางานละเมดิลิขสิทธ์ิ เพื่อ

วัตถุประสงคในการแสวงหากําไรสวนตัว  

  2.8) เผยแพร ตอสาธารณชน 

 อายุการคุมครอง 

  งานที่สรางสรรคในวันหรือภายหลงัวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1978 มีอายุการคุมครองตลอด

ชีวิตผูสรางสรรคบวกดวย 70 ป นับแตวันที่ผูสรางสรรคถึงแกความตาย ถามีผูรวมสรางสรรคหลายคน

ระยะเวลา 70 ป นับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตายกรณีทีเ่ปนงานที่เกิดจากการจาง 

(Hire) หรือผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏช่ือผูสรางสรรค (Pesdonymous or Anonymous 

Works) เวนแตปรากฏตัวผูสรางสรรคในทะเบียนของสํานักงานลิขสทิธ์ิอายุการคุมครองจะเปน 95 ป 

นับแตโฆษณาหรือ 120 ป นับแตสรางสรรคแลวแตวาระยะเวลาใดจะสั้นกวากัน13 

 ขอยกเวนการละเมิดลขิสิทธิ์เหมือนสหรัฐอเมริกา 

1) การคนควาวิจัยหรือศึกษางานโดยไมไดแสวงหากําไร 

2) การใชงานลิขสิทธ์ิเพือ่ประโยชนสวนตัวหรือเพือ่ประโยชนของตนเอง หรอืเพื่อครอบครัว

หรือญาติสนิท 

3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรบัรูถึงการเปนเจาของลิขสทิธ์ิของงานน้ัน 

4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรบัรูถึงการเปนเจาของลิขสทิธ์ิในงานน้ัน 

                                                
13 สุรพล คงลาภ, การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสหรัฐอเมริกา [Online], 19 สิงหาคม 2558.

แหลงที่มา http://elib.coj.go.th/Article/intellectual4.pdf. 



70 

5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนในการสอน อันมิใชการทํา

เพื่อแสวงหากําไร 

6) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือยอ หรือทําหนังสือยอของงานของผูสอน หรือ

สถาบันศึกษาเพือ่แจกจายหรือจําหนายใหกับนักเรียนในหองเรียน หรือสถาบันการศึกษา 

7) เอางานอันมีลิขสิทธ์ิไปใชสําหรับการตอบคําถามในการสอน โดยไมแสวงหากําไร ปองกัน

เจาหนาที่มิใหตองรับผิดชอบสําหรับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

ของรัฐบาลกลาง 

 จะเห็นไดวา การคุมครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศสหรัฐอเมรกิาเปนการคุมครอง

งานตนฉบับทีเ่กิดจากตัวของผูสรางสรรคเอง ซึ่งงานที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีการพมิพสามมิติทีเ่กิดจาก

การทําซ้ําหรอืดัดแปลง อาจเปนงานที่ละเมิดลิขสทิธ์ิได ถาปรากฏวาเปนงานที่ไมไดเกิดข้ึนจากการ

สรางสรรคดวยตนเอง 

 3.2.2 กฎหมายสิทธบิัตร 

 ความเปนมาของสิทธบิัตรตามกฎหมายสหรฐัอเมริกา 

 การใหความคุมครองแกผูประดิษฐเริ่มมาต้ังแตสมัยชวงที่ยังเปนอาณานิคมขององักฤษอยู 

โดยบางมลรฐัก็ใชแนวทางการคุมครองแบบเดียวกับองักฤษ แตบางมลรัฐก็ออกกฎหมายสิทธิบัตรของ

ตนเองจนกระทั่งป ค.ศ. 1778-1789 แตละรัฐก็เริ่มมรีะบบสิทธิบัตรเปนของตัวเอง 

 ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ สภาคองเกรสไดออกกฎหมายสทิธิบัตรข้ึนเปนฉบบั

แรกในป ค.ศ. 1790 ช่ือวา"Patent Act in 1790” ซึ่งมเีจตนารมณเดียวกัน 2 ประการ คือ ประการ

แรก เปนการรับรองสิทธิของผูประดิษฐและประการที่สอง เปนการสงเสริมความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีหนวยงานดูแลรบัผิดชอบบริหารงานดังกลาว โดยสิทธิบัตรฉบบัแรก

ไดออกโดยอยูภายใตกฎหมายสทิธิบัตรฉบับน้ีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1790 และหลังจากน้ันก็ได

มีการปรบัปรุงและแกไขกฎหมายสิทธิบัตรมาโดยตลอด จนกระทัง่ปจจบุันน้ีประเทศสหรัฐอเมริกาได

ช่ือวาเปนประเทศที่มีระบบกฎหมายสิทธิบัตรทีม่ีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสงูสุดประเทศหน่ึงเลย

ทีเดียว 

ความหมายและลักษณะของสิ่งประดิษฐท่ีไดรับความคุมครอง 

 กฎหมายสทิธิบัตรที่ใชบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก กฎหมายสทิธิบัตร ค.ศ. 1952 

(The Patent Act of 1952) ไดมีการกําหนดความหมายของ “การประดิษฐ” ไวในมาตรา 10014 ให

ความหมายวา การสรางสรรคหรือการคิดคนถือวาเปนการบญัญัติความหมายอยางกวางขวางและยัง

ไมชัดเจนมากนัก ทั้งน้ี กฎหมายสิทธิบัตรสหรฐัอเมริกาน้ันไดรับอิทธิพลสวนหน่ึงมาจากกฎหมาย

                                                
14 United States code, Title 35, Section 100. 
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แมแบบขององคการทรพัยสินทางปญญาโลก(WIPO Model Law for Developing Countries on 

Inventions) ซึ่งไดมีการใหคําจํากัดความของคําวา “การประดิษฐ” (Invention) ไว กลาวคือ การ

ประดิษฐเปนแนวทางแกไขปญหาทางเทคนิคที่อาจนําไปใชในการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึง่นอกจาก

จะเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกมนุษยแลวยังชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของมนุษยอีก

ดวย การที่มีลกัษณะทางเทคนิคเชนน้ีจงึถูกเรียกอีกอยางวา “เทคโนโลยี” ซึ่งหมายถึงความรูทีอ่าจจะ

นําไปใชในการผลิตหรือการดํารงชีวิตของมนุษยน้ันเอง 

 การประดิษฐ (Invention) จึงแตกตางจากการคนพบ (Discovery) เน่ืองจากการคนพบเปน

การอธิบายกฎเกณฑหรือปรากฏการณทางธรรมชาติดวยทฤษฎีหรือกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตร ซึ่งชวยเพิ่มพูนความรูใหกบัมนุษยทาน แตการที่จะแยกความแตกตางระหวางสองสิง่น้ี

ไมใชเรื่องงายเพราะมนุษยเราอาจจะใชกรรมวิธีทางเทคนิคอื่นเพื่อผลิตสิ่งที่เหมือนกบัสิง่ทีม่ีอยูใน

ธรรมชาติก็ได การคนพบจึงไดนําไปสูการอธิบายเรื่องของ “กฎเกณฑของธรรมชาติ” (Law of 

Nature) ซึ่งเปนนามธรรม ความคิด และทฤษฎีที่ปราศขากตัวตน 

 Uterman นักวิชาการชาวอเมรกิาทานหน่ึงไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของ

การประดิษฐไววา “สิ่งใดจะมีอยูแลวตามธรรมชาติหรือไม มิใชสาระสําคัญ แตสําคัญที่วาไดมีการใช

กรรมวิธีทางเทคนิคในการผลิตดังกลาวหรือไมหรือวาสิ่งดังกลาวน้ันไมสามารถนําไปประยุกตใชในทาง

เทคนิคหรอืทางอุตสาหกรรมไดหรือไม” หรอือีกนัยหน่ึงก็คือ สิ่งใดเปนสิง่ที่เกิดจากการใชกรรมวิธีทาง

เทคนิคในการผลิตหรือเปนสิ่งที่อาจจะประยุกตใชในทางเทคนิคหรือทางอุตสาหกรรมได แมวาสิง่น้ัน

จะเปนสิง่ที่มอียูตามธรรมชาติก็มิไดหมายความวาสิ่งน้ันจะไมใชสิ่งประดิษฐ น้ันก็คือ สิ่งที่เปนผลผลิต

ทางธรรมชาติโดยตรงยอมเปนสิง่ที่ไมอาจขอรบัสิทธิบัตรได แตหากทําการสกัดหรอืแยกสิง่ดังกลาว

ออกจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติดวยวิธีทางเทคนิคแลวยอมถือวาเปนการประดิษฐเพราะไดมี

การใชกรรมวิธีทางเทคนิคแลวน่ันเอง15 

 เพ็นเดิลตัน (Pendleton) เคยกลาววา การประดิษฐ คือการนําเอาความรูตาง ๆ มาประกอบ

กันข้ึน สิ่งที่คนทั่วไปถือวาเปนเทคโนโลยีน้ัน แทจรงิแลวก็เปนเพียงผลจากการสงัเคราะหขอมูลที่มี

ปรากฏแพรหลายกันอยูแลวเทาน้ันเอง ดังน้ันการทีจ่ะใหเทคโนโลยีตกเปนสิทธิเด็ดขาดของผูหน่ึงผูใด

จึงเปนการไมสมควรเพราะความเปนจริงแลวขอมูลที่นํามาใชในการประดิษฐก็เปนมรดกของ

มนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind) ที่อาจถูกนําไปใชสอยไดโดยเสรี แตความคิดดังกลาว

น้ียากที่จะไดรับการยอมรับจากนักกฎหมายทรัพยสินทางปญญา16 

                                                
15 โปรดดูคําพิพากษาคดี Merck and Co. v. Olin Mathieson Chem. Corp. (253 F.2d 156, 116 

USPQ 484-488 (4th Cir. 1950)). 
16 จักรกฤษ ควรพจน, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), 37. 
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 ในที่สุดแนวคําวินิจฉัยในป ค.ศ. 1980 คดี Diamond v Chakabarty ซึ่งเปนการวาง

หลักการสําคัญของศาลฎีกาของสหรัฐอเมรกิาเกี่ยวกบัการประดิษฐของผลผลิตของธรรมชาติวา 

กฎหมายสทิธิบัตรไมไดปฏิเสธการคุมครองเพียงเพราะสิ่งน้ันเปนสิ่งมีชีวิต เพียงแตกฎหมายกําหนดวา 

สิ่งทีจ่ะไดรบัความคุมครองตามกฎหมายตองเปนผลงานของมนุษยไมวาจะมีชีวิตหรือไมก็ตาม จงึเปน

ที่มาของจอสรุปที่วา “กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมรกิา ใหความคุมครองแกสิ่งใดก็ตามที่อยูภายใต

ดวงอาทิตยซึ่งทําข้ึนโดยมนุษย” (Anything under the sun made by man) น่ันเอง17 

 เง่ือนไขการไดรบัการคุมครอง 

 เมื่อพจิารณาจากคุณสมบัติในเรื่องความหมายของ “การประดิษฐ” วาสิ่งที่นํามาขอรับ

สิทธิบัตรถือเปนการประดิษฐตามความหมายของกฎหมายสทิธิบัตรสหรัฐอเมรกิาแลว ซึ่งการประดิษฐ

ที่จะไดรบัการคุมครองน้ันยังตองเปนการประดิษฐที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

สหรัฐอเมรกิาที่ไดกําหนดไวอีกดวย 

 มาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติสทิธิบัตรสหรัฐอเมริกาไดวางหลกัเกณฑสําหรบัของรับ

สิทธิบัตรไว 4 ประการ คือ 

  1) ตองเปนการประดิษฐทีส่ามารถขอรบัสทิธิบัตรได (Patentable Subject Matter) 

  ลักษณะของการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดมีบญัญัติอยูในมาตรา 101 แหง

พระราชบัญญัติสหรัฐอเมริกาซึง่ไดกําหนดไวดังน้ี 

(1)  กรรมวิธี (Process) 

(2)  เครื่องจักรกล (Machine) 

(3)  ผลิตผล (Manufacture) 

(4)  สวนประกอบของวัตถุ (Composition of Matter) 

(5)  การกระทําใด ๆ ซึ่งใหมและเปนประโยชนอันทําใหสิ่งตาง ๆ ดังกลาว

ขางตนดีข้ึน (Any new and useful improvement thereof)  

  2) ตองเปนประโยชน (Useful) 

  การประดิษฐน้ันตองมีคุณคาอันทําใหสิ่งตาง ๆ ไดแก ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีน้ัน 

เปนการพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวใหดีกวาเดิมหรอืเปนสิง่ทีส่ามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในทางปฏิบัติ

และสรางผลประโยชนใหแกมนุษยได ซึ่งมีความหมายกวางกวาคําวา “สามารถประยุกตใชในทาง

อุตสาหกรรม”18 ซึ่งเปนแนวความคิดของระบบสทิธิบัตรขององักฤษหรอืกลุมประเทศยุโรป 

                                                
17 โปรดดูคดี Diamond v Chakabarty (206 USPQ 193 (1980)). 
18 Correa, C. M. Intellectual property rights, the WTO and developing countries: The 

TRIPS agreement and policy options, (London and New York: Zed Books, 2000), 60. 
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  3) ตองเปนการประดิษฐข้ึนใหม (Novelty)19 

   การประดิษฐข้ึนใหม หมายถึง การประดิษฐที่ไมเคยมปีรากฏเผยแพรหรอืจําหนาย

มากอนวันที่มีการขอรบัสทิธิบัตร ซึง่กรณีน้ีไมถือวาเปนการประดิษฐข้ึนใหมไดถูกบัญญัติไวในมาตรา 

102 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไดแก  

   (1) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาอยูกอนวันที่มีการขอรับ

สิทธิบัตร 

   (2) การประดิษฐทีม่ีการเผยแพรตอสาธารณะ (Public Use) หรือมีการ

จําหนาย (On Sale) ในสหรัฐอเมริกาเปนระยะเวลาเกิน 1 ป 

   (3) การประดิษฐทีผู่ประดิษฐไดทิ้งราง (Abandoned) 

   (4) การประดิษฐทีม่ีผูย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวในตางประเทศเปนเวลา 

12 เดือน กอนจะมีการนําการประดิษฐดังกลาวมาย่ืนขอรบัสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาหรือการประดิษฐ

น้ันไดรับสทิธิบัตรแลวกอนวันที่มกีารขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา 

  4) ตองไมเปนที่ประจกัษโดยงาย (Non-obvious)20 

  การประดิษฐน้ันตองไมสามรถคิดคนหรอืทําข้ึนไดโดยงาย โดยบุคคลที่มีความ

ชํานาญในระดับสามัญในสาขาของงานประเภทน้ัน ทั้งน้ีคุณสมบัติในขอน้ีจะใชกับกรณีทีเ่ปนการ

ประดิษฐข้ึนใหมเทาน้ัน ไมใชการประดิษฐที่ถูกยกเวนไมใหขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 10221 

  อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีการพมิพสามมิติในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายสิทธิบัตร

สามารถแยกออกไดเปนทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐหรือสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑ แตทั้งน้ีก็ตอง

ไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขของสทิธิบัตร สวนจะเปนการละเมดิหรือไมจะกลาวในสวนตอไปซึง่จะกลาว

ในสวนตอไป 

 ขอยกเวนการไดรบัความคุมครองตามกฎหมายสหรัฐอเมรกิา 

 หากพิจารณาตามกฎหมายสทิธิบัตรของสหรัฐอเมริกาแลวน้ันจะพบวาพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตรไมมีการบญัญัติเกี่ยวกับขอยกเวนสําหรบัสิง่ที่นํามาขอรับสิทธิบัตรไวอยางชัดเจนอยางเชน

สหภาพยุโรปและประเทศไทย หลักทางกฎหมายที่เกิดข้ึนน้ันสวนใหญมกัเกิดจากคําตัดสินพิจารณา

คดีของศาล รวมถึงแนวปฏิบัติ (Guidelines) และคูมือกระบวนการตรวจสอบสทิธิบัตร (Manual of 

Patent Examing Procedure: MPEP) ของสํานักงานสิทธิบัตรและเครือ่งหมายการคาของ

                                                
19 โปรดด ูUnited States Code, Title 35, Section 102. 
20 โปรดด ูUnited States Code, Title 35, Section 103. 
21 The United States, Patent and trademark office [Online], 6 December 2008. Available 

from http://www.uspto.gov/web/offices/pac/document/0700_706_02_I.htm. 
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สหรัฐอเมรกิา (USPTO) โดยสรปุไดดังน้ี22 

  1) กฎเกณฑทางธรรมชาติ (Law of Nature) หมายถึง สิง่ทีเ่ปนเพียงนามธรรม 

ทฤษฎี หรือความคิดที่ปราศจากตัวตน ซึ่งแตกตางจากสิ่งทีเ่ปนผลที่เกิดจากการนําเอาความคิดหรอื

กฎเกณฑเหลาน้ันไปปรับใชในทางเทคนิคหรือในทางอุตสาหกรรม รวมถึงกฎเกณฑและทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร (Scientific Truths) และคณิตศาสตร (Mathematical Algorithms) แตไมไดหามไปถึง

เรื่องผลผลิตของธรรมชาติ หากสิ่งน้ันเปนการประกอบกันของสารข้ึนใหมซึ่งมปีระโยชน (A New and 

Useful Composition of Matter)23 และมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขการขอรบัสทิธิบัตร เชนใน

คดี In re Bergstrom ศาลอุทธรณของประเทศสหรัฐอเมรกิาไดตัดสินวา สารประกอบ Prostaglandin 

ในรางกายมนุษยและสัตวเปนการประดิษฐและอาจจะมีความใหม เน่ืองจากสารเคมีดังกลาวไมได

ปรากฏอยูในธรรมชาติในรูปของสารบรสิุทธ์ิ จึงไดพิพากษากลับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ

ของสํานักงานสทิธิบัตรซึ่งวินิจฉัยวาสารประกอบทีม่ีการขอรบัสิทธิบัตรขาดความใหม เน่ืองจากเปนสิง่ที่

มีอยูแลวตามธรรมชาติ เปนตน24 

  2) ปรากฏการณทางธรรมชาติ (Natural Phenomena) หมายถึงเหตุการณทีม่ีอยู

แลวตามธรรมชาติ เชน สนามแมเหล็ก (Magnetism) และกระแสไฟฟา (Electricity) เปนตน แตหาก

เปนการนําเอาสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติเหลาน้ีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางปฏิบัติไดก็เปนสิ่งที่

สามารถขอรับสิทธิบัตรไดเชนกัน เชน การนําไปใชกับ “Computer Data Signal Embodied in a 

Carrier Wave”25 เปนตน 

  3) แนวความคิดที่เปนนามธรรม (Abstract Ideas) หมายถึง ความคิดที่ยังไมมีการ

กอใหเกิดเปนรปูเปนรางเปนเพียงความคิดทั่วไป (General Ideas) ที่เปนขอความคิดที่เปนสากลโดย

กลาวถึงลกัษณะโดยรวมของสิ่งตาง ๆ ที่ไมเปนการเฉพาะเจาะจงสิ่งใดเปนอยางเดียว ดังน้ัน จึงถือ

                                                
22 The United States, Patent and trademark office, “Overview of interim guidelines 

for subject matter eligibility”, Dec 20, 2005 [Online], 12 October 2008. Available from 

http://www.uspto.gov/web/offices/pec/compexam/interim_guide_subj_matter_eligibility.html. 
23 โปรดดูคดี Merck and Co. V Olin Mathieson Chem. Crop. (253 F.2d 156, 116 USPQ 484-

488 (4th Cir. 1950)). 
24 โปรดดูคดี In re Bergstrom (427 F .2d 1394, 166 USPQ 256 (CCPA 1970)). 
25 The United States, Patent and trademark office, “Response to the PTO request for 

comment on proposed guidelines”, The national association of patent practitioners 

[Online], 31 July 2015. Available from http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/ 

comments/ab98/napp.pdf. 
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เปนความจริงพื้นฐานที่ทุกคนควรมีสทิธินําไปใช26 

 3.2.3 กฎหมายเครื่องหมายการคา 

 ความเปนมาของเครื่องหมายการคา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนประเทศมหาอํานาจทีม่ีระบบเครื่องหมายการคาที่พฒันามา

อยางตอเน่ือง โดยมีรากฐานมาจากคําพิพากษาของศาลเปนหลกัเน่ืองจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

(ยกเวนรัฐหลุยสเซียนา) ใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว ทั้งน้ีการใหความคุมครองแกเครื่องหมาย

การคาของสหรัฐอเมรกิามีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการลวงขายสินคาของผูผลิตรายหน่ึงจากผูผลิตราย

อื่น ๆ โดยมีจุดเริ่มตนจากการนําหลักในคดี Millington v. Fox ตัดสินโดยศาล สหราชอาณาจักรใน  

ป ค.ศ. 1838 มาเปนแนวทางในการพจิารณาคดีเกี่ยวกบัเครื่องหมายการคาที่เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา

ตอมาสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาไดมีความพยายามทีจ่ะใหกฎหมายเครื่องหมายการคาน้ันเปน

กฎหมายของรัฐกลาง เน่ืองจากกฎหมายของแตมลรัฐน้ันมีความสลบัซบัซอน อีกทั้งสภาคองเกรสได

บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการคาของรัฐกลางข้ึนครัง้แรกในป ค.ศ. 1870 และ ค.ศ. 1876 แตศาล

สูงพิพากษาวากฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ แตสภาคอง เกรสไดใชความพยายามโตตอบโดย

ออกกฎหมายเพื่อระบุการใชเครื่องหมายการคาระหวางรฐัซึง่อยูภายใตอํานาจของสภาคองเกรสที่จะ

ทําได ตอมาในป ค.ศ. 1946 สภาคองเกรสไดออกกฎหมายเครื่องหมายการคาของรัฐกลางคือ 

Lanham Act ซึ่งอยูภายใตกฎหมายฉบับน้ีไดระบุโครงสรางของกฎหมายเครื่องหมายการคาโดยมี

ขอบเขตความคุมครองทั่วประเทศ ทั้งน้ีเจาของเครื่องหมายการคามีสทิธิไมใหบุคคลใดๆใชเครื่องหมาย

การคาที่เหมือนหรอืคลายกบัเครื่องหมายการคาของตนในลกัษณะที่จะกอใหเกิดความสบัสนหลงผิดใน

แหลงกําเนิดของสินคา27 

 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต Lanham Act มีการ

แบงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาออกเปน 2 ประเภทคือ ระบบทะเบียนหลัก (Principal 

Registration) และระบบทะเบียนรอง (Supplemental Registration) มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ระบบทะเบียนหลัก (Principal Registration) 

 มาตรา 1052 ภายใต Lanham Act ไดระบุคุณสมบัติของเครื่องหมายการคา ซึ่งมลีักษณะ

อันพึงรบัจดทะเบียน มีรายละเอียดดังน้ี 

  - เครื่องหมายการคาตองสามารถใชแยกแยะความแตกตางระหวางสินคาภายใต

                                                
26 The Blackwell dictionary of western philosophy: Blackwell reference [Online], 31 

July 2015. Available from http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id. 
27 Vandenburgh, E. C. Trademark law and procedure (New York: The Bobbs-Merrill, 

1981), 57. 
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เครื่องหมายการคาทีจ่ดทะเบียนกบัสินคาชนิดเดียวกันของผูผลิตรายอื่นไดซึ่งคุณสมบัติดังกลาวคือ

ความมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive)28 

  - เครื่องหมายการคาดังกลาวจะตองไมมลีักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา 

1052 เชน ตองไมเปนช่ือธงหรอืสญัลกัษณขององคกรระหวางประเทศ ตองไมเปนเครื่องหมายที่

ประกอบดวยสิง่ทีผ่ิดศีลธรรมอันดีหรอืเปนเครือ่งหมายที่กอใหเกิดความสบัสนหลงผดิในลักษณะ

คุณสมบัติและแหลงกําเนิดของสินคาและตองไมแสดงถึงหนาที่การใชงานเปนตน 

  - เครื่องหมายการคาดังกลาวตองไมประกอบดวยช่ือ ภาพถาย หรือลายมือช่ือซึง่

แสดงถึงลักษณะถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูโดยไมไดรับความยินยอมของบุคคล

เหลาน้ัน 

  - เครื่องหมายการคาดังกลาวตองไมเหมือนหรือคลายกับเครือ่งหมายการคาที่ไดจด

ทะเบียนไวแลวกบัสํานักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครือ่งหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกาหรือเหมอืน

คลายกับช่ือในทางการคาในสหรัฐอเมรกิา 

 2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Registration) 

 เครื่องหมายการคาที่ไดรบัการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองไดแกเครื่องหมายการคาจําพวก

ไมมีคุณสมบัติเพียงพอทีจ่ะไดรบัการจดทะเบียนภายใตระบบทะเบียนหลัก แตเปนเครื่องหมายการคาที่

เจาของไดใชมาจนเกิดลักษณะบงเฉพาะข้ึนโดยสามารถใชแยกแยะความแตกตางระหวางแหลงกําเนิด

ของสินคาของเจาของเครือ่งหมายการคาหน่ึงออกจากเครือ่งหมายการคาเจาอื่น ๆ ได โดยลักษณะ

เชนน้ีเรียกวาลักษณะบงเฉพาะโดยการใช (Acquired Distinctiveness through Use) เชน 

เครื่องหมายการคาที่มลีักษณะมองถึงคุณสมบัติหรือแหลงกาํเนิดของสินคาโดยตรงยอมไมสามารถได 

รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนหลักได อยางไรก็ตามหากเครื่องหมายดังกลาวมีการใชมาเปน

ระยะเวลาอันนานพอสมควรจนเกิดลักษณะบงเฉพาะข้ึนก็สามารถไดรับการจดทะเบียนในระบบ

ทะเบียนรองได 

 กฎหมายเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมรกิากําหนดใหหบีหอและรูปรางทรงของสินคา

สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระบบทะเบียนรองได ทั้งน้ีสาระสําคัญทัง้หมดของรูปราง

รูปทรงของสินคาดังกลาวจะตองไมใชสวนที่ใชประโยชนหรอืมีหนาทีก่ารใชงานสําคัญ 

 ดังน้ัน ในการพิจารณารปูรางหรอืรปูทรงของวัตถุทีส่ามารถไดรับความคุมครองในฐานะ

เครื่องหมายการคาตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิาไดหรือไมน้ันจะตองพิจารณาวารูปรางและ

รูปทรงของวัตถุดังกลาวแสดงถึงหนาที่การใชงาน ซึ่งการพิจารณาดังกลาวถือเปนการพิจารณาถึง

ปญหาทางดานขอเท็จจรงิซึง่มีแนวบรรทัดฐานมาจากศาลเปนหลัก 

                                                
28 Section 1052 of the Lanham Act. 
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 การใหความคุมครองแกรูปรางรูปทรงของวัตถุภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมรกิาน้ัน หากผูใดมีความประสงคจะย่ืน

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงของวัตถุแลวจะตองมีการแสดงใหเห็นวารูปรางรูปทรง

ของวัตถุดังกลาวไมไดแสดงถึงหนาทีก่ารใชงาน (Nonfunctional) นอกจากน้ีแลวรปูนรางรูปทรงของ

วัตถุดังกลาวจะตองสามารถทําหนามี่ของเครื่องหมายการคาไดคือสามารถใชเปนที่หมายของสินคา

โดยความแตกตางระหวางสินคาภายใตเจาของเครือ่งหมายการคาหน่ึงออกจากสินคาของเจาของ

เครื่องหมายการคาอืน่ได ซึ่งจะตองมีลกัษณะบงเฉพาะน้ันเองโดยลักษณะบงเฉพาะดังกลาวอาจเปน

ลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (inherently Distinctive) หรอืเปนการไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะการใช 

(Secondary Meaning) 

 ทฤษฎีวาดวยหนาที่การใชงานของรปูรางรปูทรงของวัตถุ (Functionality Doctrine)  

โดยทฤษฎีวาดวยหนาที่การใชงานของรปูรางรปูทรงของวัตถุน้ันกฎหมายจะไมใหความคุมครองแก

เครื่องหมายการคาที่ใชแสดงถึงหนาทีห่รือประสิทธิภาพในการทํางานของรปูรางรูปทรงของวัตถุซึ่ง

กอใหเกิดขอไดเปรียบทางดานการแขงขันทางการคา สามารถแบงลําดับหนาทีก่ารใชงานของวัตถุได

ดังน้ี 

 (1) หนาที่การใชงานโดยขอเท็จจรงิ (De Facto Functional) 

 ในกรณีที่รปูรางรปูทรงของวัตถุไมไดมีความจําเปนดานการใชงานโดยเฉพาะหรือเปนแคเพียง

หนาที่การใชงานอันเปนปกติวิสัยตามขอเท็จจรงิเทาน้ัน หมายความวารูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาว

เปนเพียงการแสดงถึงขอเท็จจรงิในดานการใชงานแตไมไดเปนตัวกําหนดหนาที่สําคัญในดานการใช

งานของวัตถุน้ันกฎหมายจะถือวารูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวแสดงถึง หนาที่การใชงานโดย

ขอเท็จจรงิ (De Facto Functional) และสามารถทําหนาทีเ่ปนเครื่องหมาย 

การคาไดหากมลีักษณะอันพงึไดรับจดทะเบียนอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายเครื่องหมายการคากําหนด 

 ตัวอยาง รูปรางรปูทรงของขวดสเปรยมหีนาที่การใชงานโดยขอเท็จจรงิ (De Facto 

Functional) คือใชบรรจุของเหลว ซึ่งขวดสเปรยดังกลาวสามารถทําหนาที่เปนเครือ่งหมายการคาได

ถาลักษณะของมันไมไดเปนตัวกําหนดหนาทีส่ําคัญในดานการใชงานของวัตถุน้ัน29 

 (2) หนาที่การใชงานโดยกฎหมาย (De Jure Functional) 

 รูปรางรปูทรงของวัตถุจะไมไดรบัการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการคาหากเปนการ

แสดงถึงหนาที่การใชงานโดยกฎหมาย (De Jure Functional) ซึ่งขอควรพิจารณาคือรูปรางรูปทรง

ของวัตถุน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงตอการทํางานของผลิตภัณฑหรือไม หรือทําใหเกิดหนาทีก่ารใชงาน

                                                
29 Trademark Manual of Examining Procedure (“TMEP”) ss 1202.03 (a) (i) (A) and (B). 
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ที่ดีกวาหรือไมหรือใหผลที่ดีกวาเมือ่เทียบกบัผลิตภัณฑอื่นทีม่ีอยูหรือไมและรปูรางรูปทรงของวัตถุ

ดังกลาวทําใหเกิดขอไดเปรียบทางดานการแขงขันทางการคาหรือไม หมายถึงมีตัวเลือกอื่นหรือไม 

ที่มาจดทะเบียนรปูรางรูปทรงดังกลาวหรือสงตอราคาสินคาหรือคุณภาพของสินคาหรือไม ซึ่งถาไม

พิจารณาแลวเปนไปตามขอเทจ็จริงขางตนรูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวจะไมไดรบัความคุมครองใน

ฐานะเครื่องหมายการคา30  

 จากที่ไดกลาวมาขางตนการพิจารณาถึงหนาทีก่ารใชงานโดยกฎหมาย (De jure 

Functional) จะเปนการพิจารณาในดานของปญหาขอเทจ็จริงที่เกิดข้ึนแตละกรณีทั้งน้ีโดยอาศัยแนว

บรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลเปนหลัก โดยใชทฤษฎีในการพิจารณารปูรางรูปทรงของวัตถุดังกลาว

แสดงถึงหนาที่การใชงานกฎหมายดังน้ี 

  1) สิทธิบัตร (Patents) 

  สิทธิบัตรการประดิษฐจะเปดเผยถึงหนาที่การใชงานของรูปรางรปูทรงของวัตถุอาจ

เปนเหตุใหรูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวถูกปฏิเสธในการรบัความคุมครองในฐานะเครื่องหมาย

การคาได 

  ดังเชนกรณีของ Edward Ski Product, Inc.31 ซึ่งไดย่ืนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคารปูรางรปูทรงของวัตถุซึง่ไดถูกเปดเปนรายละเอียดดานหนาที่การใชงานใน

สิทธิบัตรการประดิษฐซึ่งไดย่ืนกอนหนาน้ี ทําใหคณะกรรมการเครื่องหมายการคาจึงปฏิเสธไมรับจด

ทะเบียนเครือ่งหมายการคาในรูปรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวเน่ืองจากเปนเครื่องหมายการคาที่แสดง

ถึงหนาที่การใชงานของวัตถุ 

  อยางไรก็ดีกรณีของ Zippo Mfg. Co.,32 คณะกรรมการเครื่องหมายการคาได

พิจารณารบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงของที่จุดบุหรี่ ถึงแมทีจุ่ดบหุรี่ดังกลาวจะ

ไดรับสทิธิบัตรการประดิษฐมาแลวก็ตาม แตตามที่คณะกรรมการพจิารณาวารปูรางรปูทรงดังกลาว

ไมไดแสดงถึงหนาที่การใชงานของวัตถุเน่ืองจากตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิทธิบัตรน้ันเปนแตเพียง

การแสดงถึงกลไกภายในของที่จุดบุหรี่เทาน้ันทั้งน้ีไมไดมีการกลาวถึงลักษณะภายนอกของที่จุดบุหรี ่

  ในคดี Dogloo Inc. v. Doskocil Mfg. Co.,33 ศาลมีความเหน็วาการที่มีการเปดเผย

รายละเอียดรปูทรงรูปรางของวัตถุที่ย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในสิทธิบัตรการประดิษฐน้ัน

                                                
30 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) s 1202.03 (a) (i) (C). See also In re 

Morton-Norwich Products, Inc., 671 F. 2d 1332, 213 U.S.P.Q. 9 (C.C.P.A 1982). 
31 In re Edwaed ski Products, Inc., 49 U.S.P.Q.2d 2001, 2003 (T.T.A.B. 1999). 
32 In re Zippo Mfg. Co., 50 U.S.P.Q.2d 1852 (T.T.A.B. 1999). 
33 Dogloo Inc. v. Doskocil Mfg. Co.,893 F. Supp. 911,919,35 U.S.P.Q.2d 1405,1410 (C.D Cal. 

