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บทคัดยอ 
 

ในประเทศไทยนั้นสิทธิของนักแสดงไดรับความคุมครองดวยกฎหมายเฉพาะเปนคร้ัง

แรกภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งไดบัญญัติใหการคุมครองสิทธิของนักแสดงไว

ในมาตรา 44 – 53 โดยนักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน 

และสิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการที่บุคคลไดรับประโยชนจากส่ิงบันทึกการแสดง  
 

การท่ีจะไดรับความคุมครองสิทธิตามสิทธิของนักแสดงน้ันจะตองเปนนักแสดงตาม

ความหมายของมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยใหคํานิยามคําวา “นักแสดง” 

หมายถึง ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดง

ตามบท หรือในลักษณะอ่ืนใด แตจากความไมชัดเจนในความหมายของคําวา “นักแสดง” ที่ไมได

กลาวไวอยางชัดเจนวา “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด” นั้นเปนงานประเภทใด จึงทําใหเกิดความ

สับสนวานอกจากนักแสดงแลวผูใดบางจะไดรับความคุมครอง อาทิ นักกีฬา นางแบบ นายแบบ 

เปนตน เน่ืองจากในปจจุบันมีการนําคุณลักษณะพิเศษของผูมีชื่อเสียงไปหาประโยชนเชิง

พาณิชยเปนอยางมาก และไมปรากฏวากฎหมายไทยในปจจุบันบัญญัติใหการแสวงหา



 ข 

ประโยชนเชิงพาณิชยจากคุณลักษณะพิเศษของผูมีชื่อเสียงจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

อยางไร 
  

 สารนิพนธฉบับน้ีจึงมุงศึกษาวาการที่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหา

ประโยชนเชิงพาณิชยจะไดรับความคุมครองสิทธิอยางไร ซึ่งจากการศึกษาความหมายของคําวา 

“นักแสดง” ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปรียบเทียบกับอนุสัญญากรุงโรม 

ค.ศ. 1961 และกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษแลวพบวา การแสดงทาทางการเลนของ

นักกีฬาน้ันไมใช “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด” ดังนั้นจึงทําใหนักกีฬาไมไดรับความคุมครองใน

ฐานะนักแสดง แตอยางไรก็ตามจากศึกษาตอไปจะพบวาการนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่

มีชื่อเสียงไปหาประโยชนเชิงพาณิชยนั้นจะไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เน่ืองจากการนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มี

ชื่อเสียงไปหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาตถือเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนถึง

สิทธิของบุคคลน้ันๆ ซึ่งกฎหมายไมไดใหอํานาจที่จะกระทําได  และสามารถเรียกรองคาเสียหาย

ไดตามมาตรา 420  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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Abstract 
 

Thai actor’s personal rights were firstly protected by law under the Copyright Act 

B.E. 2537 that contained the topic of actor’s personal right protection in Count number 

44-53. From this text, actors have 2 rights, which are right to be the only one who has a 

right of their action and right to receive the compensation from the parties who receive 

the benefit from the recording material of actor’s performances. 
 

The person who has a right to be protected must be actor according to the 

definitions expressed in the Copyright Act B.E. 2537 that stated the definition of “actor” 

which is the person who is performer, singer, dancer and the person who perform, sing, 

and speak according to the role and in the other ways. But due to the confusion of the 

definition of actor, lead to the problem that athletes and other persons who work as a 

performers in the shows are included in this protection or not and the performances of 

athletes are included in the definition of the performance or not. If they are included, the 

athlete’s rights will be classified and protected as an actor’s right in which way. 



 ง 

This paper studies about how the professional athletes, who their special 

qualities are used to seek the benefits, will be protected by law. From the studying of 

the meaning of “actors” according to the section 4, copyright act B.E.2537 compare with 

the Rome convention 1961 and the copyright act of United Kingdom, founded that, the 

performances of professional athletes are not the “other ways of performances”, 

therefore, professional athletes will not be protected as actors. However, from this 

independent study, founded that that using of professional athlete’s special qualities are 

protected according to The Constitution of Thailand B.E.2550, section 35 because the 

using of the professional athlete’s special qualities affects their own rights and these 

actions are not allowed by law and they also have a right to claim on the infringers 

according to the section 420 of Civil and Commercial Code. 
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บทที1่ 