1995). 
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ไมไดเปนขอสรุปวารปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวแสดงถึงหนาที่การใชงานและจะไมสามารถไดรับ 

ความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคา ทั้งน้ีจะตองมีการพิสูจนลงไปในรายละเอียดวารปูราง

รูปทรงดังกลาวแสดงถึงหนาที่การใชงาน 

  2) การโฆษณา  

  การโฆษณาประชาสัมพันธถึงประโยชนของรปูรางรปูทรงของวัตถุอาจจะแสดงให

เห็นวารปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวทําหนาที่การใชงานโดยกฎหมาย 

  ใน In re Caterpillar, Inc.,34 ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในรปูราง

รูปทรงสวนรางของรถแทรกเตอร ซึง่ปรากฏในหลักฐานการโฆษณาสินคาดังกลาววามีการอวดอาง

สรรพคุณที่แสดงถึงหนาที่การทํางานของรูปรางรูปทรงดังกลาว ทั้งน้ีคณะกรรมการเครื่องหมายการคา

จึงมีคําปฏิเสธโดยไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในรปูรางรปูทรงสวนลางของรถแทรกเตอร

เน่ืองจากเอกสารแสดงการโฆษณาสินคาแสดงใหเห็นวารูปรางรูปทรงสวนลางของรถแทรกเตอรมี

หนาที่การใชงานโดยกฎหมาย 

  แตในทางกลบักันปรากฏวาใน In re Weber-Stephen Products Co.35 ไดย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในเตายางบารบีคิวรูปทรงครึ่งวงกลมโดยมีการโฆษณา

ประชาสมัพันธถึงประโยชนของเตายางบารบีคิวดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการคามี

ความเห็นวาเตายางบารบีคิวดังกลาวสามารถไดรบัการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการคาได 

เน่ืองจากมีการพสิูจนใหเห็นในขอเทจ็จริงวายังมีรปูรางรปูทรงของเตายางบารบีคิวในลกัษณะอื่นที่

สามารถทําหนาทีเ่ดียวกันน้ีไดไมวาจะเปนรปูสีเ่หลี่ยมมุมฉาก รูปทรงกลม เปนตน ดังน้ันจงึไมถือวา

เตายางบารบีคิวดังกลาวแสดงถึงหนาทีก่ารทํางานโดยกฎหมาย 

  ใน In re Morton-Norwich Products, Inc.36 ไดมีผูย่ืนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาในขวดสเปรยซึ่งผูขอย่ืนคําขอจดทะเบียนดังกลาวน้ันเปนเจาของสิทธิบัตรในแบบ

ผลิตภัณฑขวดสเปยรเลขที่ 238,655 และไดสทิธิบัตรการประดิษฐเลขที่ 3,749,290 ในเทคนิคพิเศษ

ของหัวสเปรย ผูตรวจสอบเครื่องหมายการคาแหงสํานักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา

แหงสหรฐัอเมริกามีหนังสือปฏิเสธโดยไมรบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาในรปูรางรูปทรงของขวด

สเปรยน้ี โดยระบุวาขวดสเปรยดังกลาวไมมลีักษณะบงเฉพาะนอกจากน้ียังไมปรากฏหลักฐานวา

รูปรางรปูทรงของขวดสเปรยดังกลาวไดมาซึง่ลกัษณะบงเฉพาะโดยการใชเกิดข้ึนนอกจากน้ีแลวรูปราง

รูปทรงของขวดสเปรยน้ีไดแสดงถึงหนาที่การทํางานของวัตถุน้ันโดยตรงดังน้ันจึงไมมีคุณสมบัติของ

                                                
34 In re Caterpillar, Inc., 43 U.S.P.Q.2d 1335, 1342 (T.T.A.B. 1997). 
35 In re Weber-Stephens Products Co., 3 U.S.P.Q. 2D 1659 (T.T.A.B. 1987) (barbeque grill). 
36 In re Morton-Norwich Products, Inc. 671 F. 2d 1332 (C.C.P.A. 1982). 
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เครื่องหมายการคาเพราะไมไดทําหนาที่บงช้ีถึงแหลงกําเนิดของสินคาแตอยางใด ผูย่ืนคําขอจด

ทะเบียนเครือ่งหมายการคาไดพยายามช้ีแจงโตแยงคําปฏิเสธดังกลาวโดยไดรวบรวมนําหลักฐานเพื่อ

อธิบายวาทุกสวนของรูปรางรูปทรงของขวดสเปรยมีลักษณะบงเฉพาะครบถวนแลวและยังไดสง

หลักฐานแสดงยอดขายสินคาขวดสเปรยในป ค.ศ. 1978 ซึ่งมียอดสินคาถึง 132,502,000 ช้ิน 

นอกจากน้ียังไดนําหลกัฐานอื่นที่แสดงวามรีูปรางรปูทรงของบรรจุภัณฑอื่นทีท่ําหนาทีเ่ชนเดียวกับ

รูปรางรปูทรงขวดสเปรยดังกลาวได แตอยางไรก็ตามผูตรวจสอบเครื่องหมายการคาไดปฏิเสธคําช้ีแจง

และหลักฐานทั้งหมด โดยใหเหตุผลวากรณีที่กลาวมาทั้งหมดยังไมเพียงพอทีจ่ะแสดงใหเห็นวาเปนการ

ใชรูปรางรูปทรงของขวดสเปรยในฐานะเครื่องหมายการคา 

  3) มีรูปรางรูปทรงของวัตถุอื่นซึ่งสามารถทําหนาทีท่ดแทนกนัไดหรือไม 

  การทีผู่ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงของวัตถุสามารถ

พิสูจนไดวายังมรีูปรางรูปทรงของวัตถุในลักษณะอื่นทีส่ามารถทําหนาที่ไดเชนเดียวกบัรปูรางรูปทรง

ของวัตถุอื่นที่ย่ืนขอจดทะเบียนก็สามารถช้ีใหเห็นวารูปรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวไมไดทําหนาทีก่าร

ใชงานโดยกฎหมายจากที่ไดกลาวมาในเรื่องทีผ่านมาวา Weber-Stephen Products Co. ไดย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเตายางบารบีคิวรูปทรงครึง่วงกลมซึง่ผูขอไดพยายามแสดงใหเห็นวา

มีรูปรางรูปทรงของเตาบารบีคิวในลักษณะอื่นทีส่ามารถทําหนาที่เดียวกันไดไมวาจะเปนรูปสี่เหลี่ยม

มุมฉาก รูปทรงกลม เปนตน ดังน้ันจึงไมถือวาเตายางบารบคิีวแสดงถึงหนาทีก่ารทํางานโดยกฎหมาย 

  ซึ่งในขณะเดียวกันหากปรากฏขอเทจ็จริงวาคูแขงรายอืน่ ๆ ในทองตลาดก็มีความ

จําเปนตองใชรปูรางรูปทรงของวัตถุในลักษณะในลักษณะตามที่ย่ืนขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา

แลว จะมีผลทําใหเครื่องหมายการคาดังกลาวไมไดรับการจดทะเบียนเน่ืองจากแสดงถึงหนาที่การใช

งานโดยกฎหมาย (Competitive Need) ซึ่งปรากฏในคดี Henri Bendel Inc. v. Sears, Roebuck 

& Co.,37  

  4) ตนทุนการผลิต 

  เมื่อเปรียบเทียบตนทุนการผลิตรูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวกับผลิตภัณฑอื่นใน

ทองตลาดแลว ปรากฏขอเท็จจรงิวารูปรางรูปทรงวัตถุที่จะนํามาย่ืนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทีม่ี

ตนทุนในการผลิตที่ตํ่ากวาผลิตภัณฑอื่น ๆ ซึง่หากใหความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาแลวจะ

ทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมในทองตลาดเกิดข้ึนซึ่งรูปรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวกจ็ะไมไดรบั

การจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการคา แตในทางกลบักนัถาหากมีหลักฐานแสดงแสดงวารปูราง

รูปทรงของวัตถุดังกลาวมีตนทุนการผลิตที่สงูมากเมื่อเทียบกบัรูปรางรูปทรงของวัตถุอื่นอาจจะมผีลทํา

                                                
37 Henri Bendel Inc. v. Sears, Roebuck & Co., 25 F. Supp. 2D 198, 202,48 U.S.P.Q.2d 1948, 

1951 (S.D.N.Y. 1988). 
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ใหเครื่องหมายการคาไมไดแสดงถึงหนาที่การใชงานของวัตถุ ดังทีป่รากฏในคดี Goodyear Tire and 

Rubber Co. v. Interco Tire Corp38 

  นอกจากน้ีแลวสํานักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงประเทศ

สหรัฐอเมรกิายังไดออก ระเบียบการตรวจสอบเครื่องหมายการคา เลขที่ 2-00 (Examination Guide 

No. 2-00) ซึ่งประกาศใชเมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2543 อันสบืเน่ืองมาจากคดี Wal-Mart Stores, Inc. 

V Samara Brathers, Inc.39 ซึ่งศาลสงูของสหรัฐอเมรกิาไดตัดสินในคดี Wal-Martวาในบางครั้งหีบ

หอผลิตภัณฑก็มลีักษณะบงเฉพาะแตรูปรางรูปทรงของผลิตภัณฑไมสามารถมลีักษณะบงเฉพาะใน

ตัวเอง (Inherently Distinctive) ดังน้ันรูปรางรูปทรงดังกลาวจะไดรับความคุมครองในฐานะ

เครื่องหมายการคาตอเมื่อผูย่ืนคําขอสามารถแสดงลักษณะบงเฉพาะโดยการใชเกิดข้ึน (Secondary 

Meaning) นอกจากน้ีศาลยังระบุวาแบบผลิตภัณฑมีข้ึนเพื่อรองรับวัตถุประสงคบางประการและทําให

ผลิตภัณฑมปีระโยชนใชสอยมากข้ึนมากกวาเปนการบงช้ีถึงแหลงกําเนิดของสินคาในระบบทะเบียน

หลัก (Principal Register) จะไมมีการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาซึง่ประกอบไปดวย

รูปรางรปูทรงของแบบผลิตภัณฑหรอืสวนของรูปรางรูปทรงของผลิตภัณฑนอกจากผูย่ืนคําขอจะได

พิสูจนวาเครื่องหมายการคาน้ันไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 1052 (f) 

  เครื่องหมายการคาจะมีลกัษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) 

สามารถแยกแยะแหลงกําเนิดของสินคาได40 จะเห็นไดวาการพิจารณาวาเครือ่งหมายการคามีลกัษณะ

บงเฉพาะในตัวเองหรือไมจะตองพจิารณาวาเครื่องหมายการคาตองพจิารณาวาเครื่องหมายการคา

ดังกลาวมลีักษณะตอไปน้ี 

  1) เปนรปูรางหรือผลิตภัณฑในลกัษณะธรรมดาสามญัหรือไม 

  2) มีลักษณะเฉพาะหรือเปนลกัษณะพิเศษในดานการใชงานหรือไม 

  3) เปนเพียงการทําใหสินคาสวยงามหรือทําใหสินคาดูดีข้ึนในรูปของสิ่งประดับ

ตกแตงโดยเฉพาะอยางในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปมองวาสิ่งดังกลาวเปนสิ่งที่ตกแตงหรือ

เครื่องประดับสินคาหรอืไม 

  4) เมื่อแยกคําทีป่รากฏอยูกบัตัวแบบผลิตภัณฑแลว รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุน้ัน 

สามารถแยกแยะความแตกตางของแหลงกําเนิดสินคาไดหรอืไม 

 

                                                
38 Goodyear Tire and Rubber Co. v. Interco Tire Corp., 49 U.S.P.Q.2d 1705, 1717 (TTAB 

1988). 
39 Wal-Mart Stores, Inc. V Sumara Brothers, Inc, 120 S. Ct. 1339, 146 L. Ed. 182, 54 U.S.P.Q. 

2D 1065 (2000). 
40 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S.763, 768 (1992). 
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 3.2.3.1 แนวทางการใหความคุมครองแกรูปรางรปูทรงภายใตกฎหมาย

เครื่องหมายการคาและกฎหมายสิทธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา  

  1) การใหความคุมครองแกรปูรางรปูทรงของวัตถุภายใตกฎหมายสทิธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาน้ันแบบผลิตภัณฑอันเปนสิง่ประดิษฐทีม่ีความใหมมี

ความริเริม่สรางสรรคและมีลักษณะประดับตกแตงสําหรับผลิตภัณฑจะไดรบัความคุมครองตาม

กฎหมายสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ41 ในขณะที่แบบผลติภัณฑ หีบหอของสินคาและรูปราง

รูปทรงของวัตถุที่บงเฉพาะกส็ามารถไดรับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการคาก็ได42 

  สิ่งทีจ่ะไดรบัความคุมครองภายใตกฎหมายสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของ

สหรัฐอเมรกิาจะอยูภายใต The Patent Act 35 U.S.C.A.  ถือวาเปนการใชความคุมครองแกแบบ

ผลิตภัณฑภายใตกฎหมายสิทธิบัตรเชนเดียวกบัประเทศไทย ทั้งน้ีมาตรา 171 ไดใหคําจํากัดความของ

แบบผลิตภัณฑไววา “ผูใดก็ตามทีผ่ลิตแบบผลิตภัณฑใด ๆ ที่มีความใหม สรางสรรคข้ึนดวยตนเอง

และซึ่งเกี่ยวกบัสิง่ประดับตกแตง สําหรับสิ่งของเกี่ยวกับการผลิต อาจไดรับสิทธิบัตรดังกลาวน้ันตาม

เงื่อนไขและขอกําหนดเกีย่วกับการน้ี” 

   ดังน้ันสิ่งที่สามารถไดรบัความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑจะตองมลีักษณะ

ดังน้ี 

   (1) แบบผลิตภัณฑน้ันตองมีความใหม โดยไมเหมอืนกับผลิตภัณฑที่มีมากอนแลว 

   (2) ตองเปนองคประกอบภายนอกของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการผลิต ทั้งน้ีอาจจะมี

ลักษณะสามมิติ คือ เปนโครงรางสิง่ของหรอือาจจะมลีักษณะสองมิติคือเปนลกัษณะตกแตงพื้นทีผ่ิวของ

สิ่งของหรอืรวมเอาลกัษณะทั้งสองมิติและสามมิติเอาไวดวยกัน 

   (3) แบบผลิตภัณฑน้ันตองมีลกัษณะประดับตกแตง คือ สามารถดึงดูดตอสายตา

ผูบริโภคไดโดยไมตองถึงขนาดเปนศิลปกรรม 

   (4) แบบผลิตภัณฑดังกลาวตองไมเปนที่ประจกัษโดยงายแกสายตาของผูที่ม ี

ความชํานาญในระดับสามัญ (Non-obvious to a Person of Ordinary Skill in the Art) หมายความวา 

หากบุคคลผูมีความชํานาญในระดับสามัญพิจารณาการออกแบบที่มมีากอนแลวไมสามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑน้ันไดอยางงายดาย แบบผลิตภัณฑน้ันจะถือวาเปนผลิตภัณฑที่ไมประจักษโดยงาย 

                                                
41 Section 171 of The U.S. Patent Act. Reads: “whoever invents any new, original and 

ornamental design for an article of manufacture may obtain a Patent therefor, subject to the 

condition and requirements of this title”. 
42 Section 1051, 1125 (a) of the Lanham Act. 
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   (5) แบบผลิตภัณฑดังกลาวตองไมเกี่ยวกับการทํางาน แบบผลิตภัณฑตอง

ไมถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงคหลกัในดานการทํางานมากกวาการประดับตกแตง ไมเชนน้ันแลว

จะไมไดรบัความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ 

  2) แนวทางการใหความคุมครองแกรูปรางรูปทรงของวัตถุภายใตกฎหมาย

เครื่องหมายการคาและกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

  ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาการใหความคุมครองแกเครือ่งหมายการคาตาม

กฎหมายเครื่องหมายการคาและแบบผลติภัณฑตามกฎหมายสิทธิบัตรน้ันเปนอิสระออกจากกัน43 ซึ่ง

หมายความวาการมีอยูหรือการระงับสิ้นไปซึง่สทิธิทั้งสองชนิดจะไมกระทบถึงกัน อยางไรก็ตามถา

สิทธิบัตรการประดิษฐของสหรฐัอเมริกาครอบคลุมถึงรูปรางรูปทรงของวัตถุทั้งน้ีโดยอาจจะปรากฏใน

รูปแสดงถึงการประดิษฐยอมจะเปนการสือ่ใหเห็นวารปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวแสดงถึงหนาทีก่าร

ใชงานโดนกฎหมายซึง่อาจไมไดรับความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาได44 ซึ่งตอมาศาล

สหรัฐอเมรกิาก็ไดรบัหลักการดังกลาวโดยตัดสินไมใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาในรูปราง

รูปทรงของวัตถุซึ่งรายละเอียดของวัตถุรปูรางรปูทรงดังกลาวไดปรากฏอยูในรายละเอียดการประดิษฐ

หรือรูปแสดงถึงการประดิษฐของสทิธิบัตรการประดิษฐที่ยังคงมีอายุความคุมครองอยูรวมทั้งสิทธิบัตร

การประดิษฐทีห่มดอายุความคุมครองไปแลว 

  ตามคําพิพากษาของศาลสหรัฐอเมรกิาในคดี Midwest Industries, Inc. v. 

Karavan Trailers,Inc45 ศาลไมเห็นดวยกบัแนวทางคําตัดสินที่ผานมาและไดวางหลักการวาไมมี

ขอจํากัดทีจ่ะทําใหเครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงของวัตถุไมไดรับความคุมครองอันเน่ืองมาจาก

เหตุที่วารปูรางรปูทรงดังกลาวไดปรากฏอยูในรายละเอยีดการประดิษฐหรือรปูแสดงถึงการประดิษฐ

ของสิทธิบัตรการประดิษฐที่ยังคงมีอายุความคุมครองอยูรวมทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐที่หมดอายุการ

คุมครองไปแลว 

  อยางไรก็ตามในบางกรณีการไดรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑอาจจะเปน

ขอสนับสนุนวารูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวไมไดแสดงถึงหนาที่การใชงานของวัตถุซึ่งสามารถไดรบั

ความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคา อันเน่ืองมาจากสทิธิบัตรการออกแบบการผลิตภัณฑจะออก

เพื่อใหความคุมครองแกแบบผลิตภัณฑที่ไมไดแสดงถึงหนาทีก่ารใชงานเทาน้ัน แตหากมีการโฆษณา

ประชาสมัพันธผลิตภัณฑดังกลาวทําการอวดอางสรรพคุณถึงหนาที่การใชงานของวัตถุหรือไมไดมีการ

                                                
43 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 1202.03 (a) (i) (C). see also In re 

Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 U.S.P.Q.9 (C.C.P.A 1982). 
44  In re Bose Corp., 772 F.2d 866, 872, 227, U.S.P.Q. 1,6 (Fed.Cir. 1958). 
45 Midwest Industries, Inc. v. Karavan Trailer, Inc., 175 F.3d 1356, at 1361 (Fed.Cir. 1999). 
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โฆษณารูปรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวในฐานะที่เปนเครื่องหมายการคาแลวกจ็ะทําใหรปูรางรปูทรง

ของวัตถุดังกลาวไดรับความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาไดยากข้ึน 

  3) การพิจารณากรณีละเมิดเครือ่งหมายการคาและแบบผลติภัณฑตามกฎหมาย

สหรัฐอเมรกิา 

  การละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบการผลิตภัณฑน้ันเปนกรณีของการลวงสทิธิ

เด็ดขาดของเจาของผลิตภัณฑ ซึ่งหากมบีุคคลใดนําแบบผลติภัณฑของเจาของไปใชโดยไมไดรับ

อนุญาตจะตกเปนผูละเมิดสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑทันที โดยการละเมิดดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่

บุคคลน้ันเปนผูออกแบบผลิตภัณฑข้ึนดวยตนเองก็ตาม หากขอเท็จจรงิทีป่รากฏวาแบบผลิตภัณฑ

ดังกลาวมีความเหมือนคลายกบัแบบผลิตภัณฑของผูทรงสทิธิบัตรโดยบงัเอญิก็ถือวาเปนการละเมิด

แลว โดยไมตองพิจารณาวาผูบริโภคจะสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคาหรือไม 

   ตามกฎหมายสหรัฐอเมรกิาน้ันผูทรงสิทธิบัตรในแบบผลิตภัณฑมีสิทธิดังน้ี 

(1) สิทธิตามมาตรา 271 (a)46 ประกอบกบัมาตรา 171 วรรค 2 ไดแก สิทธิใน

การทํา, ใชหรือขาย เสนอขาย หรือนําเขา แบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตร 

   (2) สิทธิตามมาตรา 261 ประกอบกับมาตรา 171 วรรค 2 ไดแก สิทธิใน

การโอน หรืออนุญาตใหผูอื่นใชหรอืใหสิทธิในแบบผลิตภัณฑโดยใหทําเปนลายลักษณอกัษร 

   ทั้งน้ีในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเกิดข้ึน จึงควรมี

ประเด็นพิจารณาดังน้ี 

   (1) แบบผลิตภัณฑที่ถูกกลาวหาวาละเมิดแบบผลิตภัณฑของผูอื่นน้ันมี

ความเหมือนกันกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรหรือไม (Substantially the 

same as the Patented Design) 

   (2) แบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสทิธิบัตรดังกลาวมีความใหมหรอืไม 

   ในขณะที่พิจารณากรณีการละเมิดเครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงของ

วัตถุน้ันจะยกเรือ่งความสบัสนสนหลงัผิดในแหลงกําเนิดของสินคาข้ึนมาเปนประเด็นหลักในการ

พิจารณาทัง้น้ีโจทกจะตองแสดงใหศาลเห็นวา 

   (1) เครื่องหมายการคาในรปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวสามารถทําหนาที่

บงบอกแหลงกําเนิดของสินคาที่ไดมาตองมีลกัษณะบงเฉพาะไมวาจะเปนการแสดงถึงลักษณะบง

เฉพาะในตัวเองหรอืลักษณะบงเฉพาะซึง่เกิดข้ึนในภายหลัง 

   (2) โจทกตองแสดงใหเห็นวาเครื่องหมายการคาทีล่ะเมิดน้ันอาจจะทําให

ผูบริโภคเกิดความสบัสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของสินคาอาจจะทําใหผูบริโภคเช่ือไดวาเครื่องหมาย

                                                
46 Section 271 (a) of U.S Patent Act. 
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การคาที่ละเมิดมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวของหรือเกี่ยวเน่ืองกบัโจทกหรือสินคาภายใตเครื่องหมาย

การคาที่ละเมิดน้ันมีแหลงกําเนิดมาจากโจทกหรือมีโจทกเปนผูใหการสนับสนุน47 

  นอกจากน้ีแลวหากเปนกรณีการละเมิดโดยการทําซ้ําในลักษณะภาพสองมิติเกิดข้ึน

แนวทางในการพจิารณาในกฎหมายเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑจะมี

ความแตกตางกัน คือ ภายใตกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของสหรฐัอเมริกาน้ันจะไม

สามารถหามการทําซ้ําในลักษณะสองมิติ ตัวอยางเชน ภาพถายของแบบผลิตภัณฑภายใตกฎหมาย

สิทธิบัตร เน่ืองจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑออกมาเพื่อใหความคุมครองแกตัวแบบผลิตภัณฑ

ที่ใชในการผลิตและการละเมิดจะเกิดข้ึนตอเมื่อแบบผลิตภัณฑดังกลาวไดถูกทําหรือใชหรือขายหรือ

เสนอขาย48 

  ในขณะที่ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาน้ันเราสามารถหามการกระทําซ้ํา

เครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงของวัตถุโดยทําเปนลักษณะสองมิติไดถาหากรปูรางรปูทรงดังกลาว

มีคุณสมบัติสามารถไดรับความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาและประการสําคัญอยางย่ิงคือการ

ทําซ้ํารปูรางรปูทรงของวัตถุในลักษณะสองมิติดังกลาวอาจทาํใหเกิดความสบัสนหลงผิดในหมูผูบริโภค

ข้ึนไดดังที่ปรากฏในคดี Pebble Beach Co. v. Tour 18 Ltd.49 

  จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใหความคุมครองแก

เครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงของวัตถุจะเห็นไดวาปญหาในการใหความคุมครองโดยสวนมาก

มักจะเกิดจากกรณีที่รปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวเคยไดรบัความคุมครองในฐานะสิทธิบัตรการ

ประดิษฐทัง้ที่ยังคงไดรับความคุมครองอยูและทั้งทีห่มดอายุความคุมครองไปแลว ซึ่งจากคําพพิากษา

ของศาลทีผ่านมายังไมมีแนวทางที่ชัดเจนแตอยางใด ทั้งน้ีศาลสงูเห็นวาประชาชนโดยทั่วไปยอมมสีิทธิ

ในสิทธิบัตรการประดิษฐที่หมดอายุความคุมครองไปแลว นอกจากน้ีรายละเอียดตาง ๆ ทีป่รากฏใน

รายละเอียดการประดิษฐหรือรูปแสดงถึงการประดิษฐของสทิธิบัตรการประดิษฐก็ไมสมควรไดรบั

ความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาในเวลาตอมา ซึ่ง The U.S District and Appellate 

Court มีความเห็นที่แตกตางกันออกไป โดยฝายหน่ึงเห็นดวยกับศาลสูงตามรายละเอียดที่กลาวมา 

สวนอีกฝายหน่ึงมีความคิดเห็นในทางตรงกันขามโดยเห็นวารูปรางรปูทรงของวัตถุที่ไดรับการคุมครอง

ในฐานะเครื่องหมายการคาหรือไมน้ัน ควรจะพิจารณาถึงหนาที่การใชงานของวัตถุดังกลาวมากกวาจะ

พิจารณาวารปูรางรูปทรงของวัตถุดังกลาวเคยไดรับความคุมครองในฐานะสิทธิบัตรการประดิษฐที่

                                                
47 Section 1125 (a) of the Lanham Act. 
48 Section 171 of U.S Patent Act. 
49 Pebble Beach Co. v. Tour 18 Ltd., 155 F.3d 526, at 554 (5th Cir 1998). 
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ยังคงไดรับความคุมครองอยูและทัง้ทีห่มดอายุความคุมครองไปแลวหรอืไม50 ทั้งน้ีนักกฎหมายดาน

ทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมรกิาตางมีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันวาการทีรู่ปรางรูปทรง

ของวัตถุดังกลาวปรากฏอยูในรายละเอียดการประดิษฐหรอืในรูปแสดงการประดิษฐของสิทธิบัตรการ

ประดิษฐไมไดเปนขอสรุปวารูปรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวน้ันจะไมสามารถไดรบัความคุมครองใน

ฐานะเครื่องหมายการคายังจะตองมีการวิเคราะหในประเด็นอื่นเปนสําคัญตอไปซึ่งยังไมมีขอสรปุที่

ชัดเจนแตอยางใด 

  ภาพแสดงตัวอยางเครื่องหมายการคาที่ไดรบัการประกาศโฆษณาในประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเพื่อใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจมากข้ึน ดังน้ี 

 

ภาพที่ 3.1: เครื่องหมายการคารูปทรงของ TABASCO 

 

      
 

ที่มา: เครื่องหมายการคารูปทรงขวดซอส TABASCO. (2558). สืบคนจาก http://tsdr.uspto.gov 

/#caseNumber=72147211&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch. 
 