 

 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในอดีตนักกีฬาจะเปนแคนักกีฬา คนทั่วไปจะไดเห็นในทีวีและสือ่อ่ืนๆก็ตอเม่ือมีการ

แขงขันกีฬาเทาน้ัน แตในปจจุบันสังคมใหความสนใจกับนักกีฬามากขึ้นและนักกีฬาก็เปนคนที่

บุคลิกดี หนาตาดี และมีเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษที่เปนของตวันักกีฬาเอง ที่สามารถบงชี้ได

วาเปนใครและกลายเปนภาพลักษณที่นาจดจํามากขึ้น ความประทับใจในคณุลักษณะพิเศษ

เหลาน้ี กลายเปนชองทางการตลาดของธุรกิจที่เกิดขึน้มากมาย นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก

หลายคนมีบริษัทของตวัเองที่คอยดูแลผลประโยชนตรงนี้อยางจริงจัง 
 

ในประเทศไทยการนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไปหาประโยชนโดย

ไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับความยินยอมจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงน้ันเปนวิธีการอยางหน่ึงที่ถูก

นํามาใชบอยครั้ง ไมวาจะเปนการนําชื่อ  รูป บุคลิกทาทาง ลักษณะเดน หรือภาพความ

ประทับใจจากเกมสการแขงขัน หรือเสียงของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงผูนั้นไปประกอบการโฆษณา 

หรือหาผลประโยชนอยางอ่ืนจากคุณลักษณะพิเศษนั้น  โดยเฉพาะการโฆษณาเปนวิธีการอยาง

หน่ึงที่ทําใหสินคาเขาถึงผูบริโภคไดอยางงายดาย จากการจดจําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬา

นั้น และนําไปใชโดยที่ไมมีการขออนุญาต  การที่นําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไป

แสวงหาผลประโยชนและหรือประกอบการโฆษณานั้นในความเปนจริงแลวการกระทําเชนนี้

อาจจะเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย   
 

การนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาทีมีชื่อเสียงไปใชโดยมิชอบเพ่ือประกอบการ

โฆษณาเพื่อวัตถุประสงคในการหาประโยชนนั้นมีหลายรูปแบบ เชน การเลียนน้ําเสียง ลักษณะ
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อยางไรก็ตาม การท่ีนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไปประกอบการ

โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดรับความยินยอมจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงผูนั้นเปนการ

กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายและเสียประโยชนแกนักกีฬาผูนั้น การกระทําเชนน้ีอาจจะถือได

วาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือไมชอบดวยกฎหมาย ดังนี้นักกีฬาที่มีชื่อเสียงยอมควรมี

สิทธิที่จะไดรับความคุมครองความเสียหายจากการที่มีผูนําคุณลักษณะพิเศษของตนไปหา

ประโยชน 
 

ประเทศไทยไดมีกฎหมายเก่ียวกับการใหความคุมครองลิขสิทธิ์บังคับใชมานานแลว 

โดยเร่ิมบังคับใชครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2435 คือ ประกาศหอสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 โดย

กฎหมายดังกลาวมุงเนนใหความคุมครองเฉพาะลิขสิทธิ์เก่ียวกับผูสรางสรรคงานประพันธ

หนังสือ แตตอมาไดมีการปรับปรุงและแกไขกฎหมายดังกลาวเรื่อยมา ทั้งน้ีเพ่ือใหกฎหมายมีผล

บังคับเพ่ือขยายใหการคุมครองไปถึงงานสรางสรรคประเภทตางๆใหกวางขวางมากขึ้นตาม

พัฒนาการของสังคม จนครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2537 ไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ฉบับเดิม ไดมีการเพ่ิมบทบัญญัติให

ความคุมครองถึงสิทธินักแสดงเปนคร้ังแรกไวในมาตรา 44 – 53  ซึ่งนักแสดงมีสิทธิ 2 ประการ  

ประการแรก คือ สิทธิแตเพียงผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน และประการที่

สอง คือ สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการที่มีบุคคลไดรับประโยชนจากส่ิงบันทึกการแสดง  
 