 จากภาพที่ 3.1 เครื่องหมายการคาขวดซอส TABASCO ทะเบียนเลขที่ 805671 จดทะเบียน

วันที่ 15 มีนาคม 1966 ใชสําหรบัเปนเครือ่งปรุงหรือเครื่องเคียงในการรบัประทานอาหาร ซึง่จด

ทะเบียนในรูปแบบของเครือ่งการคาที่เปนรปูทรง 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Arden, T. P. Protection of Nontraditional Marks, (New York: N.P., 2000), 114. 
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ภาพที่ 3.2: เครื่องหมายการคารูปทรง โทรศัพท 
 

     
 

ที่มา: เครื่องหมายการคารูปทรงโทรศัพท IPHONE. (2558). สืบคนจาก http://tsdr.uspto.gov/ 

#caseNumber=3475327&caseType=US_REGISTRATION_NO&searchType=statusSe

arch. 
 

 จากภาพที่ 3.2 เปนภาพเครื่องมือสือ่สารอิเล็กทรอนิกสแบบเคลื่อนที่ ย่ีหอ IPHONE 

ทะเบียนเลขที่ 3475327 จดทะเบียนวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 ใชสําหรบัจดบันทึกปฏิทิน

อิเลก็ทรอนิกส, เครื่องคิดเลขและกลองความสามารถในการใหบรกิารการเขาถึง อินเทอรเน็ตและการ

สงและรบัจดหมายอเิลก็ทรอนิกสเสียงดิจิตอล วิดีโอ ขอความ ภาพกราฟกและไฟลมัลติมเีดีย ซึ่งจด

ทะเบียนในรูปแบบของเครือ่งหมายการคาที่เปนรปูทรง 

 

3.3 การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตกฎหมายประเทศญีปุ่น 

 ประเทศญีปุ่นเปนหน่ึงในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบอรน ซึ่งเปนกฎหมาย

ระหวางประเทศ โดยมหีนาที่ในการอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญากรงุ สวนความ 

ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPs) ประเทศญีปุ่นในฐานะทีเ่ปนภาคี

สมาชิก ก็ตองบัญญัติกฎหมายภายในประเทศของตนใหไมตํ่าไปกวามาตรฐานข้ันตํ่าของความตก

ลงทริปสเชนกัน แตสามารถบญัญัติใหสงูไปกวามาตรฐานข้ันตํ่าน้ีได ทั้งน้ีอนุสัญญากรงุเบอรนและ

ความตกลงทริปสไมไดกําหนดคํานิยามเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไว โดยกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่นสามารถแยกอธิบายไดดังน้ี 

3.3.1 กฎหมายลขิสิทธิ ์

 การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภายใตกฎหมายญีปุ่น 

 ญี่ปุนทําเครื่องหมายข้ันตอนแรกของการพฒันาไปสูการเปนประเทศที่พฒันาใน 1868 เมื่อ

ฟนฟูเมจิเกิดข้ึนหลงัจากรัชสมัย 270 ปของงาวะ (เอโดะ) ผูสําเร็จราชการและนโยบายการแยกของ 

ทามกลางการพัฒนาทางการเมอืงที่แตกตางกันทางกฎหมายระบบเศรษฐกิจและสังคมระบบลิขสิทธ์ิ
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กอต้ังข้ึนและยังคอย ๆ พัฒนาหลงัจากที่ฟนฟเูมจิ การออกกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิครัง้แรกเปนคําสั่ง

สํานักพิมพซึ่งไดรับการตราพระราชกฤษฎีกา 1869 น้ีใหทั้งความคุมครองลิขสิทธ์ิและกฎระเบียบ

เกี่ยวกับการเผยแพร ในป 1887 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกฎหมายลิขสิทธ์ิน้ีกลายเปนอสิระเปนกฎหมายที่

จัดต้ังข้ึนใหมที่เรียกวากฎหมายลิขสทิธ์ิซึ่งกลาวกันวาเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิเปนครัง้แรกในประเทศ

ญี่ปุน51 

 ญี่ปุนไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญากรงุเบิรนในป พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) จึงตองแกไข

กฎหมายใหสอดคลองกบัอนุสญัญากรุงเบริน ประเทศญี่ปุนไดแกไขกฎหมายลิขสทิธ์ิเดิม โดยใหความ

คุมครองลิขสิทธ์ิตามมาตรฐานระหวางประเทศและออกเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1899 (Copyright 

Law of 1899) ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีมีการแกไขหลายครั้งเพื่อขยายความคุมครองและใหเกิดความ

สะดวกงายในการใชงาน จนถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิที่บงัคับใชอยูในปจจบุัน คือ Copyright Law of 

1970 ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2513 (ค.ศ. 1970) มีการแกไขหลายครั้งจนถึงปจจบุัน 

กฎหมายฉบบัน้ีไดมีการบัญญัติเรื่องการละเมดิลิขสทิธ์ิที่สอดคลองกบัมาตรฐานสากลของการคุมครอง

ลิขสิทธ์ิ 

 พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ แกไขเพิ่มเติม

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 (“พระราชบญัญัติลิขสทิธ์ิ”) 

  1) “ลิขสิทธ์ิ” หมายถึง สทิธิแตเพียงผูเดียวในการเสนอหรือทําใหงานปรากฏตอ

สาธารณชน สิทธิในการทําซ้ํา แสดง เผยแพรตอสาธารณชน การอางองิ จําหนาย โอนไปซึ่งกรรมสทิธ์ิ

ในงาน การใหยืม การแปล การดัดแปลง การใชประโยชนในงานประเภท Derivative Works 

  2) งานที่ไดรับความคุมครองภายใตมาตรา 1052 ของพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิของ

                                                
51 Harumi, W. Outline of copyright system in Japan and issues copyright law faces  

[Online], 13 July 2015. Available from http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0810/c2_06.pdf. 
52 Article 10. (1) As used in this Law, "works" shall include, in particular, the following: 

   (i) novels, dramas, articles, lectures and other literary works; 

   (ii) musical works; 

   (iii) choreographic works and pantomimes; 

   (iv) paintings, engravings, sculptures and other artistic works; 

  (v) architectural works; 

  (vi) maps as well as figurative works of a scientific nature such as plans, charts, and 

models; 

   (vii) cinematographic works; 

   (viii) photographic works; 

   (ix) program works. 
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ญี่ปุน มีดังตอไปน้ี งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานสถาปตยกรรม 

งานสิ่งบันทึกเสียง งานภาพถาย งานภาพยนตร งานแพรเสยีงแพรภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร งาน

ประเภท Derivative Works ซึ่งไมรวมถึงงานแปล หรือ งานที่ไดรับการจัดเตรียมข้ึนใหม หรืองานที่

เปลี่ยนแปลงรปูแบบของงานเดิม หรืองานดัดแปลง และงานรวบรวม (Competition Work)  

  สิทธิขางเคียงที่ไดรับความคุมครองคือ สิทธินักแสดง (Rights of Producers of 

Phonograms), สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียง (Rights of Broadcasting Organizations), สิทธิ

ขององคกรวิทยุกระจายเสียง (Rights of Wire Diffusion Organizations)  

  3) สิ่งตอไปน้ีไมใหถือวาเปนงานลิขสิทธ์ิ  

 3.1) ขาวประจําวัน หรอืขอเทจ็จริงที่ตามลักษณะของมันแลวเปนเพียงแต

ขาว และไมไดอยูในงานวรรณกรรม งานวิทยาศาสตร หรืองานศิลปกรรม 

 3.2) รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา กฎหมาย คําสั่ง เทศบญัญัติ หลักเกณฑ และ 

กฎเกณฑตาง ๆ  

 3.3) กฎขอบังคับ กฎ การประกาศ คําสั่ง คําอธิบาย และจดหมายถึง

กระทรวง สํานักงาน กรม และตัวแทนตาง ๆ ของรฐัหรือเขตอํานาจประจําทองถ่ิน  

 3.4) คําพิพากษา คําสั่ง คําตัดสิน และรายงานของเจาหนาที่ของรัฐบาลคํา

แปลและการรวบรวมสิง่ตาง ๆ ขางตนที่จัดทําโดยรัฐ หรือหนวยงานทองถ่ิน  

 การกระทําที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ53  

1) การกระทําที่ถือวา เปนการละเมิดโดยตรง  

                                                                                                                                       
      (2) News of the day and miscellaneous facts having the character of mere items of 

information shall not fall within a term "works" mentioned in item (i) of the preceding paragraph. 

      (3) The protection granted by this Law to works mentioned in paragraph (1), item (ix) 

shall not extend to any programming language, rule or algorithm used for making such works. In 

this case, the following terms shall have the meaning hereby assigned to them respectively: 

        (i) "programming language" means letters and other symbols as well as their 

systems for use as means of expressing a program; 

        (ii) "rule" means a special rule on how to use in a particular program a 

programming language mentioned in the preceding item; 

      (iii) "algorithm" means methods of combining, in a program, instructions given to 

a computer. 
53 กรมทรัพยสินทางปญญา, กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุน [Online], 13 กรกฎาคม 2558. แหลงที่มา

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=694&limit=20&l

imitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=160. 
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1.1) การทําซ้ํา ไมวาในรปูแบบใด การแสดง ทําใหปรากฏหรือแจกจายตอ

สาธารณชน การแพรภาพโดยเคเบลิหรือการเผยแพรงานทัง้หมด หรอืสาระสําคัญของงานตนแบบ

หรืองานที่ดัดแปลงข้ึนมา 

1.2) การนําเขาวัตถุใด ๆ เพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือแสวงหากําไร โดยไมได

รับความยินยอมจากเจาของลิขสทิธ์ิ 

 2) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยทางออม (Indirect Infringement) 

  2.1) การทํา ใหเชาเพื่อการคาหรือ เสนอขายเพื่อประโยชนในทางการคา การใหเชา

สําเนางานที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

  2.2) จําหนาย ใหเชาเพือ่การคา เสนอเพือ่จําหนายหรือใหเชาซึ่งสําเนางานทีล่ะเมิด

ลิขสทิธ์ิ 

2.3) เผยแพรสําเนางานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ  

2.4) ครอบครอง เวนแตกรณีที่ใชเพื่อประโยชนสวนตัว งานอันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

2.5) เผยแพร ตอสาธารณชนซึ่งสําเนาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิเพือ่ประโยชนในทางการคา 

2.6) นําเขามาในประเทศ ซึ่งงานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิในราชอาณาจักรเวนแตที่ใชเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

2.7) จัดทํา หรอืครอบครอง แมพิมพที่ใชทําสําเนางานละเมดิลิขสิทธ์ิ เพื่อวัตถุประสงค

ในการแสวงหากําไรสวนตัว  

  2.8) เผยแพร ตอสาธารณชน 

 นอกจากน้ีการกระทําที่เปนการละเมิดยังรวมถึงกรณีการนําเขา หรือ ขายซีดีที่มีขายเฉพาะ

ในตางประเทศ 

 อายุการคุมครอง 

 อายุความคุมครองลิขสิทธ์ิโดยทั่วไป ปรากฏอยูในมาตรา 5154  ซึ่งกําหนดไวตลอดอายุของผู

สรางสรรคและมีอายุตอไปอีก 50 ป นับแตวันที่ผูสรางสรรคถึงแกความตาย ยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี 

 1) งานที่ไมปรากฏช่ือผูสรางสรรค (Anonymous Work) อายุความคุมครอง คือ 50 ป 

ภายหลังจากประกาศโฆษณางานครัง้แรก หากไมไดประกาศโฆษณาใหลิขสิทธ์ิมีอายุความคุมครอง  

                                                
54 Article 51 of copyright law 1970: 

     (1) The duration of copyright shall begin with the creation of the work. 

     (2) Copyright shall continue to subsist until the end of a period of fifty years following 

the death of the author (or following the death of the last surviving co-author in the case of a 

joint work; the same shall apply in paragraph (1) of next Article), unless otherwise provided in this 

Section. 
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50 ป นับแตวันที่ไดสรางสรรคงานน้ัน55 

 2) งานที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคลใหลิขสิทธ์ิมอีายุความคุมครอง 50 ป นับแตผูสรางสรรคได

ประกาศ โฆษณาครั้งแรก หากไมไดประกาศโฆษณา ใหลิขสทิธ์ิมีอายุ 50 ป นับแตวันที่ไดสรางสรรค

งานน้ันข้ึน56 

 3) งานภาพยนตร (Cinematographic Works) ใหลิขสทิธ์ิมอีายุ 70 ป นับแตวันที่ไดโฆษณา

ครั้งแรก57 

 ขอยกเวนงานอันมีลขิสิทธิ์ของประเทศญี่ปุน 

 กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศญีปุ่น (Copyright Law of 1970) ไดบัญญัติวาการกระทํา

ดังตอไปน้ีถือวาเปนขอยกเวนในเรื่องการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

1) การคนควาวิจัย หรือศึกษางานโดยไมไดแสวงหากําไร 

2) การใชงานลิขสิทธ์ิเพือ่ประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของตนเอง หรอืเพื่อครอบครัว

หรือญาติสนิท 

3) ติชม วิจารณ หรือ แนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงการเปนเจาของลิขสทิธ์ิของงานน้ัน 

4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรบัรูถึงการเปนเจาของลิขสทิธ์ิในงานน้ัน 

5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดงหรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรอื

พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือทํารายงานพจิารณาดังกลาว 

6) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการสอน อันมิใชการทํา

เพื่อแสวงหากําไร 

                                                
55 Article 52 of copyright law 1970: 

    (1) Copyright in an anonymous or pseudonymous work shall continue to subsist until 

the end of a period of fifty years following the making public of the work, provided that copyright 

subsisting in such work, the author of which is presumed to have been dead for fifty years, shall 

be considered expired as of the time when the author is so presumed to have been dead. 
56 Article 53 of copyright law 1970 

    (1) Copyright in a work bearing as the name of the author that of a legal person or 

other corporate body shall continue to subsist until the end of a period of fifty years following 

the making public of the work or the creation of the work if it has not been made public within a 

period of fifty years following its creation. 
57  Article 54 of copyright law 1970 

     (1) Copyright in a cinematographic work shall continue to subsist until the end of a 

period of seventy years following the making public of the work or the creation of the work if it 

has not been made public within a period of seventy years following its creation. 
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7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือยอ หรือทําหนังสือยอของงานของผูสอน หรือ

สถาบันศึกษาเพือ่แจกจายหรือจําหนายใหกับนักเรียนในหองเรียน หรือสถาบันการศึกษา 

8) เอางานอันมีลิขสิทธ์ิไปใชสําหรับการตอบคําถามในการสอน โดยไมแสวงหากําไร58 

 จากที่ไดกลาวมาขางตน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติไดรับความคุมครองในงานศิลปกรรม

ภายใตบทบัญญัติกฎหมายลิขสทิธ์ิมาตรา 10 ของประเทศญีปุ่น ซึ่งใหความคุมครองในงานที่ไดเกิด

จากการสรางสรรคมสีทิธิแตเพียงผูเดียวในการเสนออีกดวย  

3.3.2 กฎหมายสิทธบิัตร 

 ความเปนมาของสิทธบิัตรตามกฎหมายญีปุ่น 

 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรของญีปุ่นไดเริ่มข้ึนมาต้ังแตสมัยยุคเมจิ โดยมีนักคิดที่มีอิทธิพลใน

สมัยน้ันที่ช่ือวา Fukuzawa Yukichi ซึ่งเปนผูเสนอแนวความคิดในเรื่องของสิทธิบัตรข้ึนมาในป 

ค.ศ.1867 และนําไปสูการออกกฎหมายสทิธิบัตรฉบับแรกข้ึนเมื่อวันที่ 18 เมษายน ป ค.ศ. 1885 มี

ช่ือวา “Patent Monopoly Act” และในเวลาตอมามีสทิธิบัตร 7 ฉบับแรกที่ออกโดยกฎหมายฉบับ

ดังกลาวน้ีในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1885 

 ในชวงระยะเวลาสมัยของเมจิน้ัน ระบบทางราชการไดมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้กฎหมาย

สิทธิบัตรดวยเชนเดียวกัน กฎหมายสิทธิบัตร “Patent Monopoly Act” ฉบับดังกลาวจึงไดถูก

แทนที่ดวยกฎหมายฉบบัใหมที่มีช่ือวา “Patent Act” ในป ค.ศ. 1888 และแกไขใหมไดเพิ่มเติม

ตอมาอีกในป ค.ศ. 1899 และ ป ค.ศ. 1909 ตามลําดับ 

 ภายหลังจากยุคเมจิแลว ไดมีการแกไขกฎหมายสิทธิบัตรรวมกันอีก 2 ครั้ง ในป ค.ศ. 1921 

และป ค.ศ. 1959 จึงอาจจะกลาวไดวา กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุนน้ันไดมีพัฒนาการมายาวนานกวา 

100 ป และไดมีการแกไขเพิ่มเติมขอมูลอยูหลายครั้งดวยกัน ทําใหกฎหมายสิทธิบัตรของญีปุ่นนับได

วาเปนระบบสิทธิบัตรที่มปีระสทิธิภาพที่ดีที่สุดอกีประเทศหน่ึงเชนกัน กอใหเกิดการพัฒนาทางดาน

อุตสาหกรรมไมวาเปนอุตสาหกรรมประเภทใด เชน เจาของผูกอต้ังบริษัทโตโยตา ไดริเริ่มกอต้ัง

อุตสาหกรรมรถยนตโดยอาศัยทุนจากการขายสทิธิบัตรเกี่ยวกับหกูทอผาซึ่งเขาประดิษฐข้ึนมาใหกับ

บริษัทในองักฤษเปนเงิน 100,000 ปอนด เปนตน59  

 

 

                                                
58 กรมทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศ, กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุน [Online],      

13 กรกฎาคม 2558. แหลงที่มา https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task= 

cat_view&gid=694&limit=20&limitstart=0&order=hits&dir=DESC&Itemid=16. 
59 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2542), 80. 
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 ความหมายและลักษณะของสิ่งประดิษฐท่ีไดรับความคุมครอง 

 กฎหมายสทิธิบัตรญี่ปุนใชหลักการในการคุมครองแกผูประดิษฐโยระบบ “First - to – File” 

System กลาวคือใหความคุมครองแกผูประดิษฐที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรเปนรายแรก เชนเดียวกับ

ไทย โดยมีกฎหมายสิทธิบัตรใชบงัคับไดแก พระราชบญัญัติสิทธิบัตรญี่ปุน ซึง่พระราชบญัญัติฉบับน้ี

ไดมาจากการใหคําจํากัดความของคําวา "การประดิษฐ" ไวในมาตรา 260 วา “การประดิษฐ หมายถึง 

ความคิดสรางสรรคในการคิดคนหรือคิดทําข้ึนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาอยางสูงโดยใช

ประโยชนจากธรรมชาติ” ซึ่งคําจํากัดความน้ีมาจากกฎหมายชาวเยอรมันทานหน่ึงช่ือวา “German 

Jurist Josef Kohler” ไดเคยใหไวในป ค.ศ. 1959 

 ความหมายของคําวา “ความคิดสรางสรรคที่มีความกาวหนาอยางสูง” (Highly Advanced) 

ไมไดมีความหมายเหมือนกบั “Inventive Step” เสียทเีดียว เน่ืองจากหลกัเกี่ยวกบัเรื่องข้ันการ

ประดิษฐทีสู่งข้ึน (Inventive Step) น้ันไดมีบัญญัติไวแลวในมาตรา 29 แตอาจเปนความหมายที่

คลายคลึงกบัความหมายที่ไดระบุไวใน Utility Model Act of Japan 

 เง่ือนไขการไดรบัความคุมครอง 

 การประดิษฐทีจ่ะสามารถขอรับสิทธิบัตรไดตามกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุน จะตองมีคุณสมบัติ  

3 ประการ ตามที่มีบญัญัติไวในมาตรา 2961 แหงพระราชบญัญัติสิทธิบัตรญีปุ่น ซึ่งมีหลักการ

คลายคลึงกบัระบบของสิทธิบัตรประเทศอื่น ๆ โดยหลกัเกณฑพิจารณาจากการประดิษฐทีจ่ะไดรบั

ความคุมครอง จะตองครบองคประกอบ ดังตอไปน้ี 

 1) ตองเปนการประดิษฐข้ึนใหม62 

 2) ตองเปนการประดิษฐทีม่ีข้ันตอนการประดิษฐทีสู่งข้ึน 

 3) ตองเปนการประดิษฐทีส่ามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมได  

 ขอยกเวนการไดรบัการคุมครองตามกฎหมายญี่ปุน 

 1) การประดิษฐที่เปนทีรู่จกัตอสาธารณชนหรือถูกใชงานในประเทศญีปุ่นหรือตางประเทศ

มาแลวกอนวันที่ย่ืนคําขอรบัสทิธิบัตร63 

2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยแกสาธารณชนหรือใชงานแพรหลายแกสาธารณะ โดยผาน

ชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสไมวาประเทศญีปุ่นหรือตางประเทศกอนวันที่ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร64 

                                                
60 Article 2, paragraph 1, Japanese Patent Act of 1959 “The highly advanced creation of 

technical ideas utilizing the laws of nature”. 
61 Section 29 of Japanese Patent Act of 1959. 
62 Section 30 of Japanese Patent Act of 1959. 
63 Section 29 (1) (i), (ii) of Japanese Patent Act of 1959. 
64 Section 29 (1) (iii) ของ Japanese Patent Act of 1959. 
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 3) การประดิษฐที่เปนประจักษไดโดยงาย65 

 4) การประดิษฐที่มลีักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ศีลธรรม หรือการ

สาธารณสุข66 

 จะเห็นไดวาการสรางสรรคช้ินงานจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ จะไดรบัความคุมครองใน

กฎหมายสทิธิบัตรตามเงือ่นไขที่ไดกลาวมาขางตน โดยใชหลกัการในการคุมครองแกผูประดิษฐที่ไดย่ืน

คําขอรับสทิธิบัตรเปนรายแรก ซึง่เปนการใหความคุมครองแบบเดียวกบัประเทศไทย 

3.3.3 กฎหมายเครื่องหมายการคา 

 ความเปนมาเครื่องหมายการคาของญี่ปุน 

 ประเทศญีปุ่นเปนประเทศที่ถือไดวามีการพฒันาดานกฎหมายเครื่องหมายการคามาเปน

ระยะเวลาอันยาวนาน กฎหมายเครื่องหมายฉบบัแรกไดมีข้ึนในป พ.ศ. 2442 ซึ่งไดประกาศใชพรอม

กฎหมายสทิธิบัตร ตอมาในป พ.ศ. 2505 ไดมีการแกไขกฎหมายฉบบัดังกลาวโดยกฎหมาย Law No. 

127 ซึ่งภายหลังไดมีการปรับปรงุแกไขอีกหลายครัง้ โดยมีการใหความคุมครองเพิม่เติมแก

เครื่องหมายบรกิารป พ.ศ. 2534 ซึ่งไดแกกฎหมาย Law No. 65 ตอมามีการแกไขกฎหมาย

เครื่องหมายการคาโดยแกไขนิยามของสิ่งที่สามารถเปนเครือ่งหมายการคาไดโดยเฉพาะอยางย่ิงไดมี

การเพิม่เติมใหความคุมครองแกรปูรางรปูทรงของวัตถุใหสามารถไดรับความคุมครองในฐานะ

เครื่องหมายการคา นอกจากน้ียังมกีารแกไขเรื่องตออายุสทิธิในเครื่องหมายการคาดวย ทั้งน้ีเมื่อวันที ่

22 ธันวาคม 2542 ไดมีการแกไขกฎหมายเครือ่งหมายการคาของประเทศญี่ปุนโดยกฎหมาย Law 

No. 220 ซึ่งถือไดวาเปนการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาครั้งลาสุดเพื่อใหสอดคลองกับการเปน

สมาชิกของ Madrid Protocol โดยแกไขเรื่องเกี่ยวกับการย่ืนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง

ประเทศ 

 1) กฎหมายเครือ่งหมายการคาของประเทศญี่ปุน 

 ตามมาตรา 2 ของกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญี่ปุนเครื่องหมายการคาหมายถึง 

“ตัวหนังสอื ตัวเลข สัญลักษณ หรือ รูปรางรูปทรงสามมิติ หรือสิง่ประกอบของสิ่งทั้งหลายดังกลาวทัง้

ที่มีสีและไมมสีี”67 

 ทั้งน้ีกฎหมายเครือ่งหมายการคาของญีปุ่นใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาซึง่มี

ลักษณะดังตอไปน้ี 

                                                
65 Section 29 (2) of Japanese Patent Act of 1959. 
66 Section 32 of Japanese Patent Act of 1959. 
67 Section 2 of Japan Trademark Law. Read: ““Trademark” in this Law means characters, 

figures, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any combination thereof 

with colors (hereinafter referred to as a “mark”)”. 
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  (1) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่มลีักษณะบงเฉพาะ 

  มาตรา 3 ของกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่น68 ไดกําหนดถึงลักษณะ

ของเครื่องหมายการคาซึ่งไมมลีักษณะบงเฉพาะและไมสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดซึง่มี

รายละเอียดดังน้ี 

   (1.1) เครื่องหมายการคาทีป่ระกอบดวยเครือ่งหมายที่ระบุช่ือสามัญของ

สินคาหรอืบริการ 

   (1.2) เครื่องหมายการคาที่ใชกบัสินคาหรือบริการจนเปนสิ่งที่คุนเคยหรือสิง่

สามัญ 

   (1.3) เครื่องหมายการคาทีบ่งบอกในลักษณะธรรมดาถึงแหลงกําเนิดที่มา

หรือคุณสมบัติของสินคาหรือบรกิาร วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ การใช ปริมาณ รปูรางรูปทรงของสินคา 

(รวมถึงรูปรางรูปทรงของหบีหอสินคา) หรือราคาของสินคา หรือวิธีหรือเวลาในการผลิตหรอืการใช

สินคา หรือสถานที่ในการใหบริการ คุณภาพ วัตถุที่ใชสําหรับดําเนินการดังกลาว ประสิทธิภาพ การใช

ปริมาณ แบบ ราคาหรอืวิธีหรือเวลาในการใหบริการ 

   เครื่องหมายการคาซึง่ไมมลีักษณะบงเฉพาะในลักษณะดังกลาวน้ีรวมถึง 

   - เครื่องหมายการคาทีบ่งช้ีถึงแหลงกําเนิดทีม่าหรือคุณสมบติัของสินคาหรือ

บริการ วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ การใช ปริมาณ รปูรางรปูทรงของสินคา (รวมถึงรูปรางรูปทรงของหีบ

หอของสินคา) วิธีการผลิตหรือการใชสินคาเวลาในการผลิตหรือเวลาในการใชสินคา สถานที่ในการ

ใหบรกิาร คุณภาพของบริการ วัตถุที่ใชสําหรับดําเนินการดังกลาว ประสิทธิภาพ การใช ปรมิาณ หรือ

ราคาวิธีหรือเวลาในการใหบริการซึ่งแสดงดวยตัวเลขหรือรูปรางรปูทรงสามมิติ 

   - เครื่องหมายการคาซึง่เปนที่ยอมรบัวาไมอยูเหนือจากขอบเขตของรูปราง

รูปทรงของสินคาที่ย่ืนขอจดทะเบียน (รวมถึงหีบหอของสินคาที่ย่ืนขอจดทะเบียน) หรือเปนรูปราง

ของวัตถุในสินคาที่ย่ืนจดทะเบียนน้ันเอง 

   (1.4) เครื่องหมายการคาทีป่ระกอบดวยเครื่องหมายที่ระบุถึงช่ือสามญัของ

ช่ือสกุลหรอืช่ือของนิติบุคคล 

   (1.5) เครื่องหมายการคาทีป่ระกอบดวยเครื่องหมายการคาที่เปนสิ่ง

ธรรมดาสามัญ 

   (1.6) เครื่องหมายการคาซึง่ไมสามารถทําใหผูบริโภครูจักหรอืใหการยอมรบั

สินคาหรอืบริการน้ันในฐานะที่เปนธุรกจิของบุคคลน้ัน 

 