การจะไดรับความคุมครองสิทธิตามสิทธิของนักแสดงนั้นจะตองเปนนักแสดงตาม

ความหมายของมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดใหคํานิยามของคําวา “นักแสดง” 

หมายถึง ผูแสดง นักดนตรี นักรอง   นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาวพากย  
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งานวิจัยเรื่องนี้มุงเนนวิเคราะหถึงปญหาลิขสิทธิ์ที่สําคญัท่ีเก่ียวกับการใหความคุมครอง

แกคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาคํานิยามของคําวานักแสดงตามกฎหมายกฎหมายไทย กฎหมายตางประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาความหมายของคําวานักกีฬาที่มีชื่อเสียงวาควรจะจัดอยูในความหมายของ

นักแสดงอันจะมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายหรือไม 

3. เพ่ือศึกษากฎหมายตางประเทศใหความคุมครองแกนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอยางไร 

4. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในการที่จะนํากฎหมาย

มาใชบังคับกับสิทธิของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ศึกษาวิเคราะหถึงปญหาขอกฎหมายในการบังคับใชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

ในปญหาที่วานักกีฬาที่มีชื่อเสียงควรจะเปนนักแสดงที่หมายความถึงตามบทนิยามที่ไดรับความ

คุมครองตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตลอดจนการเสนอแนวทางการแกไขปญหา

ดังกลาวเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 
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1.4 วิธีการศึกษาวิจัย  
 

 วิธีการศึกษาวิจัยเปนการศกึษาวิจัยเอกสาร ซึ่งคนควาจากหนังสือ บทความ วารสาร 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ตวับทกฎหมาย อนุสัญญา คําพิพากษา และการศึกษาวิจัยที่

เก่ียวของทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในการที่จะนํา 

กฎหมายมาใชบังคับกับสิทธิของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง 

2. ทําใหทราบวานักกีฬาที่มีชื่อเสียงเปนนักแสดงที่หมายความตามบทนิยามที่ไดรับความ

คุมครองตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือไม 

3. ทําใหทราบถึงกฎหมายตางประเทศวาใหความคุมครองแกนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอยางไร 

4.  ทําใหทราบถึงความหมายของคําวานักแสดงตามกฎหมายกฎหมายไทย กฎหมาย

ตางประเทศ  

           

1.6 นิยามศัพท 
  

“นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” หมายความวา บุคคลที่เลนกีฬาเปนอาชีพจนเปนที่รูจักและ

จดจําของสาธารณชนในประเทศไทยเปนอยางดี 

“คุณลักษณะพิเศษ”  หมายความวา สิ่งใดๆก็ตามซึ่งสามารถแสดงถึงลกัษณะที่

เก่ียวกับบุคคล 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

แนวคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับการสิทธินักแสดง 

 

2.1 ความหมายของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง 

 การนิยามความหมายของคําในภาษาไทยในทางกฎหมาย หากคําน้ันมิไดมีความหมาย

เฉพาะตามที่บัญญัติไวในกฎหมายแลว การที่จะตีความหมายของคําใดๆศาลมักจะนํา

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาอางอิงในการตีความหมายของคําน้ัน1  ดังน้ันในการ

ตีความคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” ในทางกฎหมายจะตองพิจารณากอนวาไดมีกฎหมายบัญญัติ

ใหคํานิยามไวเปนการเฉพาะหรือไม และหากมิไดมีการใหคํานิยามไว คําวา “นักกีฬาที่มี

ชื่อเสียง” จึงตองนําพจนานุกรมมาใชในการอธิบายความหมาย ดังน้ัน จะพบวาในปจจุบันนี้ยัง

มิไดมีกฎหมายฉบับใดใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” ไว และเม่ือได

ศึกษาในพจนานุกรมฉบับดังกลาวก็พบวามิไดมีการอธิบายความหมายไวเชนกัน2 ดังนั้นเพื่อ

ประโยชนในการกําหนดขอบเขตของนักกีฬาที่ควรจะไดรับความคุมครองสิทธิในคุณลักษณะ

พิเศษจึงควรมีการนิยามความหมายของคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” ในทางกฎหมายดวย                

                                                            
1 คําพิพากษาฎีกาท่ี 838/2508 ศาลไดกลาววา “...แมกฎหมายมิไดกลาววา การทําลายใหทํากัน

อยางไร คําวา ‘ทําลาย’ ก็มีความหมายตามปทานุกรมวา รื้อ ทําใหทลาย ทําใหพัง ทําใหฉิบหาย ทําให
หมดส้ิน การทําลายจึงเปนการท่ีตองทําใหเกิดผลเชนนั้น (คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2508 (
กรุงเทพ: เนติบัณฑิตยสภา, 2508), 1248.) หรือ คําพิพากษาฎีกาท่ี 79/2509 ศาลไดกลาววา “...ได
พิเคราะหแลววา ตามพระราชบัญญัติปาไมฯ ไมมีบทบัญญัติวิเคราะหศัพทคําวา “ผาน” ไว ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 คําวา ‘ผาน’ หมายความถึง กริยา ลวงพนไป ตัดไป ลัดไป ขามไป 
ศาลฎีกาเห็นวา เมื่อไมมีบทบัญญัติความหมายไวเปนพิเศษโดยเฉพาะใหหมายความเปนอยางอ่ืนใดแลว ก็
ตองตีความหมายตามธรรมดา คือ หมายถึง กริยาท่ีลวงพนไป ตัดไป ลัดไป หรือ ขามไป...” คําพิพากษาฎีกา 
ประจําพุทธศักราช 2509 (กรุงเทพ: เนติบัณฑิตยสภา, 2509), 45.) 

2คนหาในเครือขายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
(http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html) คนหาวันที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2551. 
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จากการศึกษาจะพบวาภายใตกฎหมายไทยมีหลักการพอที่จะนํามาใชในการเทียบเคียง

ใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” ได ซึ่งหลักการน้ันคือ “การพิสูจนความ

เปนที่รูจักของสาธารณชนของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป” เพราะการ

คุมครองเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเปนการคุมครองมิใหมีการนําความมี

ชื่อเสียงที่มีอยูในเคร่ืองหมายการคามาใชเพ่ือใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของ

หรือแหลงกําเนิดสินคา (พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534มาตรา 8(10) หามมิใหมี

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียง

แพรหลายทั่วไป และมาตรา 66 (2) สามารถขอใหเพิกถอนเคร่ืองหมายการคาเหมือนหรือคลาย

กับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปได) ขณะท่ีการคุมครองสิทธิในคุณลักษณะ

พิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในการศึกษานี้เปนการคุมครองมิใหมีการนําความมีชื่อเสียงที่มีอยู

ในคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาไปหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยมิไดรับอนุญาตจากนักกีฬาที่มี

ชื่อเสียง ดังน้ีจะพบวา หลักการในการคุมครองเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 

และการคุมครองสิทธิในคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬามีชื่อเสียงมีความคลายคลึงกันจึงนาที่จะ

นําหลักที่ศาลฎีกาเคยวางไวในการพิสูจนความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการคามาใชในการ

พิสูจนใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียง” ได 

 

จากการศึกษาคนควาคําพิพากษาฎีกาที่มีความเก่ียวของกับเครื่องหมายการคาที่มี

ชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปที่มีการเผยแพรจนถึงปจจุบันพบวา คําพิพากษาฎีกาที่ 8824/25423 มี

ประเด็นเกี่ยวกับ การพิสูจนการเปนที่รูจักของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 

ซึ่งมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  
 

คําพิพากษาฎีกาที่ 8824/2542 เปนคดีที่มีความเกี่ยวของกับเคร่ืองหมายทีมฟุตบอล

ตางประเทศที่มีชื่อเสียง ในคดีนี้โจทกไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับเครื่องหมายทีมฟุตบอลตางประเทศที่มีชื่อเสียง ตอมาคณะกรรมการเครื่องหมาย

                                                            
3 คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2542 (กรุงเทพ: บริการสวัสดิการศาลฎีกา บริการสงเสริม

งานตุลาการ, 2542), 237-248.  
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ในคดีนี้ ศาลฎีกาจะตองพิจารณาวา เคร่ืองหมายการคาของโจทกเหมือนหรือคลายกับ

เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปหรือไม ซึ่งในขณะนั้นศาลไดนําความตกลง 

TRIPs  มาใชในการตีความลักษณะของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปวาจะตอง    