                                                
68 Section 3 of Japan Trademarks Law. 
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   อยางไรก็ตามเครือ่งหมายการคาซึง่ไมมลีักษณะบงเฉพาะตามหัวขอ 1.3-

1.5 อาจจะไดรบัการจดทะเบียนในฐานะเครือ่งหมายการคาได ถาหากปรากฏวาผลจากการใช

เครื่องหมายการคาดังกลาวทําใหผูบริโภคไดการยอมรบัสินคาหรือบริการในฐานะทีเ่ปนธุรกิจของ

บุคคลน้ัน69 

  (2) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่ไมเหมือนหรอืคลายกันกับเครื่องหมายการคาของ

บุคคลอื่น 

  (3) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่ไมมลีักษณะตองหามตามกฎหมาย 

   กฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญี่ปุนกําหนดใหเครื่องหมายการคาที่ย่ืนคํา

ขอรับการจดทะเบียนน้ันตองไมมีลกัษณะดังตอไปน้ี 

   (3.1) เปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับสิ่งตองหามไมใหจด

ทะเบียน เชน ธงชาติ ธงของตางชาติ ตราประจําราชวงศ เปนตน 

   (3.2) เปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับตราของทางราชการ 

   (3.3) เปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับสัญลักษณ เครื่องหมาย

ของสหประชาชาติหรือองคกรระหวางประเทศ 

   (3.4) เปนเครื่องหมายการคาทีป่ระกอบดวยรูปรางรปูทรงสามมิติของสินคา

หรือหีบหอของสินคาทีจ่ําเปนตองมีข้ึนเพื่อคงไวซึง่หนาทีก่ารทํางานของสินคาหรือหีบหอของสินคา

น้ัน70
 

 2) การใหความคุมครองแกรปูรางรปูทรงขอวัตถุภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาของ

ประเทศญีปุ่น 

 แตเดิมรปูรางรูปทรงของวัตถุไมสามารถไดรับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการคาได 

ตอมาเมื่อมีการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2540 จึงไดมีการขยาย

ความคุมครองแกสิ่งทีส่ามารถทําหนาที่เปนเครือ่งหมายการคาไดโดยใหรวมรปูรางรูปทรงสามมิติซึง่

ตามกฎหมายใชคําวา “Three Dimensional Shape” ไวในนิยามของคําวา “เครื่องหมายการคา” 

ตามที่ปรากฏในมาตรา 2 แหงกฎหมายเครือ่งหมายการคาของญี่ปุนฉบับปจจุบัน 

 ในกรณีที่มผีูประสงคจะย่ืนจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาในรูปรางรปูทรงสามมิติตองแสดง

ภาพของรูปรางรูปทรงสามมิติที่ตองการไดรบัความคุมครองอยางชัดเจนไมเชนน้ันแลวจะไมไดรับ

                                                
69 Section 3 (2) of Japan Trademark Law. 
70 Section 4 (1) (xviii) of Japan Trademark Law. Reads: “trademarks consisting solely of a 

three-dimensional shape of goods or their packaging with the shape being indispensable to 

secure the functions of the goods or their packaging”. 
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ความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงสามมิติ ทั้งน้ีมาตรา 5 (2)71 บัญญัติวา 

  “เมื่อบุคคลตองการย่ืนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในเครือ่งหมายการคาซึง่

ประกอบดวยรปูรางรปูทรงสามมิติ (รวมทั้งสวนที่ประกอบดวยตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณหรือสีหรือ

สวนใดสวนหน่ึงรวมกันตอไปน้ีหมายถึง “เครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงสามมิติ”) จะตองระบุใน

คําขอเพื่อใหไดรบัความคุมครองตามน้ัน” 

  กรณีดังกลาวหากไมไดระบุไวในคําขอวาเปนเครื่องหมายการคาในรูปรางรูปทรงสาม

มิติแลวก็จะไดรับความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาในลักษณะธรรมดา 

  ทั้งน้ีไดมีการยกอยางเครื่องหมายการคาในรปูรางรปูทรงสามมิติที่มกีารแสดงภาพ

เพื่อประกอบการับการจดทะเบียนดังน้ี72 

  (1) ตัวอยางของเครื่องหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมิติที่มีการแสดง

ภาพประกอบอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 3.3: เครื่องหมายการคารูปทรงผลิตภัณฑนํ้าหอม 

  

 
 

 

ที่มา:  นํ้าหอมระงบักลิ่น. (2558). สืบคนจาก https://www3.j-platpat.inpit.go.jp. 

 

 
                                                

71 Section 5 (2) of Japan Trademark Law. Reads: “Where a person desires a trademark 

registration with respect of trademark consisting of three-dimensional shapes (including their 

combination with characters, figures, signs or colors or any combination thereof, hereinafter 

referred to as “three dimensional trademark”), the request shall contain a statement to that 

effect”. 
72 Haruo, G., & Masaaki, A. Outline of the trademark law, (Japan: Japanese Patent Office, 

1999), 70-72. 
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 จากภาพที่ 3.3 เปนเครื่องหมายการคารปูทรงสามมิติผลิตภัณฑประเภทนํ้าหอม ทะเบียน

เลขที่ 4390668 วันที่ 9 มิถุนายน 2000 ใชสําหรับระงบักลิน่ที่มีรปูรางลักษณะคลายหมอ  

จดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวกับรูปทรงสามมิติ 

 

ภาพที่ 3.4: เครื่องหมายการคารูปทรงผลิตภัณฑบํารงุผวิ 

      

 
 

ที่มา:  ผลิตภัณฑบํารุงผิว. (2558). สืบคนจาก https://www3.j-platpat.inpit.go.jp. 

 

 จากภาพที่ 3.4 เปนเครื่องหมายการคารปูทรงสามมิติผลิตภัณฑบํารุงผิว ทะเบียนเลขที่ 

4476345 จดทะเบียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2001 ใชสําหรบัทาบรรเทาอาการแมลงกัดตอย  

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาทีเ่กี่ยวกับรูปทรงสามมิติ 

 

การพิจารณาประเด็นความเหมือนคลายของเครื่องหมายการคา 

 ในการพิจารณาวาเครื่องหมายการคามีความเหมอืนหรือคลายกันหรือไมน้ันจะตองพจิารณา

วาเครื่องหมายการคาดังกลาวสามารถทําใหสาธารณชนผูบรโิภคสับสนหลงผิดในแหลงกําเนิดของ

สินคาหรอืไม ซึ่งในกรณีดังกลาวน้ันตองพจิารณาขอเท็จจรงิดังตอไปน้ี 

 1) ตองพิจารณาถึงองคประกอบทกุสวนของเครื่องหมายการคารวมถึง รปูแบบ เสียง และ

แนวคิดเครื่องหมายการคา 

 2) ตองพิจารณาถึงดุลพินิจของผูบริโภคหรือความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินคาของ

ผูบริโภค โดยพิจารณาจากกลุมผูบริโภคหลกั เชน ความแตกตางระหวางวัย ระดับความชํานาญ เพศ 

เปนตน 

 3) สําหรบัความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงสามมิติน้ันตอง

พิจารณาของเทจ็จริงดังน้ี 
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  3.1) เครื่องหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมิติจะมีความเหมือนคลายกับ

เครื่องหมายการคาในลักษณะสองมิติธรรมดาที่แสดงถึงภาพรวมของรปูรางรปูทรงสามมิติในมุมที่

เดนชัด 

  3.2) เครื่องหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมิติจะมีความเหมือนคลายกับ

เครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงสามมิติดวยกันเองในกรณีที่ลักษณะโดยรวมของเครื่องหมาย

การคาเหมือนหรือคลายกัน 

 หากการใชเครื่องหมายการคาที่ไดรบัการจดทะเบียนอันเกี่ยวเน่ืองกับสินคาหรือบริการมี

ความขัดแยงกับ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือแบบผลิตภัณฑของผูอื่นซึ่งยืนกอนวันย่ืนคําขอจด

ทะเบียนเครือ่งหมายการคาหรือเกี่ยวกบัลิขสิทธ์ิของผูอืน่ซึง่มีผลบังคับใชกอนวันย่ืนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา เจาของสทิธิในเครื่องหมายการคาหรือสทิธิในการใชแตเพียงผูเดียวหรือสิทธิใน

การใชไมเด็ดขาดไมสามารถใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียนกับสวนของสินคาหรือบริการในลกัษณะ

ที่ทําใหเกิดความขัดแยงกับสิทธิกอนหนาน้ันไดตามมาตรา 2973 

 ตามที่ไดมาขางตนเครือ่งหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมติิน้ันจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ

จึงจะสามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได ทั้งน้ีถาเครื่องหมายการคาแสดงใหเห็นถึงลกัษณะ

ธรรมดาของรูปรางรูปทรงสามมิติแลวจะไมถือวามีลักษณะบงเฉพาะ อยางไรก็ดีหากขอเทจ็จริง

ปรากฏวาเครือ่งหมายการคาดังกลาวมลีักษณะบงเฉพาะโดยการใชเกิดข้ึนภายหลังแลวเครื่องหมาย

การคาในรูปรางรูปทรงสามมิติดังกลาวก็สามารถไดรบัการจดทะเบียนไดตามมาตรา 3(2) 

 อยางไรก็ดีตามที่ไดมีการกําหนดใหเครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงสามมิติของสินคาหรือ

หีบหอของสินคาที่มลีักษณะจําเปนตอหนาทีก่ารใชงานของสินคาน้ันไมสามารถไดรับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาได ซึ่งประเด็นในเรือ่งหนาที่การใชงานวัตถุน้ีตามกฎหมายของประเทศญีปุ่นจะ

พิจารณาจากาการถือสิทธิในเอกสารแสดงการโฆษณาสนิคาวามีการระบุถึงหนาที่ของการใชงานของ

สินคาหรอืไม โดยจะพจิารณาถึงหนักหนาที่การใชงานจาก 

   1) มีรปูรางรปูทรงสามมิติอื่นที่ทําหนาที่เดียวกันน้ีแทนกันไดหรือไม ถามรีูปราง

รูปทรงสามมิติในลักษณะที่แตกตางกันแตทําหนาที่ในการใชงานเชนเดียวกันได กรณีดังกลาวไมถือวา

รูปรางรปูทรงสามมิติน้ันมีลกัษณะจําเปนตอหนาที่การใชงาน ในทางตรงกันขาม ถามรีูปรางรูปทรง

                                                
73 Section 29 of Japan Trademark Law. Reads: “Where the use in given manner of a 

registered trademark in respect of the designated goods or designated services conflicts with 

another person's patent, utility model or design right under its application filed prior to the filing 

date, the owner of the trademark right or of the right of exclusive or non-exclusive use shell not 

use the registered trademark in such a manner on the part of the designated goods or designated 

services giving rise to the conflict”. 



100 

สามมิติเพียงลักษณะเดียวเทาน้ันจงึจะทําหนาที่การใชงานดังกลาวได กรณีน้ีถือวารูปรางรูปทรงสาม

มิติดังกลาวมลีักษณะจําเปนตอหนาที่การใชงานของสินคาน้ัน 

  2) มีรูปรางหรือรูปทรงสามมิติอื่นทีส่ามารถผลิตออกมาในราคาเดียวกัน (หรือตํ่า

กวา) หรือไม หมายความวาถามีรูปรางรปูทรงสามมิติอื่นที่มหีนาที่การใชงานเหมือนกันแตตนทุนการ

ผลิตตกตํ่ากวาหรือเทากันกับรูปรางรูปทรงสามมิติที่ตองการย่ืนจดทะเบียน กรณีดังกลาวน้ีถือวา

รูปรางรปูทรงสามมิติดังกลาวไมมีความจําเปนตอหนาที่การใชงานของสินคาน้ัน 

  อยางไรก็ดีในการพิจารณาวารูปรางรูปทรงสามมิติใดมีความจําเปนตอหนาทีก่ารใช

งานของสินคาน้ันหรือไมยังคงเปนปญหาขอเทจ็จริงซึ่งตองพจิารณาเปนรายกรณีไป ในปจจุบนัน้ี

ประเทศญีปุ่นยังมีขอพิพาทในประเด็นดังกลาวข้ึนสูศาลไมมากนัก ซึ่งคาดวาในอนาคตอันใกลน้ี

แนวโนมของคดีขอพิพาทในเรื่องดังกลาวยอมจะเพิม่มากข้ึน 

   3.3.3.1 แนวทางการใหความคุมครองแกรูปรางรปูทรงภายใตกฎหมาย

เครื่องหมายการคาและกฎหมายวาดวยการออกแบบผลติภัณฑของประเทศญี่ปุน 

  1) การใหความคุมครองแกรปูรางรปูทรงของวัตถุภายใตกฎหมายการออกแบบ

ผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน 

  กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุนซึง่ไดมีการแกไขครั้งลาสุดเมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2542 ดวยกฎหมาย Law No 220 น้ันไดมีการใหคํานิยามของคําวา "แบบ

ผลิตภัณฑ" ไวดังน้ี  

  “แบบผลิตภัณฑ หมายถึง รูปทรง ลวดลาย หรือสี หรือการประกอบเขากันของสิ่ง

เหลาน้ีในสิ่งของ (รวมถึงสวนของสิ่งของ – ณ ที่น้ีเชนเดียวกันกับขอยกเวนตามมาตรา 8) ซึ่งกอใหเกิด

ความประทบัใจในสุนทรียภาพซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตา”74 

  จากกรณีดังกลาวขางตนจึงจะสามารถกลาวถึงลกัษณะของแบบผลิตภัณฑทีจ่ะไดรบั

ความคุมครองดังน้ี 

   (1) ตองประกอบดวยรูปรางรูปทรง ลวดลาย หรือสี หรือการประกอบเขา

กันของสิง่เหลาน้ีในสิ่งของ 

   แบบผลิตภัณฑตองเปนรูปทรงของสิ่งของ หรือ รปูทรงและลวดลายของ

สิ่งของ หรือ รปูทรงและสีของสิง่ของ หรือ รปูทรงลวดลายและสีของสิง่ของ จงึจะไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายได 

                                                
74 Section 2 (1) of Japan Design Law. Reads: ““Design” in the this Law means a shape, 

pattern or color or any combination thereof in an article (including part of an article – hereinafter 

the same except in Section 8) which produces an aesthetic impression on the sense of sight.”. 
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   (2) สามารถปรากฏตอสายตาในลกัษณะของสิง่ของไมวาทัง้หมดหรือ

บางสวน หมายความวาแบบผลิตภัณฑจะตองสามารถทําใหปรากฏเปนรปูรางข้ึนในลักษณะของ

สิ่งของ ทัง้น้ีสิง่ของดังกลาวจะตองทําใหปรากฏตอสายตาไดหากสิง่ของดังกลาวไมสามารถทําให

ปรากฏตอสายตาไดแลวก็ไมนับวาเปนสิง่ของตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ เชน เปลวไฟ ควัน 

กระแสไฟฟา เปนตน 

   ตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑที่แกไขครั้งลาสุดน้ีได มีการเพิ่มเติมให

ความคุมครองแกสวนของสิง่ของ (Part of an Article) โดยสามารถไดรบัความคุมครองในฐานะแบบ

ผลิตภัณฑไดถาสวนของสิ่งของดังกลาวไมไดทําหนาที่การใชงานแตเพียงอยางเดียว แตเดิมน้ันสิ่งของ

ที่จะไดรบัความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑตองเปนสิ่งของทั้งสวน ผูย่ืนคําขอไมสามารถนําสวน

ของสิ่งของมาขอรับความคุมครองได ซึ่งเมื่อมกีารแกไขกฎหมายทําใหสวนของสิง่ของ เชน สวนของ

เลนสในกลองถายรปูยอมสามารถไดรับความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายแบบ

ผลิตภัณฑที่ไดแกไขใหมน้ีได 

   (3) เปนสิ่งซึ่งสามารถทําใหเกิดความประทับใจดานสุนทรียภาพซึ่งสามารถ

สัมผัสไดดวยสายตา 

   ทั้งน้ีกฎหมายตองการเพียงลกัษณะดึงดูดทางสายตาอันเกิดข้ึนกับแบบ

ผลิตภัณฑดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งความประทบัใจดานสุนทรียภาพอันกอใหเกิดการดึงดูดทางสายตาน้ันจะ

มีระดับแตกตางกันไปข้ึนอยูกับมาตรฐานความรูสกึของผูพบเห็น ดังน้ันความพึงพอใจตอแบบ

ผลิตภัณฑจงึเปนการเพียงพอแลว โดยไมจําเปนตองพจิารณาวาแบบผลิตภัณฑน้ันเปนศิลปกรรม

หรือไม 

   (4) ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมได 

   ตามมาตรา 3(1)75 ของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑไดกําหนดใหสิง่ที่

                                                
75 Section 3 (1) of Japan Design Law. Reads: “Any person who has created a design 

capable of being used in industrial manufacture may obtain a design registration therefor, except 

in the case of the following designs:  

     (i) designs which were publicly known in Japan or elsewhere prior to the filing of the 

design application; 

    (ii) designs which were described in a publication distributed or made available to the 

public through telecommunication line in Japan or elsewhere prior to the filing of the design 

application; 

    (iii) Designs which are similar to those referred to in the two preceding paragraphs.”. 
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ไดรับความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑน้ันจะตองเปนแบบผลิตภัณฑใหม ซึ่งตองไมมลีักษณะ

ดังตอไปน้ี 

    (4.1) แบบผลิตภัณฑซึง่เปนทีรู่จักโดยทั่วไปในประเทศญี่ปุนหรือ

สถานที่อื่นใดกอนวันย่ืนคําขอรบัแบบผลิตภัณฑ (มาตรา 3(1) (i)) 

    (4.2) แบบผลิตภัณฑซึง่ไดถูกเปดเผยในสิ่งพิมพที่แจกจายหรอืทําข้ึน

สูสาธารณชน โดยผานเสนทางการสื่อสารทางอเิลคทริคในประเทศญี่ปุนหรอืสถานที่อื่นใดกอนวันย่ืนคํา

ขอรับแบบผลิตภัณฑ (มาตรา 3(1) (iii)) 

    (4.3) แบบผลิตภัณฑซึง่มีความคลายคลึงกันกับแบบผลิตภัณฑในขอ 

4.1 และ 4.2 ที่ไดกลาวมาขางตน (มาตรา 3(1) (iii)) 

   ทั้งน้ีการออกแบบผลิตภัณฑดังกลาวตองสามารถนํามาผลิตไดในปริมาณ

มากเพื่อใชในทางอุตสาหกรรมไมเชนน้ันแลวจะไมไดรับการจดทะเบียน 

   (5) ตองเปนสิง่ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   หากแบบผลิตภัณฑที่ย่ืนขอจดทะเบียนน้ันเปนแบบผลิตภัณฑที่ไมไดเกิดจาก

การใชความวิริยะอุตสาหะเทาที่ควรแบบผลิตภัณฑดังกลาวก็ไมไดรับการจดทะเบียน ตามมาตรา 3(2)76 

ซึ่งพจิารณาจากการที่แบบผลิตภัณฑดังกลาวสามารถถูกสรางข้ึนไดโดยงายโดยบุคคลใด ๆ ที่มีความรู

ความสามารถในระดับสามัญของดานน้ัน ๆ น่ันเอง 

   (6) ตองไมเปนแบบผลิตภัณฑตองหามไมใหรับจดทะเบียน 

   นอกจากแบบผลิตภัณฑจะตองมีลักษณะตามขอ (1) – (5) แลวแบบผลิตภัณฑ

ดังกลาวจะตองไมมีลักษณะตองหามไมใหรับจดทะเบียนอกีประการหน่ึงดวย ทั้งน้ีหลักเกณฑในการ

พิจารณาถึงลักษณะของแบบผลิตภัณฑที่ไมสามารถรบัจดทะเบียนไดเปนไปตามมาตรา 577  

                                                
76 Section 3 (2) of Japan Design Law. Read: “Where a design could easily have been created, 

prior to the filing of the design application, by a person with ordinary skill in the art to which the 

design pertains, on the basis of a shape, pattern or color or any combination thereof publicly known 

in Japan or overseas (other than a designated to in any of the preceding subsection), a design 

registration shall not be effected for such a design, notwithstanding the preceding subsection.”. 
77 Section 5 of Japan Design Law. Reads: “A Design registration shall not be effected for the 

following designs, notwithstanding Section 3: 

    (i) design liable to contravene public order or morality; 

    (ii) design liable to give rise to confusion with respect to articles connected with any other 

person's business; 

    (iii) design composed of only shapes indispensable to secure the functions of an article.”.  
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มีรายละเอียดดังน้ี 

    (6.1) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน เชน แบบผลิตภัณฑทีป่ระกอบดวยสวนที่สือ่ถึงภาพลามกอนาจารอันเปนการขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ การนําเอาธงชาติมาเปนสวนหน่ึงของแบบผลิตภัณฑ เปนตน ซึง่ถา

แบบผลิตภัณฑมลีักษณะเชนน้ีแลวยอมไมสามารถไดรับการจดทะเบียนได 

    (6.2) แบบผลิตภัณฑซึง่กอใหเกิดความสับสนหลงผิดในสิง่ของอันมี

ความสัมพันธกับธุรกิจของบุคคลอื่น 

    (6.3) แบบผลิตภัณฑซึง่ประกอบรปูรางรปูทรงของสิ่งที่จําเปนตอง

คงไวซึ่งหนาทีก่ารใชงานของวัตถุน้ัน 

  2) แนวทางในการใหความคุมครองแกรูปรางรปูทรงของวัตถุภายใตเครื่องหมาย

การคาและกฎหมายวาดวยแบบผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน 

  ในปจจบุันกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศญี่ปุนน้ันไดใหความสําคัญใน

การคุมครองแกรูปรางรปูทรงของวัตถุภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายวาดวยการ

ออกแบบการผลิตภัณฑ โดยยังไมปรากฏขอจํากัดใด ๆ ที่จะไมใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคา

ในรูปรางรปูทรงของวัตถุที่แมจะเคยไดรับความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑหรือเคยไดรับสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญารปูแบบอื่น ๆ มากอน ทั้งน้ีเปนที่เขาใจวารูปรางรปูทรงของวัตถุซึ่งไดรับการจด

ทะเบียนในฐานะแบบผลิตภัณฑมาแลวจะสามารถขอรบัความคุมครองในฐานะเครือ่งหมายการคาได

หากรปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับความคุมครองในฐานะเครือ่งหมาย

การคาคือมีลกัษณะบงเฉพาะ เน่ืองจากหนาทีร่วมถึงเงื่อนไขของสิ่งที่จะไดรับความคุมครองและ

ลักษณะความคุมครองของเครื่องหมายการคาและแบบผลิตภัณฑน้ันมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม

ถารูปรางรปูทรงของวัตถุที่มีข้ึนคงไวซึง่หนาทีก่ารใชงานของวัตถุน้ันก็จะไมไดรับความคุมครองทัง้ใน

ฐานะเครื่องหมายการคาตามกฎหมายเครื่องหมายการคาและแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยการ

ผลิตภัณฑ 

  ความสัมพันธระหวางสิทธิในเครื่องหมายการคาและสิทธิในแบบผลิตภัณฑกับ

สิทธิในทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืน 

  แมจะยังไมปรากฏขอจํากัดใด ๆ ที่จะไมใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาใน

รูปรางรปูทรงของวัตถุที่แมจะเคยไดรับความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑหรือเคยไดรับสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญารปูแบบอื่น ๆ มากอนก็ตาม จากการศึกษากฎหมายเครือ่งหมายการคาและ

กฎหมายวาดวยแบบผลิตภัณฑของญีปุ่นพบไดวามีการกําหนดแนวทางในการปองกันการใชสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาที่ขัดแยงกันซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
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  1) ความสัมพันธระหวางสทิธิในเครื่องหมายการคากบัสทิธิในทรัพยสินทางปญญา

รูปแบบอื่น 

  ตามมาตรา 2978 แหงกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญี่ปุนไดกําหนดถึง

สิทธิที่ขัดแยงกันระหวางเครือ่งหมายการคากับสิทธิในทรพัยสินทางปญญาอื่น ๆ โดยหากปรากฏวา

การใชเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนอันเกี่ยวเน่ืองกับสินคาหรือบริการมีความขัดแยงกบั

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือแบบผลิตภัณฑของผูอื่น ซึ่งย่ืนกอนวันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาหรือเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิของผูอื่นซึ่งมผีลบังคับใชกอนวันย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

เจาของสิทธิในเครื่องหมายการคาหรือสทิธิในการใชแตเพียงผูเดียวหรือสิทธิในการใชไมเด็ดขาดไม

สามารถใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียนกับสวนของสินคาหรือบรกิารในลักษณะที่ทําใหเกิดความ

ขัดแยงกับสทิธิกอนหนาน้ันได 

  2) ความสัมพันธระหวางสทิธิในแบบผลิตภัณฑกบัสทิธิในทรพัยสินทางปญญา

รูปแบบอื่น 

  ตามมาตรา 2679 ของกฎหมายวาดวยแบบผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุนไดมีการ

บัญญัติถึงความสัมพันธของสทิธิในแบบผลิตภัณฑกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ดังน้ี 

                                                
78 Section 29 of Japan Trademark Law. 
79 Section 26 of Japan design Law. Reads:  

      “(1) When a registered design would utilize another person's registered design or 

design similar thereto, patented invention or registered utility model under an application filed 

prior to the filing date of the design application concerned, or when the part of a design right 

relating to the registered design conflicts with another person's patent, utility model or trademark 

right under an application filed prior to the filing date of the design application concerned, or 

conflicts with another person's copyright taking effect prior to that date, the owner of the design 

right, exclusive licensee or non-exclusive licensee shall not commercially work the registered 

design. 