พิจารณาจากความรูจักของสาธารณชนสาขาที่เก่ียวของ (relevant sector of public) ศาลฎีกา

ยอมรับการนําสืบหนังสือพิมพที่เก่ียวของกับกีฬาฟุตบอลซ่ึงขอมูลที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ

นั้นมีรูปเคร่ืองหมายของสโมสรตางประเทศอยูดวย ศาลจึงเห็นวา เคร่ืองหมายของสโมสร

ฟุตบอลตางประเทศเปนที่แพรหลายในประเทศไทยและรูจักอยางดีในหมูสังคมไทย ยอมถือเปน

เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป  
 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาหลักการในการพิสูจนการเปนที่รูจักในสาธารณชนที่ศาลไดวางหลัก

ไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 8824/2542 ที่กลาวมาน้ีสามารถนํามาเทียบเคียงใหคํานิยาม

ความหมายของคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” ได แมวาในปจจุบันจะมีการประกาศหลักเกณฑใน

การพิจารณาเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปในประกาศกระทรวงพาณิชย4  แต

ในประกาศดังกลาวก็ยังมีการระบุถึง “การเปนที่รูจักของสาธารณชน” อยูดวย (ขอ 2(1) 

ตอนทาย) ดังน้ัน แนวทางในการพิสูจนการเปนที่รูจักของสาธารณชนตามแนวคําพิพากษาฎีกา

ที่ 8824/2542 จึงยังคงมีผลบังคับใชไดอยู  
 

แนวทางในการพิสูจนการเปนที่รู จักในสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนสาขาท่ี

เก่ียวของสําหรับบุคคลผูมีชื่อเสียงโดยเทียบเคียงกับแนวทางในที่ศาลฎีกาเคยวางหลักไวในคํา

พิพากษาฎีกาที่ 8824/2542 จะมีแนวทางในการพิสูจนดังนี้  
 

                                                            
4 ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองหลักเกณฑในการพิจารณาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย

ท่ัวไป วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2547. 
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(1) การพิสูจนการเปนที่รูจักในสาธารณชน จะพิสูจนโดยพิจารณาถึงการกลาวถึงบุคคล

นั้นในสื่อตางๆท่ีบุคคลทั่วไปใหความสนใจ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ท หนังสือพิมพ เปนตน 

หรือ  
 

(2) การพิสูจนการเปนที่รูจักในสาธารณชนสาขาที่เก่ียวของ จะพิสูจนโดยพิจารณาถึง

การกลาวถึงบุคคลน้ันในสื่อตางๆท่ีกลุมผูบริโภคซ่ึงผูประกอบการตองการจะหาประโยชนให

ความสนใจ เชน บุคคลผูมีชื่อเสียงทางดานกีฬาจะพิสูจนถึงการกลาวถึงบุคคลน้ันใน

หนังสือพิมพหรือเวปไซตทางดานกีฬา หรือ บุคคลผูมีชื่อเสียงทางดานดนตรีจะพิสูจนถึงการ

กลาวถึงบุคคลน้ันในหนังสือที่เก่ียวของกับวงการบันเทิง เปนตน  
 

ดังน้ันการใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง”  ผูวิจัยขอเทียบเคียง

กับความหมายของคําวา “เคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป”  ซึ่งควรจะมีคํานิยาม

ดังนี้ 
 

“นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” หมายความถึง  บุคคลที่เลนกีฬาเปนอาชีพจนเปนที่รูจักและจดจํา

ของสาธารณชนในประเทศไทยเปนอยางดี 

 

2.2 แนวความคิดของสิทธิมนุษยชนท่ีเกีย่วกับการใหความคุมครองนักกีฬาที่มีชื่อเสียง 

คําวา “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) เปนที่รูจักและถูกใชอยางแพรหลายนับตั้งแต

ไดมีการกอตั้งองคการสหประชาชาติเปนตนมา มีคําอ่ืนที่มีความหมายใกลเคียงกับสิทธิ

มนุษยชนปรากฏอยูแพรหลายอยูดวยเชนกัน ไดแก สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) สิทธิ

ขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) และสิทธิของความเปนมนุษย (Rights of Man) เปนตน  ใน

กฎบัตรสหประชาชาติไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนไวในที่ตางๆหลายแหง เชน ในอารัมภบทได