      (2) When a design similar to a registered design would utilize another person's 

registered design or design similar thereto, patented invention or registered utility model under 

an application filed prior to the filing date of the design application concerned, or when the part 

of a design right relating to designs similar to the registered design conflicts with another person's 

design, patent, utility model or trademark right under an application filed prior to the filing date 

of the design application concerned, or conflicts with another person's copyright taking effect 

prior to that date, the owner of the design right, exclusive licensee or non-exclusive licensee 

shall not commercially  work the design similar to the registered design.”. 
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    (2.1) เมื่อแบบผลิตภัณฑที่ไดรบัการจดทะเบียนจะใชประโยชนจากแบบ

ผลิตภัณฑที่ไดรบัการจดทะเบียนหรือแบบผลิตภัณฑที่คลายกัน, สิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ  

อนุสิทธิบัตรของผูอื่นที่ไดรับการจดทะเบียนภายใตคําขอจดทะเบียน ซึง่ย่ืนกอนวันย่ืนขอจดทะเบียน

ของคําขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว หรอืเมือ่สวนของสทิธิในแบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนมี

ความขัดแยงกับสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร หรือเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นภายใตคําขอจดทะเบียน

ซึ่งย่ืนกอนวันขอย่ืนจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว หรือขัดแยงกับลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่น ซึง่มีผล

บังคับใชกอนวันย่ืนจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑดังกลาวเจาของสทิธิในแบบผลิตภัณฑ ผูรับอนุญาตแต

เพียงผูเดียว หรอืผูรับอนุญาตแบบไมไดสิทธิแตเพียงผูเดียวจะไมกระทําการทางการคาตอแบบ

ผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนน้ัน 

   (2.2) เมื่อแบบผลิตภัณฑมีความคลายกับแบบผลิตภัณฑจดทะเบียนจะใช

ประโยชนจากแบบผลิตภัณฑจดทะเบียนหรือแบบผลิตภัณฑที่คลายกัน สิง่ประดิษฐที่ไดรบัสทิธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตรของผูอื่นที่ไดรับการจดทะเบียนภายใตคําขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนกอนวันย่ืนจดทะเบียน

ของคําขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว หรอืเมือ่สวนของสทิธิในแบบผลิตภัณฑอันเกี่ยวเน่ืองกับ

ผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑจดทะเบียนมีความขัดแยงกับสิทธิในสทิธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ

เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นภายใตคําขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนกอนวันย่ืนจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ

ดังกลาว หรือขัดแยงกับลิขสทิธ์ิของบุคคลอื่นทําใหมีผลใชบงัคับกอนวันย่ืนจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ

ดังกลาว เจาของสทิธิในแบบผลิตภัณฑ ผูรับอนุญาตแตเพียงผูเดียว หรอืผูรับอนุญาตแบบไมไดสิทธิแต

เพียงผูเดียวจะไมกระทําการในทางการคาตอแบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนน้ัน 

   ทั้งน้ีมาตรการดังกลาวไดมีข้ึนเพื่อปองกันความขัดแยงในสทิธิซึ่งที่จะเกิด

จากการใหความคุมครองโดยกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตาง ๆ เชน วันย่ืนคําขอจด

ทะเบียนของเครื่องหมายการคาและแบบผลิตภัณฑจะเปนเครื่องพสิูจนไดวาผูใดเปนผูมีสทิธิดีกวากัน 

(Priority of Right) ซึ่งจะสงผลใหเจาของแบบผลิตภัณฑหรอืเครื่องหมายการคาที่ย่ืนขอจดทะเบียน

สิทธิของตนในภายหลังไมสามารถใชเครื่องหมายการคาหรือแบบผลิตภัณฑของตนโดยไมไดรบัความ

ยินยอมจากเจาของผูมีสทิธิดีกวา อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวเปนการแกไขปญหาความขัดแยง

ของสิทธิระหวางเจาของสทิธิในทรัพยสินทางปญญาตางรายกันไป ทั้งน้ีมาตรการน้ียังสามารถปองกัน

ไมใหเกิดความคุมครองซ้ําซอนระหวางกฎหมายเครื่องหมายการคาและกฎหมายวาดวยแบบ

ผลิตภัณฑอีกดวย จงึมีความจําเปนทีจ่ะตองศึกษาถึงมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาน้ีตอไป 

  3) การพิจารณากรณีละเมิดเครือ่งหมายการคาและแบบผลติภัณฑตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่น 

  ในรูปรางรปูทรงสามมิติประกอบดวยสวนที่จําเปนตองมีข้ึนเพื่อคงไวในหนาที่การใช

งานของวัตถุน้ัน รูปรางรปูทรงสามมิติดังกลาวจะไมไดรับความคุมครองทั้งในฐานะเครื่องหมายการคา



106 

และแบบผลิตภัณฑ ดังน้ันหากมผีูใชรปูรางรูปทรงสามมิติดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ

เครื่องหมายการคาหรือแบบผลิตภัณฑดังกลาวก็ไมถือวาเปนการละเมิดแตอยางใด 

  ในการพิจารณาวามีการละเมิดเครื่องหมายการคาในรูปรางรปูทรงสามมิติหรือไม

จะตองทราบถึงลกัษณะการกระทําที่ถือเปนการละเมิดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคา เชน  

  (1) การใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนกบัเครื่องหมายการคาจดทะเบียนเพื่อใชกับ

สินคาหรอืบริการที่เหมือนกัน ยอมถือวาบุคคลดังกลาวกระทําการละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการคา

น้ันแลว เน่ืองมาจากเจาของสิทธิในเครื่องหมายการคาจะเปนผูมสีิทธิเด็ดขาดในการใชเครื่องหมาย

การคากับสินคาหรือบริการที่ไดจดทะเบียนไวแตเพียงผูเดียว80 

  (2) การใชเครื่องหมายการคาที่คลายกันกบัเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนเพือ่ใชกับ

สินคาหรอืบริการที่ไดจดทะเบียนไว หรอืการใชกบัสินคาหรอืบริการที่ไดจดทะเบียนไว หรือการใช

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาที่คลายกันเพื่อใชสินคาหรือบรกิารทีจ่ด

ทะเบียนตามมาตรา 37 (i)81 

                                                
80 Section 25 of Japan Trademark Law. Reads: 

       “The owner of a trademark right shall have an exclusive right to use the registered 

trademark with respect to the designated goods or designated services.”. 
81 Section 37 of Japan Trademark Act. Reads: 

      “The following acts shall be deemed to be an infringement of a trademark right or of 

a right of exclusive use: 

       (i) use of a trademark similar to the registered trademark in respect of the designated 

goos or designated services, or use of the registered trademark or of trademark similar thereto in 

respect of goods or services similar to the designated goods or designated services; 

      (ii) acts of holding, for the purpose of assignment or delivery, designated goods, or 

goods which are similar to the designated goods or designated services and to which or on the 

packaging of which the registered trademark or a trademark similar thereto has been applied; 

     (iii) acts of holding or importing articles which are for use by persons to whom the 

services are provided and to which the registered trademark or a trademark similar thereto has 

been applied, in the provision of the designated services, or of services similar to the designated 

services or designated goods, for the purpose of using such article in the provision of such 

services; 

     (iv) acts of assigning or delivering articles which are for use by persons to whom the 

services are provided and to which the registered trademark or a trademark similar thereto has 

been applied, in the provision of the designated services, or services similar to the designated 

services or designated goods, for the purpose of causing such articles to be used in the provision 



107 

  (3) การมีไวเพือ่โอนหรือสงมอบสินคาที่จะทะเบียนหรือสินคาซึ่งคลายกบัสินคาหรือ

บริการทีจ่ดทะเบียนหรือปรากฏบนหบีหอซึ่งเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรอืเครือ่งหมายการคาที่

คลายกันไดย่ืนจดทะเบียนไวตามมาตรา 37 (ii)  

  (4) การมีไวซึ่งวัตถุทีป่รากฏการทําซ้ําซึ่งเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือ

เครื่องหมายการคาที่คลายกันเพือ่ใชเครื่องหมายการคาดังกลาวกับสินคาหรอืบริการที่จดทะเบียนไว

หรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบรกิารที่คลายกันมาตรา 37 (v) 

  (5) การโอนหรอืการสงมอบหรอืการมีไวเพื่อการโอนหรือสงมอบวัตถุที่ปรากฏการ

ทําซ้ําซึ่งเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาที่คลายกันเพือ่ใหมกีารใชเครือ่งหมาย

การคาดังกลาวกับสินคาหรอืบริการที่จดทะเบียนไวหรือสินคาหรือบริการที่คลายกันตามมาตรา 37 

(vi) 

  (6) การผลิตหรือการนําเขาวัตถุซึ่งปรากฏการทําซ้ําซึ่งเครือ่งหมายการคาจด

ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาที่คลายกัน เพื่อวัตถุประสงคใหมีการใชเครื่องหมายการคาดังกลาว

หรือที่จะใชสินคาหรอืบริการที่จดทะเบียนไวหรือสินคาหรือบริการที่คลายกันมาตรา 37 (vii) 

  (7) การผลิต การโอน การสงมอบ หรือ การนําเขาในทางการคาซึ่งอปุกรณที่จะใช 

เพื่อการผลิตวัตถุทีป่รากฏการทําซ้ําซึง่เครือ่งหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาที่

คลายกันแตเพียงผูเดียวมาตรา 37 (viii) 

                                                                                                                                       
of such services, or acts of holding or importing such articles for the purpose of assigning or 

delivering them; 

 (v) acts of holding articles bearing a reproduction of the registered trademark or a 

trademark similar thereto for the purpose of using such trademark in respect of the designated 

goods or designated services similar thereto; 

 (vi) acts of assigning or delivering, or of holding, for the purpose of assignment or 

delivery, articles bearing a reproduction of the registered trademark or a trademark similar 

thereto, for the purpose of causing such trademark to be used in respect of the designated goods 

or designated services or of goods or services similar thereto; 

 (vii) acts of manufacturing or importing articles bearing a reproduction of the registered 

trademark or a trademark similar thereto for the purpose of using such trademark, or causing it to 

be used, in respect of the designated goods or designated services or of goods or services similar 

thereto; 

 (viii) acts of manufacturing, assigning, delivering or importing, in the course of trade, 

articles to be used exclusively for manufacturing goods bearing a reproduction of the registered 

trademark or similar trademark.”. 
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  เมื่อมกีารกระทําอันเปนการละเมิดขางตนเกิดข้ึนแลวเจาของสิทธิในเครื่องหมาย

การคาหรือสทิธิในการใชแตเพียงผูเดียวมีสิทธิตามมาตรา 3682 ดังน้ี 

  (1) สิทธิในการรองขอใหบุคคลซึ่งกําลงักระทําการละเมิดหรอืมีเหตุจะกระทําการ

ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาหรือสิทธิในการใชแตเพียงผูเดียวใหระงบัหรือละเวนการกระทํา

ละเมิดดังกลาว 

  (2) สิทธิในการรองขอใหมกีารทําลายวัตถุซึ่งใชในการทําละเมิด เคลื่อนยายวัตถุที่

เอื้ออํานวยความสะดวกในการทําละเมิดดังกลาวหรอืมาตรการใด ๆ ที่จําเปนในการปองการกระทํา

ละเมิดดังกลาว 

  สําหรับแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยแบบผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุนน้ัน 

เจาของแบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนแลวจะเปนผูมสีิทธิแตเพียงผูเดียวในที่จะดําเนินการทางการคาตอ

แบบผลิตภัณฑดังกลาวและตอแบบผลิตภัณฑที่คลายกัน ดังน้ันผลของการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ

จะทําใหเจาของแบบผลิตภัณฑเปนผูมสีิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชประโยชนทางการคาแกผลิตภัณฑ

ดังกลาว83 หากผูใดกระทําการอันเปนการขัดตอสิทธิแตเพียงผูเดียวของจาของแบบผลิตภัณฑในการ

ใชประโยชนทางการคาจากแบบผลิตภัณฑดังกลาวยอมถือเปนการทําละเมิดตอเจาของแบบผลิตภัณฑ

น้ัน เชน การทําซ้ําแบบผลิตภัณฑที่เหมือนหรอืคลายกบัแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียนแลว

ยอมถือเปนการกระทําละเมิดตอเจาของแบบผลิตภัณฑ 

  นอกจากน้ีกฎหมายยังถือวาการกระทําดังตอไปน้ีเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิใน

แบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียน 

 

                                                
82 Section 36 of Japan Trademark Law. Reads: 

 (1) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use may require a person 

who is infringing or is likely to infringe the trademark right or of exclusive use to discontinue or 

refrain from such infringement. 

      (2) The owner of a trademark right of exclusive use who is acting under the preceding 

subsection may demand the destruction of the articles by which the act of infringement was 

committed, the removal of the facilities used for the act of infringement, or other measures 

necessary to prevent the infringement.”.   
83 Section 23 of Japan design Law. Reads: 

      “The owner of a design right shall have an exclusive right to commercially work the 

registered design and designs similar thereto. However, where the design right is the subject of an 

exclusive license, this provision shall not apply to the extent that the exclusive licensee has an 

exclusive right to work the registered design and designs similar thereto.”. 
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  “การผลิต การโอน การใหเชา การนําเขา หรือ การเสนอขายเพื่อการโอนหรือการ

ใหเชาในทางการคาซึ่งสิ่งที่ใชในการผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนหรือแบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบียนหรอืแบบ

ผลิตภัณฑที่คลายกัน”84 

  เมื่อมกีารกระทําอันเปนละเมิดตอแบบผลิตภัณฑทีจ่ดทะเบยีนเกิดข้ึน เจาของแบบ

ผลิตภัณฑดังกลาวหรือผูที่ไดรบัอนุญาตแตเพียงผูเดียวมสีิทธิดําเนินการตามมาตรา 3785 ดังน้ี 

  (1) สิทธิในการรองขอใหบุคคลซึ่งกําลงักระทําการละเมิดหรอืมีเหตุจะกระทําการ

ละเมิดสิทธิในแบบผลิตภัณฑหรือสิทธิในการใชแตเพียงผูเดียวใหระงบัหรือละเวนการกระทําละเมิด

ดังกลาว 

  (2) สิทธิในการรองขอใหมกีารทําลายวัตถุซึ่งใชในการทําละเมิด เคลื่อนยายวัตถุที่

เอื้ออํานวยความสะดวกในการทําละเมิดดังกลาวหรอืมาตรการใด ๆ ที่จําเปนในการปองกันการ

กระทําละเมิดดังกลาว 

  ดังน้ันกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่นไดใหความคุมครองการพมิพ 

สามมิติในเครื่องหมายการคาที่มลีักษณะเปนรูปรางรปูทรงสามมิติโดยระบลุักษณะการใหความคุมครอง

ไวอยางชัดเจนในกฎหมาย ซึง่โดยทัว่ไปรูปรางรปูทรงสามมติิที่ไมมีลกัษณะบงเฉพาะจงึจะตองแสดงถึง

หนาที่การใชในชวงระยะเวลาหน่ึงตามที่กฎหมายกําหนด จนไดมาซึ่งลกัษณะบงเฉพาะ ดังน้ันตามที่ไดมี

การกําหนดใหเครื่องหมายการในรปูรางรปูทรงของวัตถุที่มลีกัษณะจําเปนตอหนาทีก่ารใชงานของวัตถุ

น้ันไมสามารถไดรบัการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาได 
 

 

                                                
84 Section 38 of Japan Design Law. Reads: 

     “Act of manufacturing, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease 

of, in the course of trade, things to be used exclusively for the manufacture of the article to 

which the registered design or a design similar thereto the has been applied shall be deemed to 

be an infringement of the design right or exclusive license.”. 
85 Section 37 of Japan Design Law. Reads: 

      (1) The owner of a design right or exclusive licensee may require a person who is 

infringing or is likely to infringe the design right or exclusive license to discontinue or refrain from 

such infringement 

      (2) The owner of a design right or exclusive licensee who is acting under the 

preceding subsection may demand the destruction of the articles by which the act of 

infringement was committed, the removal of the facilities used for the act of infringement, or 

other measures necessary to prevent the infringement. 
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3.4 กรณีศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 3.4.1 กรณีศึกษา Dock of Thrones ของ Game of thrones86 

 เปนกรณีที่มกีารนําเอาบลัลงักเหล็ก (Iron Throne) จากฉากในภาพยนตรซีรสีเรื่องเกมออฟ

ทรอน ซึ่งฉายทาง HBO ที่ดัดแปลงมาจากหนังสอืนวนิยายชุด “A Song of Ice and Fire” ของ

จอรจ อาร อาร มารติน ผูประพันธ มาผลิตเปนช้ินงาน โดยช้ินงานดังกลาวน้ี คือ ที่วางโทรศัพทมือถือ

ไอโฟน ที่ถูกสรางข้ึนโดยเครื่องพมิพสามมิติ 

 

ภาพที่ 3.5: แทนวางโทรศัพททีส่รางจากเครื่องพมิพสามมติ 

 

 
 

ที่มา:  Hurst, N. (2013). HBO Blocks 3-D printed game of thrones iPhone dock.     

  Retrieved from http://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/. 

 

 สืบเน่ืองมาจากกรณีทีเ่ว็บไซต Nuproto มีนายเฟอรนันโด โสสะ เปนผูดูแลไดประกาศขาย

แทนวางโทรศัพทมือถือ อันเปนช้ินงานมทีี่มาจากซรีีสช่ือดัง (Game of thrones) จนทําใหบริษัท 

H.B.O ที่ใหบริการชองเคเบลิโทรทัศนแบบเสียคารับชมที่เปนผูสรางสรรคงานดังกลาวข้ึนโดยเดวิด  

เบนิออฟฟ และ ดี บี ไวส เห็นวาเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของเขา ในขณะที่ทาง H.B.O ได 

 

 

                                                
86 Kluft, D. WINTER . . . I MEAN PRINTER . . . IS COMING: Game of thrones alleges 

copyright infringement by 3D Printer iPhone dock [Online], 28 September 2015. Available from 

http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2013/02/winter-i-mean-printer-is-coming-game-

of-thrones-alleges-copyright-infringement-by-3d-printer-iphone-dock/. 
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สงจดหมายใหนายเฟอรนันโดฯ หยุดขาย เน่ืองจากเปนทรัพยสินทางปญญาและไมไดรบัอนุญาตให

ขายสินคาดังกลาว87
 

 จากกรณีตามปญหาน้ีกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 102 (a) กําหนด

วาการที่จะไดรับความคุมครองงานน้ันตองเปนงานทีม่ีการสรางสรรคข้ึนดวยตัวผูสรางสรรคเอง 

(Original Work of Authorship) และตองมีการบันทึกงานลงในสือ่ใด ๆ ก็ตามที่จะสามารถนําเสนอ

งานน้ันออกมาใหปรากฏ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยวิธีใชเครือ่งมือใด88 จะเห็นไดวา บัลลังกจากฉากใน

ซีรสีน้ีเปนตนฉบับที่เกิดจากการสรางสรรคของทาง H.B.O ทําให H.B.O จึงมีสทิธิแตเพียงผูเดียวตาม

มาตรา 106 กําหนดวา “ภายใตมาตรา 107 ถึงมาตรา 120 ผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิมีสทิธิแตเพียงผู

เดียวในการกระทําและยินยอมในสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี (1) ทาํซ้ํางานอันมลีิขสทิธ์ิในรูปของสําเนาหรือ

สิ่งบันทึกเสียง (2) สรางงานสืบเน่ืองอันมีพื้นฐานมาจากงานอันมีลิขสิทธ์ิ (3) เผยแพรสําเนาหรือสิ่ง

บันทึกเสียงของงานอันมีลิขสิทธ์ิตอสาธารณชน โดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธ์ิดวยวิธีอื่น หรือโดย

มีคาเชา ใหเชา หรือใหยืม (4) ในกรณีของวรรณกรรม ดนตรีกรรม ละคร และงานนาฏศิลป ละครใบ 

และภาพยนตร และงานแพรเสียงแพรภาพอื่น ๆ โดยการจัดการแสดงงานอันมลีิขสทิธ์ิตอสาธารณชน 

(5) ในกรณีของวรรณกรรม ดนตรกีรรม ละคร และงานนาฏศิลป ละครใบ และภาพพมิพ ภาพวาด

หรืองานประติมากรรม รวมทัง้รปูจําลองเฉพาะสวนของภาพยนตรหรืองานแพรเสียงแพรภาพอื่น ๆ 

โดยการจัดใหชมงานอันมีลิขสิทธ์ิตอสาธารณชน”89 

                                                
87 Edwards, J. Here's the 3D-Printed 'game of thrones' iPhone dock that's banned by 

HBO [Online], 28 September 2015. Available from http://www.businessinsider.com/game-of-

thrones-iphone-dock-2013-8. 
88 Section 102 of The Copyright Act 1976  

      (a) “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of 

authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from 

which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the 

aid of a machine or device.”. 
89 Section 106 of The Copyright Act 1976 

     “Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has 

 the exclusive rights to do and to authorize any of the following: 

      (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; 

     (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; 

     (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale 

or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; 

     (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works,pantomimes, 
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เมื่อทางเว็บไซตดังกลาวไดทําการผลิตโดยอาศัยเครื่องพิมพสามมิติจึงเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิ 

เพราะถือวาเปนการดัดแปลงงานมาโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสทิธ์ิ อีกทั้งกรณีดังกลาวก็ไมใช

การมีไวสําหรบัเปนเครือ่งใชสอย จงึเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงของเจาของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 501 

(a) ที่วา “บุคคลใดละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิตามทีป่รากฏในมาตรา 106 ถึง

มาตรา 122 หรือของผูสรางสรรคตามทีป่รากฏในมาตรา 106 A(a) หรือเปนผูนําเขาซึ่งสําเนางาน

ลิขสิทธ์ิหรือสิ่งบันทึกเขามาในสหรฐัอเมริกาอันเปนการละเมิดตามมาตรา 602 ใหถือวาเปนผูละเมิด

ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิของผูสรางสรรคแลวแตกรณี”90 อันเน่ืองมาจากสทิธิดังกลาวน้ีเปนสิทธิแตเพียงผู

เดียวของเจาของงานอันมีลิขสิทธ์ิ 

ในกรณีตามปญหาดังกลาวน้ี ผูวิจยัเห็นวา การกระทําของเว็บไซต Nuproto มีนายเฟอรนันโด 

โสสะ เปนผูดูแล ที่ไดประกาศขายแทนวางโทรศัพทมือถือ ซึง่ผลิตช้ินงานที่มาจากซรีียช่ือดัง Game of 

thrones เปนการดัดแปลงตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 เน่ืองจากงานดังกลาวน้ีถือ

ไดวาเปนการทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปแบบใหมและ (4) ของการดัดแปลง ในสวนทีเ่กี่ยวของกบัศิลปกรรมให

หมายความรวมถึงเปลี่ยนงานที่เปนรปูสองมิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุน 

จําลองจากงานตนฉบบั อีกทั้งงานดังกลาวก็ไมไดเกิดข้ึนจากความคิดสรางสรรคของนายเฟอรนันโดฯ  

ที่เปนผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคข้ึน ดวยเหตุน้ียอมเปนการกระทําทีล่ะเมิดสิทธิแตผูเดียว 

(Exclusive Rights) ของเจาของลิขสิทธ์ิ คือ H.B.O ในการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน

ตามมาตรา 15 ดังน้ัน การใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในลกัษณะดังกลาวน้ีจงึเปนการกระทําทีล่ะเมิด

ลิขสิทธ์ิตามมาตรา 27 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ 

 ดังน้ัน ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาการกระทําในลกัษณะดังกลาว จึงเปน

การละเมิดลิขสทิธ์ิของเจาของลิขสิทธ์ิ (H.B.O) ที่คลายกบัหลักเกณฑการละเมิดลิขสิทธ์ิจากกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิของประเทศไทย 

                                                                                                                                       
and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; 

     (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, 

and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or 

other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and.”. 
90 Section 501 of The Copyright Act 1976 

      (a) “Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as 

provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who 

imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer 

of the copyright or right of the author, as the case may be. For purposes of this chapter...”. 
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 3.4.2 กรณีศึกษา Warhammer Figures91
 

เปนกรณีที่มกีารนําเอาตัวละครในเกมคอมพิวเตอร Warhammer มาผลิตเปนหุนจําลอง  

ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติโดยใชเครื่องพิมพสามมิติผลิตหุนจําลองดังกลาวออกมา ซึ่งการ

ผลิตหุนจําลองออกมาน้ัน ทําใหเปนการกระทบตอสิทธิเพียงผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิ เน่ืองจากหุน 

จําลองดังกลาวน้ี ถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทงานศิลปกรรมอยางหน่ึง อันเกิดจากการสรางสรรค

ดัดแปลงมาจากเกมคอมพิวเตอร 

 

ภาพที่ 3.6: หุนจําลองทีส่รางจากเครื่องพิมพสามมิติ 
 

 
 

ที่มา:  Grunewald, J. S. (2014). Redditor 3D prints his own warhammer 40K army.  

Retrieved from http://3dprintingindustry.com/2014/10/31/redditor-3d-prints-

warhammer-40k-army/. 

 

 จะเห็นไดวา เครื่องพมิพสามมิติที่ไดผลิตงานดังกลาวข้ึนมายอมเปนการกระทบตอลิขสทิธ์ิ

ของเจาของลิขสิทธ์ิ ดวยเหตุที่วาเปนการทําซ้ํารูปแบบหน่ึง ซึ่งจะเปนไปในทางลิขสทิธ์ิมากกวา

เครื่องหมายการคา 

ในกรณีตามปญหาดังกลาวน้ี ผูวิจัยเห็นวา การใชเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในการทําโมเดล 

Warhammer ออกมาเปนช้ินงาน ซึ่งเปนช้ินงานทีจ่ัดอยูในรูปแบบของงานอันมลีิขสิทธ์ิประเภท

ศิลปกรรมในนิยามของคําวา “ประติมากรรม” เพราะงานดังกลาวเปนงานที่เกี่ยวกบัปริมาตรที่สมัผสั

                                                
91 Grunewald, J. S. Redditor 3D prints his own warhammer 40K army [Online],  

28 September 2015. Available from http://3dprintingindustry.com/2014/10/31/redditor-3d-prints-

warhammer-40k-army/. 

 

 



114 

และจบัตองได และในเมื่อมกีารผลิตช้ินงานที่เหมือนกบัช้ินงานตนฉบับจงึถือไดวาเปนการทําซ้ํางาน

ดังกลาวแลว ถึงแมวาช้ินงานน้ันจะเกิดจากการใชวัสดุที่ไมเหมือนกันก็ตาม แตก็ไมใชสาระสําคัญของ

การพิจารณางานอันมีลิขสิทธ์ิ ดวยเหตุน้ีทําใหช้ินงานดังกลาวน้ีเปนการลอกเลียนที่ไมไดเกิดข้ึนจาก

การการคิดริเริ่มดวยตนเอง ยอมเปนการกระทําทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิของเจาของลิขสทิธ์ิตามมาตรา 27 ที่

เปนการกระทบถึงสทิธิแตผูเดียวตามมาตรา 15 ของเจาของลิขสิทธ์ิ  

 ดังน้ัน ไมวาจะเปนกรณีของแทนวางโทรศัพทมอืถือ หรือโมเดล Warhammer ลวนเปนการ

ผลิตช้ินงานที่ไมตองมกีารซื้อสินคาจากเจาของลิขสทิธ์ิ แตเน่ืองจากงานดังกลาวอยูในลักษณะของงาน

ประเภทศิลปกรรม เมื่อมีการทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณะชน โดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสทิธ์ิช้ินงานน้ีจึงเปนช้ินงานที่ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิน่ันเอง 

 

 
 



บทท่ี 4 

วิเคราะหเก่ียวกับการใหความคุมครองและการละเมิดทรัพยทรัพยสินทางปญญา 

ในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

 

 ในบทน้ีผูวิจัยจะศึกษาถึงการคุมครองของกฎหมายทรัพยสินทางปญญารวมตลอดถึงการ

ละเมิดทรพัยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยีการพมิพสามมิติไมวาจะเปนในดานลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

หรือเครื่องหมายการคา เน่ืองจากการพมิพสามมิติเปนวิธีการสมัยใหมที่สามารถสรางช้ินงานในราคา

ถูกไดอยางรวดเร็วดวยรปูแบบการทําซ้ําทีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการอพัโหลดไฟลงานเขาสู

อินเทอรเน็ตเพื่อใหผูคนสามารถดาวโหลดไฟลงานไปใชตามความตองการและในขณะเดียวกันการ

พิมพสามมิติอาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เชน อาชญากรสามารถพมิพอาวุธที่สามารถหลีกเลี่ยง

การตรวจจับโลหะ1 หรืออาจกอใหเกิดปญหาในกรณีทีผ่ลิตช้ินงานที่มีทรัพยสินทางปญญาไดเลยโดย

ไมตองซื้อสินคาที่มทีรัพยสินทางปญญา เปนตน 

 

4.1 วิเคราะหปญหาความคุมครองและผลกระทบเก่ียวกับทางเทคโนโลยีการพิมพสามมิติภายใต

กฎหมายไทย 

 4.1.1 ปญหาการคุมครองและผลกระทบเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในรูปแบบ

งานอันมีลิขสิทธิ ์

 การคุมครองเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ (3D Printing) ที่เกีย่วกับงานอันมลีิขสทิธ์ิ จะอยูใน

รูปแบบของ “ไฟลงาน” และ “ช้ินงาน” ซึ่งกฎหมายลิขสทิธ์ิตองเปนการคุมครองงานที่เกิดจากการ

สรางสรรคดวยตนเอง ตามหลัก Originality โดยหลักดังกลาวน้ีปรากฏอยูในพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2537 มาตรา 4 วาหมายถึง ผูสรางสรรคตองเปนผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคดวยการรเิริ่ม

ดวยตนเอง โดยไมใชเปนการลอกเลียนแบบงานของผูอื่น ซึง่สามารถนําเอาแนวความคิด (Idea) ของ

บุคคลอื่นมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคไดและงานอนัมีลิขสทิธ์ิไมจําเปนตองถึงขนาดเปนสิ่ง

ใหมเหมือนด่ังเชนกฎหมายสิทธิบัตร แตแนวความคิดน้ีตองมีการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression 

of Ideas) เน่ืองจากกฎหมายลิขสิทธ์ิทุกประเทศไมคุมครองความคิด สวนของประเทศไทยถูกบญัญัติ

อยูในมาตรา 6 วรรคสอง ซึ่งงานอันมลีิขสิทธ์ิของประเทศไทยน้ัน ประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง 

คือ 1) เปนการสรางสรรคดวยตนเอง 2) เปนการแสดงออกซึ่งความคิด 3) เปนงานทีก่ฎหมายรับรอง 

                                                
1 Paganini, P. Evolution of 3D printing technology raises security concerns [Online], 28 

September 2015. Available from http://resources.infosecinstitute.com/evolution-3d-printing-

technology-raises-security-concerns/. 
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และ 4) เปนงานที่ไมขัดตอกฎหมาย เมื่อครบองคประกอบดังกลาวเหลาน้ีก็เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิที่

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

ในขณะที่งานอันมลีิขสิทธ์ิทีเ่กี่ยวของกบัเทคโนโลยีการพมิพสามมิติประเภทศิลปกรรมน้ัน  

ซึ่งอนุสัญญากรงุเบอรนมาตรา 2 (1)2 กําหนดวาการแสดงออกซึ่งงานวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมน้ันรวมถึงงานที่ทําข้ึนทกุชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรและแผนกศิลปะ โดย

จะทําซ้ําออกมาในวิธีหรือรปูรางอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนหนังสือ งานนาฏกรรม รวมตลอดถึงงาน

สรางสรรค 3 มิติ เปนตน  

จะเห็นไดวา อนุสัญญากรุงเบอรนไดบญัญัติรองรับถึงการสรางงานประเภทศิลปกรรม และ

รวมตลอดถึงงานสรางสรรค 3 มิติ ดวย แตก็ไมไดมีการบัญญัติเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 

ฉะน้ัน เทคโนโลยีการพมิพสามมิติก็ตองเปนไปตามกฎหมายสารบัญญัติหรอืคําพิพากษาภายในของ

แตละประเทศสมาชิกวาควรไดรบัความคุมครองอยูในรปูแบบใด 

ทั้งน้ีทั้งน้ันงานดังกลาวน้ีถูกละเมิดดวยกัน 2 วิธี กลาวคือ  

1) ไฟลงานของเครื่องพิมพสามมิติ คือ สิง่ที่เกี่ยวของกบัเครือ่งพิมพสามมิติ ซึ่งการไดมา

สามารถทําได 2 วิธี กลาวคือ  

1.1)  การสแกนช้ินงานตนฉบบั (3D Scanner) เปนการเก็บภาพหรือรายละเอียด

จากช้ินงานทีป่รากฏอยูแลว โดยทําการสแกนจากช้ินงานทนัที หรือเปนการสแกนแลวเก็บขอมลูไวใน

คอมพิวเตอร ซึง่จะมีความแตกตางในเรื่องของการนําไฟลงานที่สแกนไปใช แยกอธิบายได 2 กรณี 

ดังน้ี 

 

                                                
2 Article 2 of Berne Convention 1971    

     (1) The expression "literary and artistic works" shall include every production in the 

literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such 

as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the 

same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in 

dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are 

assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, 

painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are 

assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; 

illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 

topography, architecture or science. 
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กรณีท่ีหนึ่ง  ทําการสแกนช้ินงานทันที กลาวคือ เปนกรณีทีนํ่าช้ินงานมาสแกน โดย

มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งทีเ่ปนวัตถุทางกายภาพ ในที่น้ีคือ “ช้ินงาน” ใหอยูในรปูแบบของขอมลูดิจิตอล 

โดยที่ขอมูลดิจิตอลน้ีถือไดวาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางหน่ึงเพราะเปนสิง่อื่นใดที่นําไปใชกับ

คอมพิวเตอร เพื่อใหไดรบัผลอยางหน่ึงอยางใด3 หลังจากน้ันจึงทําการคัดลอกและพิมพออกมาในทันที 

ซึ่งวิธีการดังกลาวน้ีถือไดวาเปนการ “ทําซ้ํา” เพราะเปนการคัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ จากตนฉบับใน

สวนอันเปนสาระสําคัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จากงานทีอ่าจมลีิขสิทธ์ิของบุคคลอื่น อยางไรถึงจะ

เรียกวา “สวนอันเปนสาระสําคัญ” ทั้งน้ีพจิารณาเทียบเคียงกับคําพิพากษาฎีกาที่ 2750/2537 ที่ศาล

เห็นวา “จําเลยทําซ้ําคําและบทนิยามในพจนานุกรมของโจทกในลักษณะลอกมาทุกตัวอักษรประมาณ 

14,000 คํา และดัดแปลงโดยสลับที่บทนิยามเพิม่เติมหรอืตัดขอความในบทนิยามของโจทกออกบาง

ประมาณ 19,000 คํา ทําซ้ําภาพประกอบนิยาม 130 ภาพ ลอกเลียนแบบการจัดทํารูปเลมและการ

พิมพขอความที่ปกนอก และปกใน ถือวาเปนการทําซ้ํา หรือดัดแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ” ฉะน้ัน 

จะเห็นไดวาจากคําพิพากษาฎีกาพบวาโจทกในคดีน้ีลอกเลียนในสวนที่เปนสาระสําคัญเพราะเน้ือหาที่

ถูกลอกเลียนในที่น้ีคือ คําและบทนิยาม ที่ถือวาเปนสวนสาระสําคัญของงานแลว 

ดังน้ัน ถาหากไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิตามมาตรา 15 แหง

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ก็เปนการกระทําที่ละเมดิสิทธิแตผูเดียว (Exclusive Rights) ของ

เจาของลิขสทิธ์ิตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 เพราะไฟลงานที่เกิดจากการ

ทําการสแกนช้ินงานทันที ไมถือวาเกิดจากการสรางสรรคดวยตนเองของผูสแกน 

กรณีท่ีสอง  ทําการสแกนช้ินงานแลวเกบ็ขอมลูไวในคอมพิวเตอร กลาวคือ เปน

กรณีที่ใชคอมพิวเตอรเปนตัวสั่งการในการพิมพของเครื่องพมิพสามมิติ ซึ่งในกรณีเชนน้ีจะได “ไฟล

งาน” ออกมา โดยไฟลงานที่ถูกสแกนมาอาจมกีารดัดแปลงงานเกิดข้ึนได ทําใหเกิดขอสังเกตวาการ

ดัดแปลงไฟลงานที่ถูกสแกนจะถือวาเปนงานอันมลีิขสทิธ์ิของผูสแกนหรือไม ในเรื่องน้ี ผูเขียนเห็นวา 

ถาพิจารณาจากคํานิยามในมาตรา 4 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 บัญญัติวา ““ดัดแปลง” 

หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม ปรบัปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบบัในสวนอัน

เปนสาระสําคัญ โดยไมมลีักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน” และใน

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 บัญญัติวา “งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงาน

อันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติน้ี โดยไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสทิธ์ิ ใหผูที่ไดดัดแปลงน้ันมีลิขสิทธ์ิ

ในงานที่ไดดัดแปลง... แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิทีม่ีอยูในงานของผูสราง 

สรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง” จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวน้ี จะเห็นไดวา การดัดแปลงงานน้ัน  

ถือวาเปนการทําซ้ํารปูแบบหน่ึงเชนกัน แตก็สามารถเปนการไดมาซึ่งลิขสทิธ์ิอยางหน่ึงถาไดรับ

                                                
3 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537. 
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อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ โดยที่กฎหมายลิขสทิธ์ิใหงานที่เกิดจากการดัดแปลงน้ันเปนงานอันมี

ลิขสิทธ์ิของผูดัดแปลง เพราะฉะน้ันไฟลงานลักษณะดังกลาวน้ีที่เกิดจากการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิ 

ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิกอนเสมอและตองไมไปกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธ์ิทีม่ีอยูในงานสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลงไฟลงานที่ดัดแปลงข้ึนใหมน้ันจงึจะไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

1.2) ไฟลงานออกแบบตนฉบับสําหรับการพิมพ (3D Printer Files) เปนการพิมพ

จากไฟลตนแบบทีอ่อกแบบมา ซึง่ทําใหสามารถแปลงงานจากงานออกแบบดิจิตอลออกมาเปนช้ินงาน

ไดทันที จะเห็นไดวา ไฟลงานในลักษณะน้ีกอ็าจเปนงานอันมีลิขสทิธ์ิได ถาปรากฏวาเปนไฟลงานที่

เกิดจากการสรางสรรคดวยตนเองตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดยไมไดลอก

เลียนไฟลงานของบุคคลอื่นเพราะฉะน้ันไฟลงานออกแบบตนฉบับจงึเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภท

วรรณกรรมที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

2) ช้ินงานของเครื่องพิมพสามมิติ คือ สิ่งทีเ่ปนตนแบบหรือผลงานของการพิมพจาก

เครื่องพิมพสามมิติ แยกอธิบายได ดังตอไปน้ี 

2.1) ช้ินงานที่เปนตนแบบ กลาวคือ เปนกรณีที่เกิดข้ึนจากการนําช้ินงานตนฉบับที่

อาจมลีิขสิทธ์ิมาทําการสแกนผานเครือ่งพมิพสามมิติ ถาหากวาช้ินงานน้ันเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ ก็อาจ

เขาขายเปนการทําซ้ํางานอันมลีิขสทิธ์ิได เน่ืองจากช้ินงานอนัมีลิขสทิธ์ิที่มักจะถูกนําไปสแกนมกัจะ

เปนช้ินงานประเภทศิลปกรรมหรอืศิลปะประยุกต ซึ่งถาไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิก็ยอมเปน

การละเมิดงานอันมลีิขสทิธ์ิลิขสทิธ์ิ อันเน่ืองมาจากเปนการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่น แตอยางไร

ก็ตามถาช้ินงานที่เปนตนฉบับน้ีเปนช้ินงานที่ใชไดในอุตสาหกรรมจะถือวาเปนสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑหรือไม ในเรื่องน้ีผูเขียนจะขออธิบายในหัวขอถัดไป 

2.2) ช้ินงานที่เกิดจากผลงานของเครือ่งพมิพ กลาวคือ เปนช้ินงานที่เกิดไดจาก

สแกนของเครื่องพิมพโดยตรง ซึง่การสแกนในรูปแบบดังกลาวน้ี ถาช้ินงานที่เปนตนแบบเปนงานอันมี

ลิขสิทธ์ิของผูอื่น ช้ินงานทีเ่กิดจากผลงานของเครือ่งพมิพสามมิติก็ยอมเปนการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธ์ิ

ของผูอื่นเชนกัน แตถาช้ินงานที่เกิดจากผลงานของเครือ่งพมิพสามมิติที่มีการดัดแปลงออกมา 

เน่ืองจากการดัดแปลงช้ินงานที่มาจากการสแกนไฟลงานแลวเก็บบันทึกไวในคอมพิวเตอรช้ินงานอาจ

ถูกปรบัแตงอยางใดอยางหน่ึงในขณะที่เปนไฟลงานก็ได เมื่อเปนเชนน้ีก็ตองดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาเชนเดียวกับไฟลงานที่ทําการสแกนแลวเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร  
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4.1.2 ปญหาการคุมครองและผลกระทบเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในรูปแบบ

ของสิทธิบัตร 

 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่ตองอาศัยเครื่องพิมพสามมิติน้ัน ซึ่งเครื่องพิมพน้ี เรียกไดวา เปน

การประดิษฐอยางหน่ึงตามคํานิยามในพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 หมายความวา 

เปนการคิดคนหรอืคิดทําข้ึนอันเปนผลใหไดมาซึง่ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีข้ึนใหมทีท่ําใหดีข้ึนซึง่

ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี โดยตองประกอบไปดวยองคประกอบ 3 อยางที่สําคัญ กลาวคือ 

 1) เปนการประดิษฐข้ึนใหม คือ ตองเปนการประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว4 

 2) เปนการประดิษฐที่มีข้ันการประดิษฐทีสู่งข้ึน คือ เปนการประดิษฐที่ไมประจกัษโดยงายแก

บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทน้ัน5 และ 

 3) เปนการประดิษฐทีส่ามารถประยุกตไดในทางอุตสาหกรรม คือ การประดิษฐที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม6 

 อยางไรก็ตาม การประดิษฐตองไมใชเปนการประดิษฐอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพราะเปนสิง่ที่ไมสามารถขอรับสิทธิบัตรได โดยการขอรับ

สิทธิบัตรสามารถกระทําได 2 ลักษณะคือ 

 1) สิทธิบัตรในตัวผลิตภัณฑ (Product Patents) ซึ่งเปนการขอรบัสิทธิบัตรในสิ่งใดสิง่หน่ึง

ของวัตถุมีรูปราง 

 2) สิทธิบัตรในตัวกรรมวิธี (Process Patents) ซึ่งเปนการขอรับสิทธิบัตรในวิธีการทั้งที่เปน

วิธีการใชผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึง หรือวิธีการนําเอาของสิง่ใดสิ่งหน่ึงไปใชงาน 

 อน่ึง เครื่องพิมพสามมิติจะไมสามารถสรางงานออกมาได ถาไมมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนตนแบบใน

การสรางงาน ซึ่งสิ่งทีเ่ปนตนแบบในการสรางงานเรียกวา “ช้ินงาน” โดยช้ินงานน้ีเปนไดทั้งช้ินงาน

ตนแบบ หรอืช้ินงานที่เปนผลงานจากเครื่องพิมพ โดยที่ช้ินงานสามารถเปนสิ่งที่นํามาขอรบัสทิธิบัตร

ได ถาปรากฏวาเปนช้ินงานที่มุงนําไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาจากคําวา 

“ช้ินงาน” ที่ปรากฏอยูในปจจบุันสวนใหญจะอยูในรปูแบบของผลิตภัณฑ กลาวคือ จากคํานิยามคําวา 

“แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา เปนรปูรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของลวดลายหรือสีของ

ผลิตภัณฑอันมลีักษณะพเิศษสําหรบัผลิตภัณฑที่สามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตอุตสาหกรรมรวมทัง้

หัตถกรรมได7 หรืออาจกลาวไดวา ช้ินงานเปนการออกแบบทัง้ที่เปนรปูรางและลวดลายหรือสีของ

                                                
4 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. 
5 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. 
6 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. 
7 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. 
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ผลิตภัณฑกบัอาจเปนการออกแบบรปูรางของผลิตภัณฑหรอืลวดลายของผลิตภัณฑข้ึนโดยเฉพาะทํา

ใหช้ินงานสามารถเปนสิง่ที่นํามาขอรับสิทธิบัตรในเรือ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ (Product 

Design) ได ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑมีองคประกอบที่สําคัญแยกออกไดเปน 2 ประการดวยกัน8 คือ 

 (1) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

 (2) เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรม 

 ฉะน้ัน ช้ินงาน ที่จะมาขอรบัสทิธิบัตรไดตองประกอบไปดวยการออกแบบผลิตภัณฑใหม  

เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม อยางไรก็ดี โดยทั่วไปการออกแบบถือวาเปนงานศิลปะประยุกต

รูปแบบหน่ึงดวยที่เกี่ยวของกับงานอันมลีิขสทิธ์ิถาปรากฏวาเปนงานที่มุงเนนไปในทางการสรางสรรค

ทางวรรณกรรมหรือศิลปกรรม แตถาเปนการออกแบบทีพ่ิจารณาลักษณะทีป่รากฏภายนอก และไม

จําเปนตองมกีารตกแตงสี หากเพียงเพื่อเปนแบบในการผลิตของผลิตภัณฑในทางอุตสาหกรรม  

การออกแบบน้ันก็จะอยูในรูปแบบของสทิธิบัตร น่ันเอง 

 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ีเกิดปญหาในกรณีทีเ่ปนการนําเอาช้ินงานที่เกี่ยวของกับ

สิทธิบัตรไปใชจะถือวาเปนการละเมิดหรือไม แยกพจิารณาได ดังตอไปน้ี 

 1) ช้ินงานที่เกิดจากการสแกน กลาวคือ เปนกรณีที่บุคคลหน่ึงนําเอาช้ินงานของบุคคลอกีคน

หน่ึงไปผลิตเปนช้ินงานของตนโดยวิธีการสแกนเปนการผลิตช้ินงานข้ึนใหมอีกช้ินหน่ึง ซึ่งถาผูเปน

เจาของช้ินงานตนฉบับไดมีการขอรบัสิทธิบัตรในประเทศไวแลว ผูสแกนยอมไมสามารถนําช้ินงานน้ัน

ไปขอรับสิทธิบัตรไดโดยที่การกระทําดังกลาวเปนการกระทาํทีถื่อวาเปนการคัดลอกความคิด ซึ่ง

กฎหมายสทิธิบัตรใหความคุมครองในเรือ่งของความคิด เน่ืองดวยไมใชเปนการออกแบบผลิตภัณฑ

ใหมตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 57 จึงเปนการกระทบตอสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร (Exclusive 

Rights) ตามมาตรา 63 อันเปนสทิธิเด็ดขาดของผูทรงสทิธิบตัร ซึ่งสทิธิบัตรในผลิตภัณฑจะใหสิทธิ

เด็ดขาดในลักษณะทีก่วางกวาสิทธิบัตรในรปูแบบอื่นเพราะสิทธิบัตรในผลิตภัณฑครอบคลุมถึงการใช

ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรทุกลักษณะ โดยสทิธิเด็ดขาดของผูทรงสิทธิบัตรมีอยูดวยกัน 6 ประเภท ไดแก 

(1) สิทธิในการผลิต (2) สิทธิในการใช (3) สิทธิในการขาย (4) สิทธิในการมีไวเพือ่ขาย (5) สิทธิในการ

เสนอขาย (6) สิทธิในการนําเขามาในราชอาณาจักร แยกอธิบายได ดังตอไปน้ี 

  1.1) สิทธิในการผลิต กลาวคือ การผลิต (Manufacturing) น้ันเปนการละเมิด

สิทธิบัตรในตัวเอง โดยไมตองมีการใช ซึ่งผูทรงสิทธิบัตรสามารถหามไมใหบุคคลอื่นผลิตผลิตภัณฑได

ต้ังแตตน โดยไมจําตองรอใหมกีารนําเอาผลิตภัณฑออกจําหนายเสียกอน9 เพราะการนําช้ินงานไป

                                                
8 มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. 
9 จักรกฤษณ ควรพจน, กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:  

นิติธรรม, 2556), 291. 
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สแกนแลวไดช้ินงานใหมข้ึนมา วิธีการดังกลาวน้ีถือวาเปนการผลิตสําหรบัความหมายของการผลิตก็คือ 

การทําข้ึนซึง่ผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตร ทั้งน้ีไมวาจะเปนการทําผลิตภัณฑข้ึนโดยใชวิธีการผลิตใด10 

  1.2) สิทธิในการใช กลาวคือ การใช (Use) เปนสทิธิเด็ดขาดของผูทรงสทิธิบัตรอีก

รูปแบบหน่ึง ซึ่งการใชดังกลาวน้ีไมไดหมายความวาถึงขนาดตองเปนการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

แตหมายถึงการนําผลิตภัณฑไปใชประโยชนในทางหน่ึงทางใดอันเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

ประดิษฐน้ัน เชน การนําเอาเคสโทรศัพทมอืถือไปใชเพื่อปกปองโทรศัพท เปนตน ทั้งน้ี การใชที่จะ

เปนการละเมิดสิทธิบัตรไดน้ันตองเปนการใชผลิตภัณฑที่มีการละเมิดสิทธิบัตรอยูกอนแลวเทาน้ัน โดย

ตองเปนการนําผลิตภัณฑไปใชประโยชนแลวอกีดวยเพราะฉะน้ันถามีบุคคลอื่นที่ไมไดรับอนุญาตจาก 

ผูทรงสทิธิบัตรนําช้ินงานออกใชก็ยอมเปนการละเมิดสทิธิบตัรเชนเดียวกันในเรื่องน้ีมีขอสงัเกตวาการ

มีไวเพื่อใชจะเปนการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม ผูเขียนเห็นวา การมีไวเพื่อใชก็ถือวาเปนการละเมิดแลว

เพราะวาดูจากวัตถุประสงคของผูทีม่ีไวเพื่อใชวาจะตองใชช้ินงานมีการใชช้ินงานน้ันตอไป แมวา

กฎหมายสทิธิบัตรจะไมไดกําหนดไว แตถาพิจารณาจากความมุงหมายก็ยอมเปนการละเมิดเหมอืนกับ

กรณีการใชเชนกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตร 

  1.3) สิทธิในการขายผลิตภัณฑ กลาวคือ การขาย (Sale) เรยีกไดวาเปนการ

แทรกแซงสทิธิผูกขาดของผูทรงสิทธิบัตรโดยตรงเพราะผูทรงสิทธิบัตรมสีิทธิแตเพียงผูเดียวในการ

แสวงหาประโยชนเชิงพาณิชย ฉะน้ัน ไมวาจะเปนผูนําช้ินงานไปสแกนหรือบุคคลอื่นที่ไดมกีารนําเอา

ช้ินงานน้ันออกขาย โดยไมไดรับการยินยอมยอมเปนการละเมิดลิทธิบัตรของผูทรงสิทธิบัตร 

  1.4) สิทธิในการมีไวเพื่อขาย กลาวคือ การมีไวเพือ่ขาย (Stocking for Sale) เปน

การมีไวในครอบครองหรอืเกบ็รกัษาซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบตัร โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะนําผลิตภัณฑ

น้ันออกขาย ฉะน้ันถาผูสแกนหรือบุคคลอื่นกระทําการดังกลาวน้ี โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรง

สิทธิบัตร ก็ยอมเปนการละเมิดสิทธิบัตร 

  1.5) สิทธิในการเสนอขาย กลาวคือ การเสนอขาย (Offering for Sale) เปนการ

เสนอสินคาแกผูอื่นเพื่อใหซื้อสินคา หรือดวยวิธีอื่นใดที่เขาขายเปนการเสนอขายสินคา การเสนอขาย

ในที่น้ีก็คือการเสนอใหทํานิติกรรมอยางหน่ึง ฉะน้ัน วิธีการตองไปเปนไปตามหลกัในเรือ่งนิติกรรม คือ 

ตองมีวัตถุประสงคอยางการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพยสินจงึจะเปนการละเมิดสิทธิบัตรได  

  1.6) สิทธิในการนําเขาผลิตภัณฑ กลาวคือ การนําเขาผลิตภัณฑ (Importing) เปน

การนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งการนําเขาผลิตภัณฑโดยไมไดรบั

อนุญาตจากเจาของผลิตภัณฑเปนการละเมิดสทิธิบัตรทุกกรณี ไมวาการนําเขาน้ันจะไดกระทําโดย

วัตถุประสงคใดก็ตาม แตทั้งน้ีตองปรากฏวาผูนําเขามผีลเปนการรบกวนขัดขวางสิทธิในทางเศรษฐกจิ

                                                
10 เรื่องเดียวกัน. 
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ของผูทรงสิทธิบัตรจงึจะเปนการละเมิดสทิธิบัตรได ฉะน้ัน ถาผูสแกนนําช้ินงานเขามาขัดขวางสิทธิ

ในทางเศรษฐกิจของผูทรงยอมเปนการละเมิดสิทธิบัตร 

2) ช้ินงานที่เกิดจากการสรางเอง กลาวคือ เปนกรณีทีม่ีการออกแบบช้ินงานข้ึนจาก

คอมพิวเตอร เสร็จแลวจึงทําการสรางลงในเครือ่งพมิพสามมติิ ซึ่งในกรณีดังกลาวน้ี หากปรากฏวา

ช้ินงานเกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม กส็ามารถขอรับความ

คุมครองในรูปแบบของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑไดตามมาตรา 56 เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ

ถือวาเปนการสรางสรรคอยางหน่ึง แตทั้งน้ีก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรา 57 ดวย 

 4.1.3 ปญหาการคุมครองและผลกระทบเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในรูปแบบ

ของเครื่องหมายการคา 

เครื่องหมายการคาทีเ่กี่ยวของกบัเทคโนโลยีการพมิพสามมิติน้ัน มักปรากฏอยูในรูปแบบของ

ช้ินงาน ซึ่งถาหากมบีุคคลใดนําช้ินงานที่มเีครื่องหมายการคาอยูจะเปนการละเมิดเครือ่งหมายการคา

หรือไม ในเรื่องน้ีผูเขียนเห็นวา ในกรณีทีเ่ครื่องพิมพสามมิติพิมพช้ินงานออกมาแลวเกี่ยวของกับ

เครื่องหมายการคาอยางไร แยกพิจารณาไดออกเปน 2 กรณี ดวยกัน คือ 

กรณีแรก เปนกรณีที่เกี่ยวกับช่ือตราสินคา กลาวคือ การพมิพโดยการคัดลอกช้ินงานทัง้หมด

แลวมีเครื่องหมายการคาที่เปนช่ือตราสินคาของบุคคลอื่นติดมาดวย ซึ่ง “ตราสินคา” ถือไดวาเปน

เครื่องหมายชนิดหน่ึงทีส่ามารถนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได เมื่อพิจารณาแลวจะเห็น

ไดวาช้ินงานที่มีเครื่องหมายการคาที่มีช่ือตราสินคาของบุคคลอื่นติดมาดวย ถือวาเปนการละเมิด

เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เพราะเน่ืองจากเปนกรณีทีเ่ครื่องหมายการคาเหมือนกับเครื่องหมาย

การคาของผูอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว  

อยางไรก็ดีถาเกิดมีการดัดแปลงในตัวสัญลักษณของเครื่องหมายการคากเ็ปนการละเมิด

เครื่องหมายการคาเชนเดียวกัน เพราะจะเขากรณีทีเ่ปนเครือ่งหมายการคาที่คลายของบุคคลอื่น ซึ่ง

ทั้งสองอยางน้ีถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคา มาตรา 44 อีกทั้งกรณีน้ี

อาจเขาขายเปนความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น แลวแตกรณี

เชนเดียวกัน 

กรณีท่ีสอง เปนกรณีที่เกี่ยวกับรูปรางรปูทรงของสินคา กลาวคือ การพิมพช้ินงานออกมาใน

ลักษณะน้ีเปนกรณีที่มีการพิมพโดยมีรปูรางหรือรูปทรงรวมอยูดวย ซึ่งรูปรางหรือรูปทรงดังกลาว

เหลาน้ีก็สามารถเปนเครื่องหมายการคาได พิจารณาไดจากคํานิยามคําวา “เครื่องหมาย”11 

หมายความวา “... รูปราง หรือรูปทรงของวัตถุ...” จะเห็นไดวา การพิมพช้ินงานของบุคคลอื่น ถาหาก

วาบุคคลน้ันจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเกี่ยวกับรูปรางหรือรปูทรงของวัตถุเอาไว ก็ยอมเปนการ

                                                
11 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 



123 

 

ละเมิดสิทธิแตผูเดียวของเจาของเครื่องหมายการคาในอันทีจ่ะใชเครื่องหมายการคาน้ันสําหรับสินคาที่

ไดจดทะเบียนไว12 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เกี่ยวกบัรปูรางหรือรูปทรงน้ัน ถามีการนําเอาเครื่องหมายการคาที่อยู

ในรูปแบบ 2 มิติ มาทําการดัดแปลงเปนรูปแบบ 3 มิติ ใหเกดิเปนรปูรางหรือรูปทรงข้ึนมาและมกีาร

นําออกจําหนายน้ัน ในกรณีน้ีผูเขียนเห็นวาเปนการละเมิดสทิธิของเจาของเครื่องหมายการคาได 

เพราะวาสินคาที่เกิดจากการดัดแปลงจาก 2 มิติ มาเปน 3 มิติน้ัน เชน ตรา ช่ือ คํา ขอความ เปนตน 

สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสินคาทีเ่ปนสิ่งที่บงบอกถึงวาเปนสินคาที่มเีจาของ ฉะน้ัน แมจะไมใชสินคาที่เจาของ

เครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนไวก็ตาม ก็ยอมเปนความผดิฐานละเมิดเครือ่งหมายการคาของ

เจาของเครื่องหมายการคา โดยใหเจาของเครือ่งหมายการคามีสิทธิฟองในฐานะทีเ่ปนการลวงขายตาม

มาตรา 46 วรรคสอง แหงพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา อีกทั้งในกรณียังเขาขายที่เปนการปลอม

หรือเลียนเครื่องหมายการคา แลวแตกรณี ตามมาตรา 108 หรือมาตรา 109 แหงพระราชบญัญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 อีกดวย 

 

4.2 วิเคราะหเปรยีบเทียบขอเท็จจริงและขอกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

การพิมพสามมิติระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน 

4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การใหความคุมครองในเรื่องของทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ

ภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แบงการวิเคราะหของเปน 3 สวน ไดดังน้ี 

  4.2.1.1 กฎหมายลิขสิทธิ ์

  ในประเทศสหรฐัอเมริกาไดมกีารใหความคุมครองในเรื่องของลิขสทิธ์ิอยางเครงครัด 

ซึ่งลิขสิทธ์ิจะใหความคุมครองแกงานตนฉบับผูสรางสรรคเปนรูปแบบการแสดงออกมาที่สามารถจบั

ตองได โดยมีลักษณะของงานที่ใหความคุมครอง13 ดังน้ี 

  (1) งานวรรณกรรม 

  (2) งานดนตรี รวบไปถึงงานโนตเพลงในการเรียบเรียงเสียงประสาน 

  (3) งานละคร รวมไปถึงเพลงประกอบละคร 

  (4) งานละครใบและงานประกอบละคร 

  (5) งานภาพวาด ภาพเขียนและงานประติมากรรม 

  (6) งานภาพยนตรและงานโสตวัสดุอื่น ๆ 

                                                
12 มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534. 
13 The copyright Office, Copyright Basic (Washington D.C: Library of Congress, 1996), 3. 
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  (7) งานสิ่งบันทกึเสียง 

  (8) งานสถาปตยกรรม 

  อยางไรก็ตามในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติก็เปนอีกหน่ึงงานที่ไดรับความคุมครองใน

ดานลิขสิทธ์ิโดยแจงแจกออกเปนช้ินงานจากไฟลแบบพมิพซึง่เปนไฟลทีส่แกนช้ินงานตนแบบหรือไฟล

งานที่ออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางสรรคผลงานถาหากเปนงานสรางสรรคที่ไมใช

งานที่มลีักษณะงานทั่วไปยอมไดรบัความคุมครองเปนงานอนัมีลิขสทิธ์ิ ตามองคประกอบของงานอันมี

ลิขสิทธ์ิตามกฎหมายสหรัฐมีอยู 3 ประการคือ 

  (1) เปนงานที่เกิดจากผูสรางสรรคเองหรือเริ่มงานมาดวยตัวของผูสรางสรรคเองโดย

ไมไดมีการลอกเลียนแบบจากบุคคลอื่นโดยจะตองมีความคิดสรางสรรคอยางเพียงพอ 

  (2) จะตองมีการบันทกึงานลงสื่อทีส่ามารถนําเสนองานน้ันใหออกมาปรากฏหรอืมี

หลักฐานการบันทึกทางกายภาพ เพือ่มีไวสืบอางอิงถึงงานทีไ่ดถูกกลาวอาง ซึ่งถาหากไมมีกจ็ะไมไดรบั

การคุมครองตามกฎหมายน้ันเอง 

  (3) การคุมครองลิขสิทธ์ิไมครอบคลุมถึงความคิด กระบวนการ กรรมวิธี ระบบ 

วิธีการทํางาน แนวคิด หลักการหรอืการคนพบถึงแมวาจะมกีารพรรณนาอธิบายงานดังกลาวก็ตาม 

  จะเห็นไดวาไฟลงานทีเ่กิดจากการสรางสรรคดวยตนเองหรือไฟลงานที่ออกแบบโดย

การใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางสรรคผลงานโดยไมไดลอกเลียนจากผูอื่นยอมไดรับความคุมครอง

ลิขสิทธ์ิในองคประกอบของงานอันมลีิขสิทธ์ิตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา งานดังกลาวรวมไปถึงช้ินงาน

ที่เกิดจากไฟลงานตนฉบับของผูสรางสรรคดวย  

  สวนตัวช้ินงานที่มีการสแกนออกมาจากเครื่องพมิพสามมิติน้ันจะเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิหรือไม เราจะพิจารณาจากตัวช้ินงานที่ไดทําการสแกนออกมาวาเปนงานทีเ่กิดจากความคิด

ของผูสรางสรรคหรือเปนการลอกเลียนงานจากผูอื่น ซึ่งการละเมิดลิขสิทธ์ิของประเทศสหรฐัอเมริกา

ตาม Copyright Act 1976 ซึ่งไดกําหนดการละเมิดไว 2 กรณี กลาวคือ 

  1) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง 

   1.1) การทําซ้ํา ไมวาในรูปแบบใด การแสดง ทําใหปรากฏหรือแจกจายตอ

สาธารณชน การแพรภาพโดยเคเบลิหรือการเผยแพรงานทัง้หมด หรอืสาระสําคัญของงานตนแบบ

หรืองานที่ดัดแปลงข้ึนมา 

   1.2) การนําเขาวัตถุใด ๆ เพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือแสวงหากําไร 

โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสทิธ์ิ 

  2) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออม (Indirect Infringement) 

   2.1) การทํา ใหเชาเพื่อการคาหรือ เสนอขายเพื่อประโยชนในทางการคา  

การใหเชาสําเนางานที่ละเมิดลิขสทิธ์ิ 
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   2.2) จําหนาย ใหเชาเพื่อการคา เสนอเพื่อจําหนายหรือใหเชาซึ่งสําเนางานที่

ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

   2.3) เผยแพรสําเนางานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ 

   2.4) ครอบครอง เวนแตกรณีที่ใชเพื่อประโยชนสวนตัว งานอันเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

   2.5) เผยแพร ตอสาธารณชนซึ่งสําเนาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิเพื่อประโยชนในทาง

การคา 

   2.6) นําเขามาในประเทศ ซึ่งงานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิในราชอาณาจักรเวนแตที่ใช

เพื่อประโยชนสวนตัว 

   2.7) จัดทํา หรอืครอบครอง แมพิมพที่ใชทําสําเนางานละเมดิลิขสิทธ์ิ  

เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรสวนตัว  

        2.8) เผยแพร ตอสาธารณชน 

   จากการละเมิดที่ไดกําหนดไวหากตัวช้ินงานที่ไดสแกนจากเครื่องพิมพสามมิติเปน

การทําซ้ํา ดัดแปลงไมวาในรปูแบบใด ไดมีการเผยแพรงานหรือสาระสําคัญของงานตนแบบหรืองานที่

ดัดแปลงข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือแสวงหากําไรโดยไมไดมีการขออนุญาตจากผูเปนเจาของ

ยอมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานน้ัน แตหากช้ินงานที่เครือ่งพมิพสามมิติไดทําการพิมพออกมาเปน

ช้ินงานทั่วไป เชน ภาชนะ เครื่องประดับ รองเทา ช้ินงานเหลาน้ีจะไมไดรับความคุมครองลิขสิทธ์ิ

เน่ืองจากจะถือวาเปนเพียงช้ินงานเพื่อใชสอยเทาน้ันไมเพียงพอที่จะถือวาเปนการสรางจากการรเิริม่

สรางของตนเองจงึไมใชงานสรางสรรคทีจ่ะไดรบัการคุมครอง ซึ่งการพิมพสามมิติหากช้ินงานน้ันเปน

ผลมาจากการคัดลอกไฟลงานออกแบบตนฉบบัทีม่ีลิขสิทธ์ิแลวดวยช้ินงานที่ทําการพมิพออกมาก็ถือ

วาเปนงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิเชนกัน 

   4.2.1.2 กฎหมายสิทธิบัตร 

   สิทธิบัตรตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะใหความคุมครองแกผูใดประดิษฐกอนมสีิทธิ

ดีกวาหรือทีเ่รียกวาระบบ “First to Invent” ซึ่งมีความแตกตางกับประเทศอื่น ๆ ซึง่กฎหมาย

สหรัฐอเมรกิามองวาระบบผูใดประดิษฐกอนมสีิทธิกอนน้ันเปนธรรมตอผูประดิษฐและคิดคนมากกวา

ถึงแมวาในทางปฏิบัติน้ันจะยากทีจ่ะพจิารณาตัดสินวาใครประดิษฐไดกอนกันก็ตาม ซึ่งการประดิษฐที่

จะไดรับความคุมครองน้ันจะตองมีคุณสมบัติตามทีพ่ระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรฐัอเมริกาซึ่งไดวาง

หลักเกณฑสําหรับการขอรับสิทธิบัตรไว ดังน้ี 

  1) ตองเปนการประดิษฐทีส่ามารถขอรบัสทิธิบัตรได 

  ลักษณะของการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดมีการบัญญัติอยูในมาตรา 101 แหง

พระราชบัญญัติสหรัฐอเมริกาซึง่ไดกําหนดไวดังน้ี 
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   (1) กรรมวิธี (Process) 

   (2) เครื่องจักรกล (Machine) 

   (3) ผลิตผล (Manufacture) 

 (4) สวนประกอบของวัตถุ (Composition of Matter) 

   (5) การกระทําใด ๆ ซึ่งใหมและเปนประโยชนอันทําใหสิง่ตาง ๆ ดังกลาว

ขางตนดีข้ึน (Any New and Useful Improvement Thereof) 

  กลาวคือในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติต้ังแตอุปกรณที่นํามาใชในการพิมพเพื่อผลิต

ช้ินงานซึ่งเปนเทคโนโลยีและรวมไปถึงเทคนิคในการพมิพน้ันถือเปนการคุมครองสทิธิบัตรในดานการ

ประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งรวมไปถึงวัสดุที่ใชในการพิมพที่มีคุณสมบัติพเิศษอันเกิดจาก

การประดิษฐข้ึนใหม อาทเิชน วัสดุที่ทนทานตอสภาพความรอนจัด วัสดุทีม่ีความยืดหยุนคงสภาพสงู 

เปนตน ซึ่งถือเปนงานที่ไดความคุมครองสิทธิบตัรไดตามลักษณะของการประดิษฐที่ไดบัญญัติอยูใน

มาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติสหรัฐอเมริกาเชนกัน 

   สวนการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาน้ันจะอยูภายใต The Patent 

Act 35 U.S.C.A ซึ่งจะตองเปนสิ่งประดิษฐที่มีความใหม มีความริเริม่สรางสรรคและมีลกัษณะที่ประดับ

ตกแตงสําหรบัผลิตภัณฑจึงจะไดรบัความคุมครองถือวาเปนการใชความคุมครองแกแบบผลิตภัณฑแบบ

เดียวกับประเทศไทย ซึ่งในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ันการผลิตช้ินงานทีส่ามารถไดรบัความคุมครอง

ในฐานะแบบผลิตภัณฑจะไดตองมลีักษณะดังน้ี 

   1) แบบผลิตภัณฑน้ันตองมีความใหม โดยไมเหมือนกับผลิตภัณฑที่มีมากอนแลว 

 2) ตองเปนองคประกอบภายนอกของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกบัการผลิต ทั้งน้ีอาจจะมี

ลักษณะสามมิติ คือ เปนโครงรางสิง่ของ หรืออาจจะมลีักษณะสองมิติ คือเปนลักษณะตกแตงพื้นที่ผิว

ของสิ่งของ หรือรวมเอาลกัษณะทั้งสองมิติและสามมิติเอาไวดวยกัน 

 3) แบบผลิตภัณฑน้ันตองมลีักษณะประดับตกแตง คือ สามารถดึงดูดตอสายตา

ผูบริโภคไดโดยไมตองถึงขนาดเปนศิลปกรรม 

 4) แบบผลิตภัณฑดังกลาวตองไมเปนทีป่ระจักษโดยงายแกสายตาของผูทีม่ีความ

ชํานาญในระดับสามัญ (Non-obvious to a Person of Ordinary Skill in the Art) หมายความวา 

หากบุคคลผูมีความชํานาญในระดับสามัญพิจารณาการออกแบบที่มมีากอนแลวไมสามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑน้ันไดอยางงายดาย แบบผลิตภัณฑน้ันจะถือวาเปนผลิตภัณฑที่ไมประจักษโดยงาย 

   5) แบบผลิตภัณฑดังกลาวตองไมเกี่ยวกับการทํางาน แบบผลิตภัณฑตองไมถูก

ออกแบบมาเพือ่วัตถุประสงคหลกัในดานการทํางานมากกวาการประดับตกแตง ไมเชนน้ันแลวจะไมได

รับความคุมครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ 
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 ในกรณีช้ินงานที่ช้ินงานที่พมิพออกมาจากเครือ่งพมิพสามมติิน้ันเปนงานที่เปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑเขาคุณสมบัติตามที่ไดกลาวมาขางตนน้ันก็สามารถไดรับการคุมครองสิทธิบัตรได 

แตหากการพิมพสามมิติช้ินงานใดทีพ่ิมพออกมามลีักษณะเหมือนหรือคลายกบัแบบผลิตภัณฑซึ่งเขา

เงื่อนไขที่ไดรบัความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร โดยไมไดขออนุญาตเจาของสทิธิบัตรเพื่อพมิพ

งานช้ินน้ี มิฉะน้ันจะถือเปนการละเมิดเจาของสิทธิบัตรได 

  4.2.1.3 กฎหมายเครื่องหมายการคา 

 การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกาน้ันมีวัตถุประสงคเพือ่

ปองกันการลวงขายสินคาของผูรายหน่ึงจากผูผลิตหลายอื่น ๆ อยูภายใต Lanham Act ไดมีการแบง

การจดทะเบียนไว 2 ประเภทดังน้ี 

   (1) ระบบทะเบียนหลกั 

  ซึ่งการมีเครื่องหมายการคาในระบบทะเบียนหลักตองมีความสามารถใชแยกแยะ

ความแตกตางระหวางสินคาทีจ่ดทะเบียนกบัสินคาเดียวกันกับของผูผลิตหลายอื่นไดดังกลาวคือความ

มีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive) และจะตองไมมลีักษณะตองหามตามที่กําหนด

ไวในมาตรา 1052 และเครื่องหมายดังกลาวตองไมเหมอืนหรือคลายกบัเครื่องหมายการคาที่ไดจด

ทะเบียนไวแลวกบัสํานักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครือ่งหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา 

  (2) ระบบทะเบียนรอง 

  การจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองไดแกเครื่องหมายการคาจําพวกไมมีคุณสมบัติ

ที่เพียงพอจะไดรับการจดทะเบียนหลักน่ันเอง เครื่องหมายการคาที่มีการใชงานจนเกิดลกัษณะบง

เฉพาะโดยสามารถแยกความตางระหวางแหลงกําเนิดของสนิคาของเจาของเครือ่งหมายการคาหน่ึง

ออกจากเครื่องหมายการคาเจาอื่นได ลกัษณะเชนน้ีเรียกวาลักษณะบงเฉพาะการใช (Acquired 

Distinctiveness through Use) ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกากําหนดใหหีบหอ

และรปูรางรปูทรงของสินคาสามารถทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในระบบทะเบียนรองได 

ทั้งน้ีสาระสําคัญทัง้หมดของรปูรางรปูทรงของสินคาตองไมใชสวนที่ใชประโยชนหรือมีหนาทีส่ําคัญใน

การใชงาน  

  จะเห็นไดวาการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติทีเ่กิดจากการสแกนช้ินงานตนแบบหรือไฟลงานการออกแบบมาเปนช้ินงานที่มรีูปราง

รูปทรงสามารถจับตองไดก็ยอมมีสทิธิไดรับความคุมครองในเครื่องหมายการคาน้ัน ช้ินงานที่ไดมาจะ

สามารถไดรบัความคุมครองในระบบทะเบียนหลักหรือระบบทะเบียนรองตองพิจารณาจากการแบง

การจดทะเบียนที่ไดกลาวมาขางตนตามกฎหมายเครือ่งหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา หากช้ินงานที่

ไดทํางานสแกนจากตนแบบหรือไฟลการออกแบบน้ันมลีักษณะเหมอืนหรือคลายกบัเครื่องหมาย 
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การคาที่ไดมีการรบัจดทะเบียนคุมครองไวแลวยอมถือเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น

ที่ไดทําการจดทะเบียนไวแลว 

 สวนกรณีการพิมพสามมิติที่เกี่ยวกับรูปรางรปูทรงของสินคาน้ันสามารถย่ืนจด

ทะเบียนเครือ่งหมายการคาไดเชนกัน กลาวคือในประเทศสหรัฐอเมริกาผูที่จะย่ืนจดทะเบียน

เครื่องหมาย การคาในรูปรางรูปทรงของวัตถุจะตองแสดงใหเห็นวารปูรางรปูทรงของวัตถุดังกลาว

ไมไดแสดงถึงหนาที่การใชงาน (Nonfunctional) และนอกจากน้ีรปูรางรปูทรงดังกลาวจะตองทํา

หนาที่ของเครื่องหมายการคาไดคือจะตองแยกความแตกตางระหวางสินคาภายใตเครื่องหมายการคา

หน่ึงออกจากสินคาของเจาของเครือ่งหมายการคาอื่นได ซึง่ในแนวทางการพจิารณาในเรื่องของรปูราง

รูปทรงน้ันจะตองพิจารณาจากปญหาขอเทจ็จริงที่เกิดข้ึนและบรรทัดฐานของคําพิพากษาของศาลเปน

หลักในวัตถุดังกลาว หากมีการพมิพช้ินงานออกมาเปนวัตถุที่มีรปูรางรปูทรงลกัษณะดังกลาว

เชนเดียวกับเครื่องหมายการคาในรปูรางรูปทรงที่ไดรบัความคุมครองจนทําใหเกิดความสับสนหลงผิด

ในหมูผูบรโิภคจะเขาขายการลวงขายสินคา ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการลวงขายวา Palming 

Off ซึ่งการกระทําน้ีจะตองไมกระทบการะเทือนสทิธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน 

ในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคา

น่ันเอง 

 4.2.2 ประเทศญี่ปุน 

 การใหความคุมครองในเรื่องของทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ

ภายใตกฎหมายของประเทศญี่ปุน แบงการวิเคราะหของเปน 3 สวน ไดดังน้ี 

 4.2.2.1 กฎหมายลิขสิทธิ ์  

   ในประเทศญีปุ่นใหความคุมครองเกี่ยวกับการละเมิดลิขสทิธ์ิที่สอดคลองกบั

มาตรฐานสากลของการคุมครองลิขสิทธ์ิ โดยอยูภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2513 โดยใหสิทธิ

แตเพียงผูเดียวในการเสนอหรือทําใหงานปรากฏตอสาธารณชน สิทธิในการทําซ้ํา แสดง เผยแพรตอ

สาธารณชน การอางองิ จําหนาย โอนกรรมสิทธ์ิในงาน การใหยืม การแปล การดัดแปลง การใช

ประโยชนในงานประเภท Derivative Works ซึ่งงานที่ไดรบัความคุมครองของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ

ของญี่ปุนมี ดังตอไปน้ี 

 “งานวรรณกรรม งานดนตรกีรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานสถาปตยกรรม 

งานสิ่งบันทึกเสียง งานภาพถาย งานภาพยนตร งานแพรเสยีงแพรภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร งาน

ประเภท Derivative Works ซึ่งไมรวมไปถึงงานแปล หรือ งานที่ไดรับการจัดเตรียมข้ึนใหม หรืองาน

ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเดิม หรืองานดัดแปลง และงานรวบรวม (Competition Works)”  
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 อยางไรก็ตามช้ินงานในการพิมพสามมิติทีเ่กิดจากการสรางสรรคดวยตนเองหรือไฟล

งานที่ออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางสรรคผลงานยอมไดรบัความคุมครองลิขสิทธ์ิ

อันใหสทิธิแตเพียงผูเดียวตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิแหงประเทศญีปุ่น อยางไรก็ดีช้ินงานที่เกิดจาก

การสแกนไฟลตนแบบหรอืไฟลงานในงานพมิพสามมิติไดมีการทําซ้ํา ดัดแปลงในงานอันไดรับความ

คุมครองลิขสิทธ์ิทีม่ีอยูแลวไมวาจะในรูปแบบใดเพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรือแสวงหากําไรยอมถือ

วาเปนการกระทําอันละเมิดลิขสทิธ์ิ 

 4.2.2.2 กฎหมายสิทธิบัตร 

 ประเทศญีปุ่นนับไดวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเปนอยางมาก  

ทําใหกฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุนนับไดวาเปนระบบสทิธิบัตรที่มปีระสิทธิภาพที่ดีทีสุ่ดอีกประเทศหน่ึง

เชนกัน ซึ่งญีปุ่นใชหลกัการใหความคุมครองแกผูประดิษฐโดยใชระบบ First to file System ซึ่งใหความ

คุมครองแกผูประดิษฐที่ไดย่ืนคําขอรบัสทิธิบัตรเปนรายแรกเชนเดียวกับประเทศไทย พระราชบญัญัติ

ญี่ปุนฉบบัน้ีไดใหคํากําจัดความของคําวา “การประดิษฐ หมายถึง ความคิดสรางสรรคในการคิดคนหรอื

คิดทําข้ึนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาอยางสูงโดยใชประโยชนจากธรรมชาติ” โดยพิจารณาจาก

การประดิษฐทีจ่ะไดรบัความคุมครองจะตองมีคุณสมบัติครบองคประกอบทั้ง 3 ประการ ตามที่ไดบัญญัติ

ไวในมาตรา 29 แหงพระราชบญัญัติสิทธิบัตรญี่ปุน ดังตอไปน้ี 

   1) ตองเปนการประดิษฐข้ึนใหม 

   2) ตองเปนการประดิษฐทีม่ีข้ันตอนการประดิษฐทีสู่งข้ึน 

   3) ตองเปนการประดิษฐทีส่ามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมได 

 อยางไรก็ดีในการประดิษฐทีเ่กิดจากการพมิพสามมิติทีม่ีความคิดสรางสรรคในการ

คิดคนหรือทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีทีม่ีความกาวหนาสงูและสามารถปรับใชในอุตสาหกรรมไดน้ัน 

ยอมจะถือวาเขาเงื่อนไขในการไดรับความคุมครองการประดิษฐของประเทศญี่ปุน ซึ่งลักษณะช้ินงานที่

เกิดจากการพมิพสามมิติแบงออกเปนการสแกนช้ินงานตนแบบและไฟลงานตนฉบับ ทัง้สองอยางน้ี

หากช้ินงานทีส่แกนช้ินงานตนฉบบัออกมาเหมือนกบัการประดิษฐที่ไดย่ืนจดทะเบียนมากอนหนาน้ีจะ

ถือวาเปนการละเมิดสทิธิบัตรการประดิษฐ และหากช้ินงานจากไฟลตนฉบับเปนการประดิษฐใหมที่

เขาองคประกอบทัง้ 3 ประการที่ไดกลาวมาขางตนก็ถือวาไดรับการความคุมครองในสิทธิบัตรการ

ประดิษฐตามพระราชบัญญัติสทิธิบัตรญี่ปุนน้ันเอง 

 ในสวนของการออกแบบผลิตภัณฑของประเทศญีปุ่นใชกฎหมาย Law No 220 ได

นิยามไววา “แบบผลิตภัณฑ หมายถึง รูปทรง ลวดลาย หรือสี หรือการประกอบเขากันของสิ่งเหลาน้ี

ในสิ่งของ ซึง่กอใหเกิดความประทับใจในสุนทรียภาพสามารถมองเห็นไดดวยตา” เปนการใหความ

คุมครองแกรูปรางรูปทรงซึ่งลักษณะของแบบผลิตภัณฑทีจ่ะไดรับความคุมครองมีดังน้ี   
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   1) ตองประกอบดวยรูปรางรูปทรง ลวดลาย หรอืสี หรือการประกอบเขากันของสิ่ง

เหลาน้ีในสิ่งของ 

   2) สามารถปรากฏตอสายตาในลักษณะของสิ่งของไมวาทัง้หมดหรอืบางสวนหมายความ

วาจะตองเปนแบบผลิตภัณฑตองสามารถทําใหปรากฏเปนรปูรางข้ึนในลักษณะของสิ่งของ 

   3) เปนสิง่ซึง่สามารถทําใหเกิดความประทบัใจดานสุนทรียภาพซึง่สามารถสัมผัสไดดวยตา 

   4) ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมได 

 ดังน้ันช้ินงานที่เกิดจากการพิมพสามมิติทีป่ระกอบดวยรปูรางรูปทรง ลวดลายหรือสี

ของช้ินงานยอมไดรบัความคุมครองตามกฎหมายไดรวมไปถึงแบบผลิตภัณฑทีป่รากฏเปนรูปรางข้ึนใน

ลักษณะของสิ่งของกลาวคือตองสามารถปรากฏตอสายตาได หากสิ่งของดังของดังกลาวไมสามารถ

ปรากฏตอสายตาได อาทิเชน หมอก ควัน เปลวไฟ ฯลฯ เชนน้ีไมนับวาเปนสิ่งของตามกฎหมายการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งถาหากช้ินงานพิมพสามมิติเปนแบบผลิตภัณฑใหมซึ่งเกิดจากการรเิริม่สราง 

สรรคและเขาตามลักษณะที่ไดกลาวมาขางตนช้ินงานการพิมพสามมิติน้ียอมไดรบัความคุมครองใน

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ แตถาหากช้ินงานการพิมพออกมามกีารออกแบบเหมือนแบบ

ผลิตภัณฑที่ไดรบัการคุมครองแลวกอนหนาน้ีถือวาช้ินงานการพิมพยอมเปนการละเมิดสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

  4.2.2.3 เครื่องหมายการคา 

 การพัฒนาดานกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่นเปนระยะเวลายาว 

นานและครอบคลุมทั้งในเรื่องเครือ่งหมายบริการและการใหความคุมครองแกรูปรางรปูทรงของวัตถุ

ใหสามารถไดรับความคุมครองในฐานะเครื่องหมายการคาได ซึ่งการแกกฎหมายเพิ่มเติมของญี่ปุนน้ัน

เพื่อใหสอดคลองกบัการเปนสมาชิกของ Madrid Protocol น่ันเอง โดยใหคํากําจัดความของ

เครื่องหมายการคา หมายถึง “ตัวหนังสอื ตัวเลข สัญลักษณ หรือ รูปรางรูปทรงสามมิติ หรอืสิง่

ประกอบของสิง่ทั้งหลายดังกลาวทั้งมสีีและไมมสี”ี ตามมาตรา 2 ของกฎหมายเครื่องหมายการคาของ

ประเทศญีปุ่น จะเห็นไดวากฎหมายของประเทศญี่ปุนไดใหความคุมครองเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา

ในรูปรางรปูทรงสามมิติดวย ซึ่งในลักษณะการพิมพสามมิติตัวช้ินงานที่เกิดจากการสแกนจากช้ินงาน

ตนแบบหรือไฟลงานตนฉบบัมรีูปทรงสามมิติยอมไดรบัความคุมครองในเครื่องหมายการคาหาก

ช้ินงานพิมพมลีักษณะดังตอไปน้ี 

   (1) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่มลีักษณะเฉพาะ 

   (2) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่ไมเหมือนหรอืคลายกันกับเครื่องหมายการคาของ

บุคคลอื่น 

   (3) ตองเปนเครือ่งหมายการคาที่ไมมลีักษณะตองหามตามกฎหมาย 
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 อยางไรก็ดีหากช้ินงานพิมพมีคุณสมบัติตามที่ไดกลาวมาขางตนจะไดรับความ

คุมครองและสามารถย่ืนจดทะเบียนเครื่องหมายการคาซึ่งประกอบดวยรูปรางรูปทรงสามมิติไดน้ัน

จะตองแสดงภาพของรูปรางรูปทรงสามมิติที่ตองการไดรับความคุมครองอยางชัดเจนจึงจะไดรบัความ

คุมครองไมเชนน้ันแลวจะไมไดรบัความคุมครองเครื่องหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมิติ 

 ในกรณีดังกลาวช้ินงานการพมิพสามมิติผูย่ืนคําขอจดทะเบียนจะตองระบุไวในคําขอ

วาเปนเครือ่งหมายการคาในรูปรางรูปทรงสามมิติมเิชนน้ันจะถือวาช้ินงานไดรับความคุมครองในฐานะ

เครื่องหมายการคาในลักษณะธรรมดา 

 ดังน้ันช้ินงานจากการพิมพไมวาจะเปนการสแกนจากช้ินงานตนแบบหรือไฟลงาน

ตนฉบับที่มลีักษณะอันสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในลักษณะธรรมดาหรอืเครือ่งหมาย

การคาในรูปรางรูปทรงสามมิติไดซึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่นไดบัญญัติไวอยาง

ชัดเจนยอมไดรบัความคุมครอง แตหากช้ินงานน้ีมลีักษณะเหมอืนหรือคลายเครื่องหมายการคาของ

บุคคลที่ไดมีการย่ืนขอจดทะเบียนไปแลวยอมถือเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาตามกฎหมาย

เครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่นที่ไดกลาวไว 

 

4.3 วิเคราะหผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของเทคโนโลยี

การพิมพสามมิติ 

 ผลกระทบทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยีการพิมพสามมิติไดเขามามบีทบาททางดานสงัคมกบั

ชีวิตประจําวันของมนุษยในการอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนวงการอาหาร, วงการตํารวจ, วงการ

แพทย ทันตกรรม และวงการอุตสาหกรรมอื่น ๆ เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวน้ีก็อาจเปนการละเมิด

สิทธิในทรพัยสินทางปญญาของผูอื่นดวยไปในตัว เน่ืองจาก การพิมพของเครื่องพิมพสามมิติน้ี จะมี

ลักษณะที่เปนการคัดลอกงานของผูอื่นแลวพิมพออกมาจนเกิดเปนช้ินงานใหมข้ึน ทําใหสามารถ

กระทบตอสิทธิในทรพัยสินทางปญญาได ดังน้ี 

4.3.1 ผลกระทบดานลิขสิทธิ์  

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอเรือ่งการสรางสรรคของผูสรางสรรค

หรือเจาของลิขสิทธ์ิ อันเน่ืองมาจาก “ช้ินงาน” ที่เกิดจากเครื่องพมิพสามมิติ เปนการคัดลอกไฟลงาน

ที่ทําไดโดยงายและถือวาเปนการทําซ้ําอยางหน่ึง ซึ่งกระทบกระเทือนแตสทิธิแตเพียงผูเดียวของ

เจาของลิขสทิธ์ิ (Exclusive Rights) โดยที่กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดเอาไว

วา “การทําซ้ําเปนการกระทําไมวาในรูปแบบใด การแสดง ทําใหปรากฏหรือแจกจายตอสาธารณชน 

การแพรภาพโดยเคเบิลหรือการเผยแพรงานทั้งหมด หรอืสาระสําคัญของงานตนแบบหรืองานที่

ดัดแปลงข้ึนมา” อันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงและในขณะเดียวกันกฎหมายลิขสิทธ์ิของญี่ปุนก็ได

กําหนดลกัษณะการทําซ้ําไวเชนเดียวกับสหรัฐอเมรกิา สงผลใหการทําซ้ําช้ินงานที่ไมไดรบัอนุญาตจาก
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เจาของลิขสทิธ์ิยอมเปนการละเมิดตอเจาของลิขสิทธ์ิ สวนกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยน้ัน ก็ได

กําหนดถึงการกระทําทีเ่ปนการทําซ้ํายอมเปนการละเมิดตอสิทธิของเจาของลิขสทิธ์ิตามมาตรา 27 

แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  

อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีการพมิพสามมิติยังกอใหเกิดการละเมิดอีกอยางหน่ึง คือ “ไฟลงาน”  

ที่เกิดจาการสแกนช้ินงานตนฉบบั ถึงแมวาเจาของช้ินงานจะไมไดเปนเจาของไฟลงานดังกลาวน้ี 

เน่ืองจากงานอันมีลิขสิทธ์ิไมจําเปนตองเปนสรางสรรคมาจากไฟลงานเสมอไป เชน งานวรรณกรรม 

งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม เปนตน เพราะฉะน้ันผูสแกนช้ินงานจึงเปนเจาของไฟลงาน ทั้งน้ีจะมี

ลิขสิทธ์ิหรือไมข้ึนอยูกับวาไฟลงานน้ันเกิดจากการสรางสรรคดวยตนเองหรือไม แตถึงอยางไรในกรณีน้ี 

ถือวาเปนการกระทําทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิข้ันรองของเจาของลิขสทิธ์ิตามมาตรา 31 แหงพระราชบญัญัติ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ดวยเหตุที่วาผูสแกนยอมรูอยูแลวหรือมเีหตุอันควรรูวางานใดกระทําข้ึนโดยละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผูอื่น จงึเปนการกระทําในลกัษณะที่เปนการรบกวนสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธ์ิ

เชนเดียวกับกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิโดยทั่วไปน่ันเอง 

ทั้งน้ีทั้งน้ัน กฎหมายลิขสิทธ์ิทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญีปุ่นก็ไมไดกําหนดวา

งานทุกชนิดที่ทําแลวไมไดรับอนุญาตจะเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิทุกกรณี แตไดกําหนดขอยกเวนลิขสทิธ์ิ

เอาไว ไมวาจะเปนการใชเพื่อสวนตัว เพื่อการศึกษา และไมไดทําไปเพื่อแสวงหากําไร เปนตน สวน

สําหรับประเทศไทยน้ัน ปรากฏอยูในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 แตตองอยู

ภายในเงื่อนไขที่สําคัญวา “ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมลีิขสทิธ์ิตามปกติของ

เจาของลิขสทิธ์ิ และไมกระทบกระเทอืนถึงสทิธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควรก็

ไมเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิตอเจาของลิขสิทธ์ิ” 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติกอใหเกิดการทําซ้ําในกรณีของช้ินงาน อันเปน

การละเมิดลิขสทิธ์ิโดยตรงตอเจาของลิขสิทธ์ิและยังเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ันรองสําหรบักรณีไฟลงาน 

เพราะวาผูเปนเจาของไฟลงานทีเ่กิดจากการสแกนช้ินงานตนฉบับ ยอมตองรูหรือมีเหตุอันควรรูวางาน

น้ันไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสทิธ์ิของผูอื่น  

4.3.2 ผลกระทบทางดานสิทธิบัตร 

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติยอมเปนการกระทบตอสิทธิบัตรในดาน “การออกแบบ

ผลิตภัณฑ” ของผูทรงสิทธิบัตร เพราะเทคโนโลยีการพมิพสามมิติน้ีสามารถคัดลอกงานไดออกมา

เหมอืนงานตนฉบบั โดยสิ่งที่สามารถคัดลอกไดงาย คือ “ช้ินงาน” ซึ่งการคัดลอกช้ินงานจะถือวาเปน

การละเมิดตอผูทรงสิทธิหรือไม แยกพจิารณาได ดังน้ี 

การออกแบบผลิตภัณฑกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญีปุ่น (The Design Law) มาตรา 2 

(1) กําหนดวา “แบบผลิตภัณฑ” หมายถึง รปูทรง (Shape) ลวดลาย (Pattern) หรือสี (Colors) หรือ

การรวมกันของสิ่งเหลาน้ี ในสิ่งของซึ่งกอใหเกิดความประทบัใจทางสุนทรียภาพโดยจักษุสมัผสั และ
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ในกฎหมายสทิธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Patent Act) มาตรา 171 กําหนดวา บุคคลใด

ที่ประดิษฐแบบผลิตภัณฑใด ๆ ซึ่งมีความใหม (New) สรางสรรคข้ึนดวยความคิดริเริ่มของตนเอง 

(Original) และมลีักษณะประดับตกแตง (Ornamental) สําหรบัสิง่ของเกี่ยวกับการผลิต อาจไดรับ

สิทธิบัตรดังกลาวน้ันภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดน้ี 

สวนประเทศไทยไมไดกําหนดความหมายของคําวา “การออกแบบผลิตภัณฑ” แตพิจาณา

ความหมายจากคํานิยามคําวา “แบบผลิตภัณฑ” ซึ่งตามมาตรา 3 วรรค 4 แหงพระราชบญัญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หมายความถึง “รูปรางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบของลวดลายหรือสีของ

ผลิตภัณฑอันมลีักษณะพเิศษสําหรบัผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรบัผลิตอุตสาหกรรมรวมทั้ง

หัตถกรรมได จึงอาจกลาวโดยสรุปวาสิง่ทีส่ามารถเปนผลิตภัณฑไดจะตองมลีักษณะ คือ 1) เปนแนว 

ความคิดสรางสรรค 2) เปนลกัษณะภายนอกหรือสวนทีเ่ปนองคประกอบภายนอก 3) เปนลักษณะ

ภายนอกที่เกี่ยวกบัการทําใหผลิตภัณฑสวยงาม 4) เปนสิ่งทีส่ามารถนํามาปรบัใชกับผลิตภัณฑไดโดย

ไมเปนองคประกอบการใชงาน 

จากกรณีปญหาการออกแบบเหมอืนช้ินงานตนฉบับแลวสรางเปนช้ินงานอีกช้ินหน่ึง ทําให

เกิดผลกระทบทีเ่ปนการละเมิดสิทธิบัตร เน่ืองจากการออกแบบเหมือนช้ินงานจากตนฉบับไปเปนอกี

ช้ินงานหน่ึง ผูทําการออกแบบช้ินงานไมสามารถขอรบัสิทธิบัตรได เพราะสทิธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม แตเน่ืองจากกรณีน้ีเปนช้ินงานที่มีช้ินงานตนฉบับอยู

แลว ทั้งน้ี การกระทําเชนน้ียอมเปนการละเมิดตอสิทธิแตผูเดียวของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 63 

แหงพระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ดวยเหตุทีเ่ปนการกระทบสทิธิในการใช หรือขาย หรือมีไว

ขาย หรือเสนอขาย หรอืนําเขามาในราชอาณาจกัร เวนแตการใชเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย 

4.3.3 ผลกระทบทางดานเครื่องหมายการคา 

เครื่องหมายการคาเปนสิง่ที่มหีนาที่ในการแยกแยะความแตกตางของสินคา ซึ่งเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติกอใหเกิดปญหาจากการคัดลอกช้ินงานในสิ่งทีเ่ปนเครื่องหมายการคาหรือเกิดปญหาการ

ดัดแปลงช้ินงาน โดยช้ินงานดังกลาวสามารถแยกออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีท่ีหนึ่ง ช้ินงานตนฉบับ กลาวคือ เปนกรณีมีคัดลอกช้ินงานตนฉบับโดยการดัดแปลง

ช้ินงานจากตนฉบบั สิ่งทีจ่ะเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาในที่น้ี คือ “รูปราง หรือรูปทรง” ซึง่

ตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่นมีกําหนดไวในมาตรา 2 ของกฎหมายเครื่องหมาย

การคาของประเทศญีปุ่น วา “ตัวหนังสือ ตัวเลข สญัลกัษณ หรือ รูปรางรูปทรงสามมิติ หรอืสิง่

ประกอบของสิง่ทั้งหลายดังกลาวทั้งทีม่ีสีและไมมสี”ี ในขณะที่กฎหมายเครื่องหมายการคาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติรับรองเรือ่ง รปูราง หรือรูปทรง แตตองไมใชเปนรายละเอียดของวัตถุ

ที่ไดปรากฏอยูในรายละเอียดการประดิษฐ สําหรับประเทศไทยกฎหมายใหความคุมครองรูปราง หรือ

รูปทรงในลักษณะเดียวกบักับประเทศญี่ปุนและสหรฐัอเมริกา 
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อยางไรก็ตาม จะเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาไดก็ตอเมื่อช้ินงานมลีักษณะที่มรีปูราง 

รูปทรง เหมือนกับที่ไดมีการจดทะเบียนไว ยอมเปนการกระทําละเมิดเครื่องหมายการคา ตามมาตรา 

44 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนสิทธิแตผูเดียวของเจาของเครื่องหมาย

การคาในการใชเครือ่งหมายน้ัน และยังอาจถือวาเปนการปลอมเครื่องหมายการคา ตามพระราชบญัญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 มาตรา 108 ดวยเหตุที่วาช้ินงานที่เกิดจากการคัดลอกไมใชเปนสินคา

ของผูเปนเจาของเครื่องหมายการคา แตเกิดจากการปลอมข้ึนมาใหมทัง้หมด น่ันเองเพราะฉะน้ัน 

เครื่องพิมพสามมิติที่ผลิตงานช้ินงานออกมา ถาปรากฏวามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเกี่ยวกับ

รูปราง หรือรปูทรงเอาไว ก็ยอมเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาของผูทรง 

กรณีท่ีสอง การดัดแปลงช้ินงานตนฉบับ กลาวคือ เปนกรณีที่มีการคัดลอกและทําการดัดแปลง

ช้ินงานที่มีลกัษณะคลายกับช้ินงานตนฉบับ ซึง่การดัดแปลงถือวาเปนการทําซ้ําโดยเปลี่ยนรปูแบบใหม

อยางหน่ึง อันเปนการกระทําที่กระทบตอสทิธิแตผูเดียวของเจาของเครื่องหมายการคา และยังอาจเปน

การกระทําทีเ่ลียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 มาตรา 109 

เพราะเปนการดัดแปลงที่คลายกบัช้ินงานตนฉบบัของเจาของเครื่องหมายการคา 

4.3.4 ผลกระทบและความรับผิดท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยกีารพิมพสามมิติ  

 การทําซ้ํางานอันมลีิขสทิธ์ิ ถือไดวาเปนการกระทําทีล่ะเมิดตอสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งใน

เรื่องน้ีผูวิจัยไดทําการแบงการทําซ้ําในงานที่เกิดจากเครื่องพมิพสามมิติ ดังน้ี 

กรณีสรางงาน ในกรณีที่เปนการทําซ้ํางานของผูอื่นแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ 

 ประการแรก คือ เปนกรณีของไฟลงาน ซึ่งการสรางไฟลงานที่เกิดข้ึนจากการทําซ้ํา ถาไมได

รับอนุญาตจากผูเปนเจาของไฟลงาน ถือวาเปนการกระทําทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิในไฟลงาน ซึง่รวมไปถึง

การดัดแปลงไฟลงานดวย 

ประการทีส่อง คือ เปนกรณีของช้ินงานซึง่การสรางช้ินงานทีเ่กิดข้ึนจากการทําซ้ํา เปนการ

กระทําที่ละเมิดลิขสทิธ์ิตอผูเปนเจาของถาไมไดรบัอนุญาต แตอยางไรก็ตามถาเปนการสรางงานที่

เกิดข้ึนจากการดัดแปลงช้ินงานจะถือวาเปนการละเมดิลิขสทิธ์ิหรือไม ซึง่ในเรื่องดังกลาวน้ี ผูวิจัยเห็น

วา ตามกฎหมายลิขสทิธ์ิของประเทศไทย การดัดแปลงถือวาเปนการทําซ้ําโดยเปลี่ยนรปูแบบใหม ซึ่ง

ตามมาตรา 11 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ใหถือวาลิขสิทธ์ิเปนของผูทําการดัดแปลง  

แตทั้งน้ีตองไดรบัอนุญาตจากผูเปนเจาของเดิมกอนเทาน้ัน สวนในกรณีเผยแพร หรือเสนองานตอ

สาธารณะ ในงานทําซ้ําของเครือ่งพมิพสามมิติ ซึ่งการเผยแพร หรอืนําเสนองานตอสาธารณะเปนสิทธิ

เด็ดขาดอยางหน่ึงของผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิ ฉะน้ันถาบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระทําการดังกลาวน้ีไมวาจะ

เปนไฟลงานหรือช้ินงานโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของลิขสทิธ์ิ ยอมเปนการกระทําที่ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 
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เทคโนโลยีการพิมพสามมิติน้ีกอใหเกิดผลกระทบทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาวาบุคคล

ใดจะตองเปนผูรบัผิด ซึง่ผูวิจัยแยกการพิจารณาได ดังน้ี 

 1) เจาของเครื่องพิมพสามมิติ กลาวคือ เจาของเครือ่งพมิพจะมีความผิดในกรณีละเมิดแยก

ออกเปน 3 ประการ คือ 

ประการแรก กลาวคือ ในกรณีของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ผูเปนเจาของเครื่องพิมพสามมิติจะมี

ความผิดก็ตอเมื่อไดมีการผลิตช้ินงานโดยการทําซ้ํางานอันมลีิขสิทธ์ิของผูอื่นหรอืดัดแปลงช้ินงานของ

ผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ 

 อยางไรก็ตาม ถาเปนกรณีทีเ่จาของเครื่องพิมพสามมิติไดผลติช้ินงานข้ึนจากไฟลงานหรอืการ

สแกนช้ินงานของผูอื่นที่นํามาใหผลิต ไมถือวาเปนการละเมดิลิขสิทธ์ิเพราะแมการผลิตจะเปนคัดลอก

ที่ถือวาเปนการทําซ้ําอยางหน่ึง แตตามมาตรา 30 กรณีของไฟลงาน หรือตามมาตรา 27 กรณีของ

ช้ินงานตองเปนการกระทําโดยมีเจตนา กลาวคือ เจาของเครื่องพมิพสามมิติตองรูอยูแลววางานน้ัน

เปนงานที่ทําข้ึนเพือ่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น 

ทั้งน้ี กรณีดังกลาวจะเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตามมาตรา 31 หรือไม ในเรือ่งน้ีผูวิจัยเห็นวา 

การทีจ่ะเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตราน้ี ก็ตอเมื่อเจาของเครื่องพิมพไดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรู

วางานใดไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสทิธ์ิของผูอื่น แตกเ็ฉพาะเปนการกระทําตามที่มาตราน้ีกําหนด ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากถอยคําในมาตรา 31 แลว พบวาไมไดมีการบญัญัติใหหมายความรวมถึงการผลิตอยูดวย 

เพราะฉะน้ันการที่มีผูอื่นมาจางใหผลิตจึงไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตราน้ี 

ประการทีส่อง ในกรณีของกฎหมายสทิธิบัตรถามกีารผลิตช้ินงานใหมออกมาโดยเกิดจาก

ช้ินงานที่เปนสิทธิบัตรการประดิษฐของผูอื่นจะถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐหรือไม  

ตองพิจารณาวาถาผูเปนเจาของเครื่องพมิพสามมิติ ไดซื้อสิทธิบัตรของผูอื่นมาและทําการผลิตสิทธิบัตร

น้ันข้ึนดวยตนเอง ยอมไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตรการกระดิษฐ ตามมาตรา 36 วรรคแรก แหง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เน่ืองจากสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรไดระงับไปแลว นับต้ังแตทีม่ ี

การขายสิทธิบัตรน้ัน ตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) ดวยเหตุน้ี การผลิตของเจาของเครื่องพิมพสามมิติ 

จึงไมไดละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐของผูทรงสิทธิบัตร 

สวนถาเปนกรณีที่มผีูอืน่มาจางใหเจาของเครื่องพิมพสามมิติ ทําการผลิตสทิธิบัตรการ

ประดิษฐทีม่ีเจาของอยู ซึง่ผูเปนเจาของเครือ่งพมิพสามมิติโดยไมไดรับอนุญาตใหใชสิทธิทีจ่ะตองมี

การทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีดังกลาวน้ีถามีการผลิตออกมายอมเปน

การละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐดวยเหตุที่วาการผลิตน้ันเปนสิทธิเด็ดขาดของผูทรงสิทธิบัตรที่จะผลิต

ผลิตภัณฑน้ัน อีกทัง้กรณีก็ไมเปนไปตามขอยกเวนของมาตรา 36 วรรคสอง เพราะไมไดมีการระบุถึง

การรบัจางเอาไวดวย 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ กลาวคือ สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ มาตรา 63 ไดกําหนดวา ผูทรงสทิธิบัตรเทาน้ันทีม่ีสิทธิใชแบบผลติภัณฑกับผลิตภัณฑตาม

สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพือ่ขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรจะเห็นไดวาตาม

มาตราน้ีไมไดกลาวถึงสิทธิในการผลิตเหมอืนกบัสทิธิบัตรการประดิษฐเอาไวเพราะฉะน้ันถาเจาของ

เครื่องพิมพสามมิติ ผลิตโดยไมไดมกีารใช หรือขาย หรือมีไวเพื่อขาย หรอืเสนอขาย ยอมไมเปนการ

ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

ประการทีส่าม ในกฎหมายเครื่องหมายการคา เจาของเครื่องพิมพสามมิติที่ผลิตช้ินงานที่

เหมอืนกับช้ินงานที่เหมือนกบับุคคลอื่น ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึง “รูปทรง” ของวัตถุ ถาปรากฏวาเจาของ

เครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาทีเ่ปนรปูทรงเอาไว การทีเ่จาของเครื่องพมิพสาม

มิติ ทําการผลิตและมีการใชเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนกบัของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว ยอมเปนการ

ละเมิดสิทธิแตผูเดียวในการใชของเจาของเครือ่งหมายการคา ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

 2) ผูผลิต หรือผูจําหนาย ถาเปนในกรณีของกฎหมายลิขสิทธ์ิผูผลิตช้ินงานเปรียบเสมือน 

ผูทําซ้ํา เน่ืองจากช้ินงานที่ไดจากเครื่องพิมพสามมิติมักเกิดข้ึนจากเปนการคัดลอก ซึง่ถาไมไดรับ

อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิผูผลิตยอมละเมิดลิขสทิธ์ิ สวนผูจําหนายก็ถือวาละเมิดลิขสทิธ์ิเชนเดียวกัน

เพราะการจําหนายถือไดวาเปนการเผยแพรรปูแบบหน่ึงอันเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสทิธ์ิ 

 ในสวนของกฎหมายสิทธิบัตร จากที่กลาวมาแลววา ถาผูผลติกับผูเปนเจาของเครือ่งพมิพเปน

คนเดียวกัน ในกรณีที่มีการผลิตสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ผูผลิตยอมไมละเมิดสทิธิบัตรตอผู

ทรงสิทธิบัตร สวนผูจําหนาย ยอมเปนการละเมิดสทิธิแตผูเดียวในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑน้ัน 

ในสวนของกฎหมายเครื่องหมายการคา ผูผลิต หรือผูจําหนาย จะละเมิดเครื่องหมายการคาก็ตอเมือ่มี

การใชเครื่องหมายการคาน้ันโดยไมไดรบัอนุญาตจากเจาของเครื่องหมายการคา 

 3) ผูบรโิภค ในกรณีของกฎหมายลิขสทิธ์ิจะละเมิดลิขสิทธ์ิกต็อเมื่อผูบริโภครูอยูแลวหรอื 

อันควรรู ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 วาการกระทําของตนละเมิดลิขสิทธ์ิ

ของเจาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออม 

ในกรณีของกฎหมายสทิธิบัตร ผูบรโิภคไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิบัตรเพราะช้ินงานที่เปน

ตนแบบสทิธิในสิทธิบัตรยอมระงบัไปตามหลักในเรื่องของการระงับสิ้นสทิธ์ิในสิทธิบัตร ทําใหผูบริโภค

ที่ซื้อช้ินงานมาไมมีความผิดและกรณีของเครือ่งหมายการคาผูบริโภคจะถือวาเปนการละเมิดก็ตอเมื่อ

มีการใชเครือ่งหมายการคาที่เจาของไดจดทะเบียนไว 

 

 

 



บทท่ี 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

  

5.1 บทสรุป  

จากการศึกษาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่มกีารพฒันากันอยางตอเน่ืองทั้งในประเทศไทย

และตางประเทศไดมีการนําเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเขามาประยุกตใชกบัอุตสาหกรรมในหลาย

รูปแบบ ทําใหเทคโนโลยีการพิมพน้ีเขามามีความใหมในการริเริ่มสรางสรรคผลงานและมผีลงานที่

เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีน้ีมากมายหลายดาน การพมิพสามมิติน้ันเขามาชวยในเรื่องของการออกแบบ

และการผลิตในหลายดานลดปญหาการทําช้ินงานตนแบบทาํใหการออกมีความหลากหลายและไม

จํากัดตัวช้ินงานเพราะไมตองอาศัยแมพิมพ สามารถยนระยะเวลาของการออกแบบลดตนทุนและผลิต

ช้ินงานตามความตองการของลกูคาไดมากข้ึน ปจจบุันเทคโนโลยีการพิมพสามมิติยังคงมกีารพฒันา

อยางตอเน่ืองเพือ่ตอบสนองความตองการทั้งกลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภคที่ทําใหบุคคลทั่วไปเขาถึง

เทคโนโลยีน้ีการพิมพสามมิติมากข้ึน จากเครือ่งพิมพสามมิติขนาดใหญที่ใชไดแตเฉพาะกลุมจําพวก

อุตสาหกรรมโรงงาน จนมาถึงเครื่องพิมพสามมิติขนาดเล็กกะทัดรัดในรปูแบบทีส่ามรถใชไดในระดับ

ครัวเรือนเหมาะกับการสรางสรรคงานสามมิติไดดวยตนเองหรือ DIY อีกดวย 

อยางไรก็ดีช้ินงานทีเ่กิดจากเทคโนโลยีการพมิพสามมิติน้ันจะไดรับความคุมครองทาง

ทรัพยสินทางปญญามากนอยเพียงใด จงึเกิดเปนประเด็นปญหาวาการใชเทคโนโลยีการพมิพแบบสาม

มิติน้ันจะมกีระทบตอเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมจากการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือไม เราจะ

พิจารณาจากหลักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยและเปรียบเทียบกบัหลักกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาของตางประเทศ ไดดังน้ี 

1) กฎหมายลิขสิทธิ ์

งานในเทคโนโลยีการพิมพสามมิติที่เกิดจากการสรางสรรคดวยตนเองอาจไดรับความคุมครอง

เปนอันมลีิขสิทธ์ิ ซึ่งจะอยูในรปูแบบ “ไฟลงาน” และ “ช้ินงาน” แยกสรปุได ดังน้ี 

 ไฟลงาน และช้ินงาน ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรฐัอเมริกายอมไดรับความคุมครอง

เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ โดยตองอยูภายในเงื่อนไข 3 ประการ คือ ประการแรก เปนงานทีเ่กิดข้ึนจากตัว

ผูสรางสรรคเองโดยจะตองมีความคิดสรางสรรคอยางเพียงพอ ประการทีส่อง จะตองมีการบันทึกงาน

ลงในสือ่ทีส่ามารถเสนองานออกมาใหปรากฏ หรือมหีลกัฐานบันทึกทางกายภาพ ประการที่สาม  

ตองไมใชเปนกระบวนการ กรรมวิธี ระบบ วิธีการทํางาน ช้ินงานที่มีการสแกนออกมาจากเครื่องพิมพ

สามมิติจะพจิารณาจากตัวช้ินงานที่ไดทําการสแกนออกมาวาเปนงานที่เกิดจากความคิดของผู

สรางสรรคหรือเปนการลอกเลียนงานจากผูอื่น  
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สวนกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศญี่ปุนใหความคุมครอง ไฟลงาน และช้ินงาน เหมือน

เชนเดียวกับประเทศสหรฐัอเมริกา คือ เนนไปที่การสรางสรรคดวยตนเองเปนสําคัญ สําหรับประเทศ

ไทยกรณี “ไฟลงาน” เกิดข้ึนจากกรณีการสแกนช้ินงานแลวเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร ถือวาเปนการ

ดัดแปลงอยางหน่ึง ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 เพราะเปนการทําซ้ําโดย

เปลี่ยนรปูแบบใหมจากตนฉบบัในสวนอันเปนสาระสําคัญ นอกจากน้ียังรวมไปถึงกรณีแกไขไฟลงาน 

ที่ไดจากการสแกน โดยไฟลงานดังกลาวน้ีก็อาจเปนงานอนัมลีิขสิทธ์ิของผูสแกนเพราะผูสแกนเปน 

ผูกอหรือริเริ่มใหเกิดข้ึนแตผูสแกนไมมีสทิธินําออกเผยแพร มิเชนน้ันจะเปนการละเมิดลิขสทิธ์ิข้ันรอง 

ดวยเหตุที่วาผูสแกนไดรูอยูแลวหรือมเีหตุอันควรรูวาการสแกนจะทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอืน่ 

ตามมาตรา 31 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ทั้งน้ี เวนแตจะเปนการนําไปใชตามขอยกเวน

มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

 กรณี “ช้ินงาน” เกิดข้ึนจากกรณีโดนเครือ่งพิมพสามมิติคัดลอกช้ินงานตนฉบับแลวพิมพ

ออกมาในรปูช้ินงานอีกช้ินหน่ึง ซึ่งถือวาเปนการทําซ้ําช้ินงานเดิม เน่ืองจากเปนการคัดลอกไมวาโดย

วิธีใด ๆ จากตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญเพราะในกรณีน้ีเปนการทําซ้ําช้ินงานตนฉบบัไปทกุสวน 

และยังรวมไปถึงกรณีการดัดแปลงช้ินงานที่เกิดจากไฟลงานกระทบตอสิทธิแตผูเดียวของเจาของ

ลิขสิทธ์ิตามมาตรา 27 แหงพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

 2) กฎหมายสิทธบิัตร 

 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ยอมสงผลตอสทิธิบัตรในดาน “การออกแบบผลิตภัณฑ”  

โดยกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรฐัอเมริกาจะตองเปนสิ่งประดิษฐทีม่ีความใหม มีความริเริ่ม

สรางสรรคและมลีักษณะที่ประดับตกแตงสําหรับผลิตภัณฑจึงจะไดรับความคุมครอง ในเรื่องของการ

ออกแบบที่ไมเกี่ยวของกับการใชงาน เน่ืองจากสามารถคัดลอกงานไดออกมาเหมือนงานตนฉบับ โดย

ผูทําการคัดลอกช้ินงานไมสามารถขอรบัสทิธิบัตรไดเพราะสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑตองเปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหม สวนกฎหมายสทิธิบัตรของประเทศญี่ปุนใหความคุมครองไฟลงานและ ช้ินงาน 

อยู 3 ประการ คือ (1) ตองเปนการประดิษฐข้ึนใหม (2) มีข้ันตอนการประดิษฐ และ (3) สามารถนํามา 

ใชในอุตสาหกรรมได สําหรบักฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยน้ัน กรณีน้ีเปนช้ินงานที่มีตนฉบบั

ปรากฏอยูแลว สงผลใหการคัดลอกช้ินงานจะถือวาเปนการละเมิดตอผูทรงสทิธิบัตร ตามมาตรา 63 

แหงพระราชบญัญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2537 อันเปนสิทธิแตผูเดียวของผูทรงสิทธิบัตร ในการใชแบบ

ผลิตภัณฑกบัผลิตภัณฑตามสทิธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย หรอืนําเขามาใน

ราชอาณาจักรน่ันเอง 
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3) กฎหมายเครื่องหมายการคา 

 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ ยอมสงผลตอเครื่องหมายการคาในกรณีที่เครื่องหมายการคาน้ัน

ไดจดทะเบียนคุมครองเครื่องหมายการคาในลักษณะทีเ่ปน “รูปรางหรอืรปูทรง” ของวัตถุ ซึ่งกฎหมาย

เครื่องหมายการคาของประเทศสหรัฐอเมรกิาใหความคุมครองในเรือ่งของการมีลักษณะเหมือนหรือ

คลายกับเครื่องหมายการคาที่ไดมีการรบัจดทะเบียนคุมครองไวแลว โดยตองไมไดแสดงถึงหนาที่การใช

งาน (Nonfunctional) และนอกจากน้ีรูปรางรูปทรงดังกลาวจะตองทําหนาที่ของเครื่องหมายการคา

ไดคือจะตองแยกความแตกตางระหวางสินคาภายใตเครื่องหมายการคาหน่ึงออกจากสินคาของเจาของ

เครื่องหมายการคาอื่นได   

สวนกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศญีปุ่น ใหความคุมครองรูปราง หรือรปูทรง  

วาตองมีลักษณะบงเฉพาะและตองทําหนาทีเ่ปนเครื่องหมายการคาได สําหรบักฎหมายเครือ่งหมาย

การคาของประเทศไทยไดใหความคุมครองเรื่องรูปรางหรอืรปูทรงเชนเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศญี่ปุน โดยเรื่องรปูรางหรือรปูทรงของช้ินงานที่เกิดจากเครื่องพิมพสามมิติน้ัน เกิดข้ึนจาก

การคัดลอกช้ินงานข้ึนมาใหม แยกออกไดเปน 2 กรณี คือ กรณีทําซ้ําช้ินงานตนฉบบัทั้งหมดน้ันเปน 

การกระทบตอสทิธิเพียงผูเดียวในการใชของเจาของเครื่องหมายการคามาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 และถือวาเปนการปลอมเครือ่งหมายการคาของผูอื่นตามมาตรา 108 

แหงพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 สวนกรณีที่สอง เปนการเปลี่ยนช้ินงานจาก 2 มิติ 

มาเปนรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งถือวาเปนการดัดแปลง เพราะเปนการเปลี่ยนรูปแบบใหม ซึ่งขัดตอสทิธิในการ

ใชเครื่องหมายการคาของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไว อีกทัง้ยังอาจเปนการกระทําที่

เลียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2543 มาตรา 109 เพราะเปนการ

ดัดแปลงที่คลายกบัช้ินงานตนฉบับของเจาของเครื่องหมายการคา 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการละเมิดเทคโนโลยีการพิมพสามมิติในปจจุบัน พบวาสงผล

ตอทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนดานลิขสทิธ์ิ สทิธิบัตรหรอืกฎหมายเครื่องหมายการคา ทําใหงาน

ทรัพยสินทางปญญาไดรับความเสียหายเพราะฉะน้ันเพื่อทีจ่ะทําใหเห็นถึงการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาของประเทศไทย จึงแยกอธิบายไดดังน้ี 

 1) กฎหมายลิขสิทธ์ิ สงผลกระทบในเรื่องของการทําซ้ํา หรือดัดแปลงช้ินงาน หรือไฟลงาน 

โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะในดานของศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมหรือ

งานประติมากรรม ซึง่ในปจจบุันไดมีการใหความคุมครองในเรื่องของรูปทรงไวแลวก็ตามควรบัญญัติ

เพิ่มเติมใหมีเรื่องเกี่ยวกับงานที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติสําหรับงานประเภทศิลปกรรม 

เพื่อเพิ่มความคุมครองใหแกเจาของลิขสิทธ์ิมากย่ิงข้ึน 
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 2) กฎหมายสทิธิบัตร สงผลกระทบในดานที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ เน่ืองจาก

ช้ินงานที่เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีการพมิพสามมิติ ทําใหเกิดการคัดลอกแนวความคิดของผูทรงสทิธิบัตร

อยางงายดายซึง่กฎหมายสิทธิบัตรน้ันใหความคุมครองไปถึงความคิดจึงถือไดวาเปนการละเมิดตอสิทธิ

ของผูทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามในเรื่องดังกลาวน้ีไดมีกฎหมายบญัญัติ

คุมครองเอาไวชัดเจนจงึเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองตอสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรอยางเพียงพอแลว 

 3) กฎหมายเครือ่งหมายการคา สงผลในดานทีเ่กี่ยวกับการใชเครื่องหมายการคา ในกรณีที่

เจาของเครื่องหมายการคาไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวในรูปแบบของรูปราง รปูทรง

เอาไว ช้ินงานที่เกิดจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติเปนช้ินงานที่อยูในรูปแบบของรปูทรงเพราะฉะน้ัน

ช้ินงานที่ไดผลิตออกมาจึงเปนช้ินงานทีล่ะเมิดตอเจาของเครือ่งหมายการคา ถาปรากฏวาผูที่ผลิตไดใช

เครื่องหมายการคาเหมือนหรอืคลายกบัเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนเอาไว อยางไรก็

ตามในเรื่องดังกลาวน้ี กฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศไทยไดมีบัญญัติใหความคุมครองไว

อยางชัดเจนแลวเพราะฉะน้ันถามีการใชเครื่องหมายการคาของเจาของเครื่องหมายการคาที่พึงจด

ทะเบียนไว ยอมเปนการละเมิดเครื่องหมายการคาน้ัน 
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