กลาวถึงความมุงหมายของสหประชาชาติไววา “เพ่ือเปนการยืนยันและใหการรับรองถึงสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของความเปนมนุษย ในศักด์ิศรีและคุณคาของมนุษยชาติ” แตก็มิไดใหคําจํากัดความ

ของคําวาสิทธิมนุษยชนไวแตอยางใด ซึ่งถาจะแปลความหมายตามตัวอักษร สิทธิมนุษยชน 
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นอกจากน้ีตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal 

Declaration of Human Rights) ซึ่งถือเปนแมบทของสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน ไดแตเพียง

จําแนกสิทธิของมนุษยชนออกเปนประเภทตางๆ ไวเทาน้ัน มิไดมีคําอธิบายหรือบทนิยามของ

คําวาสิทธิมนุษยชนไวแตอยางใดเชนเดียวกัน สิทธิมนุษยชนตามที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติไดแจกแจงไวดังนี้  

1. สิทธิทางแพงและทางการเมือง (Political and Civil Rights) เปนสิทธิตามธรรมชาติที่

มีมาแตด้ังเดิม และปรากฏอยูในบทบัญญัติขอ 1-21 สิทธิดังกลาวประกอบไปดวย สิทธิและ

เสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในการที่จะไดรับการพิจารณา

คดีอยางเปนธรรม สิทธิในความเปนสวนตัว สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา สิทธิในการ

แสดงออกอยางเสรี สิทธิในการลี้ภัยและสิทธิของผูถูกกระทําทารุณกรรมตางๆ 
 

2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural Rights) 

เปนสิทธิที่เก่ียวของกับมาตรฐานความเปนอยู สภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษย 

ปรากฏอยูในบทบัญญัติขอ 22 เปนตนไป ไดแก สิทธิในการศึกษา สิทธิในการกอตั้งสหภาพ

แรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่ดีและอยางพอเพียงตลอดจนสิทธิในการหยุดพักผอน

จากการทํางาน เปนตน  

สิทธิของมนุษยชนมีความหมายใกลเคียงกับสิทธิทางจริยธรรม กลาวคือ มีความหมาย

โนมเอียงไปในทางปรัชญา ปญหาวาสิทธิมนุษยชนคืออะไร ยังคงมีความเห็นที่แตกตางกัน  โดย

ความเห็นแรกน้ันเห็นวา เฉพาะสิทธิที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยกฎหมายเทาน้ันจึงจะถือ

เปนสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิของผูตองหาในการที่จะไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา

จะพิสูจนวามีความผิดจริง สวนสิทธิที่ไมอาจเรียกรอง บังคับกันได  เชน สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา ยังไมอาจถือไดวาเปนสิทธิมนุษยชนตามความหมายน้ี 
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“สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิทั้งหลายซึ่งเปนที่ยอมรับกันในประเทศที่มีอารยธรรมวา เปน

สิทธิพ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีของมนุษย และในการพัฒนาบุคลิกภาพของ

มนุษย เปนสิทธิที่มีการคุมครองปองกันในทางกฎหมายเปนพิเศษสมกับความสําคัญของสิทธิ

ดังกลาว” 

จากคําจํากัดความขางตน สิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานขั้น

ต่ําที่พ่ึงมี เปนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีศักด์ิศรีและมีคุณคา หากมีการลวง

ละเมิดตอสิทธิดังกลาวยอมจะไดรับการรับรองและคุมครองโดยกฎหมาย เชน สิทธิในชีวิต

รางกาย และความมั่งคงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพยสินตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหว

และในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิที่พึงมีเพ่ือการ

พัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่งคุณคาของความเปนมนุษย เชน สิทธิใน

การเลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ตลอดจนสิทธิในการมีสวนรวมในทางการเมือง เปนตน จะเห็นไดวา สิทธิมนุษยชนประกอบไป

ดวยสิทธิตางๆ ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษยทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย5 

ดังนั้นจากความหมายของสิทธิมนุษยชนที่กลาวมาขางตนจะเห็นได การท่ีนักกีฬาที่มี

ชื่อเสียงถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชยยอมไดรับการรับรองและคุมครอง

ตามสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากนักกีฬาน้ันถือไดวาเปนมนุษยปุถุชนคนหนึ่ง ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะมี

สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่พ่ึงมี เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมี

ศักด์ิศรีและมีคุณคา หากมีการลวงละเมิดตอสิทธิดังกลาวยอมจะไดรับการรับรองและคุมครอง

โดยกฎหมายซ่ึงครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษยทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย 

 

                                                            
5 อุดมศักด์ิ สนธิพงษ, สิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน,2548), 22-25 
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2.3 แนวคิดที่ทําใหนักกีฬาที่มีชื่อเสียงถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิง

พาณิชย  
  

ในปจจุบันการนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไปหาประโยชน โดยไมไดรับ

อนุญาตหรือไมไดรับความยินยอมจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงน้ันเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ถูกนํามาใช

บอยครั้ง ไมวาจะเปนการนําชื่อ  รูป เสียง บุคลิกทาทาง ลักษณะเดน หรือภาพความประทับใจ

ในตัวนักกีฬาจากเกมสการแขงขัน หรือเสียงของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงผูนั้นไปประกอบการ

โฆษณา หรือหาผลประโยชนอยางอ่ืนจากคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียง เชน การนํา

คนที่มีเสียงเหมือนนายภราดร ซึ่งเปนนักเทนนิสระดับโลกที่มีชื่อเสียงมาใชในการโฆษณา

รองเทากีฬา  
 

อยางไรก็ตามไดมีแนวคําพิพากษาที่ศาลไดวางหลักการคุมครองสิทธิของนักกีฬาที่ถูก

นําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชย ดังเชนในคดีระหวาง David O’Brien v. Pabst 

Sales Co.6 โจทกเปนนักฟุตบอลไดถูกนําภาพถายไปใชในปฏิทินของบริษัทเบียรเพ่ือโฆษณา  

โจทกในฐานะเปนผูรณรงคใหเยาวชนไมเสพติดส่ิงมึนเมาโตแยงวาเขาไมตองการเปนผูโฆษณา

สินคาแอลกอฮอลทุกชนิด  ศาลอุทธรณภาค 5 วินิจฉัยวาภาพของโจทกก็ไมไดถูกนํามา

แสดงออกซ่ึงการรับรองสินคาของจําเลย  นอกจากนั้นศาลวินิจฉัยวาการที่โจทกในฐานะนัก

ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงไดเปดเผยตัวตนสูสาธารณชนโดยปกติตามอาชีพโจทก  โจทกจึงอยูในความ

สนใจจากสาธารณชนตลอดมา  การกระทําของจําเลยดวยการนําภาพโจทกมาเปดเผยตอสา

ธารณดวยการนํามาประกอบกับการโฆษณาสินคาจึงไมทําใหโจทกไดรับความเดือดรอนแต

ประการใด  หรือ ในคดีระหวาง Motschenbacher v. R.J.Reynolds Tobacco Co.,7   ซึ่งมี 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับโจทกเปนนักขับรถแขงที่มีชื่อเสียง และมีรถแขงประจําตัวที่ใครเห็นตอง

ทราบวาหากเห็นรถแขงคันนั้นจะตองนึกถึงวาโจทกเปนผูขับทันที  จําเลยโฆษณาบุหร่ียี่หอ 

Winston ที่เผยแพรโฆษณาทางโทรทัศนดวยภาพรถแขงที่คลายกับรถแขงของโจทกมากแต

เปลี่ยนเพียงรายละเอียดเล็กนอย  โดยเปลี่ยนจากเบอรเลขรถจาก 11 เปน 71 และติดสปอย

                                                            
6 124 F2d 167 (5th Cir 1941) 
7 498 F2d 821 (9th Cir 1974) 
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จําเลยโตแยงวาโจทกสละสิทธิทางทรัพยสิน แก NBC ทั้งสิ้น ดังปรากฏในสัญญาท่ีตก

ลงลวงหนาเพ่ือการใชประโยชนจากภาพยนตรนั้น ซึ่ง NBC อาจนําไปแสวงหาผลประโยชนเชิง

พาณิชยหรือไมก็ได และไมมีขอจํากัดการใชกําหนดไวในสัญญา ศาลพิจารณาถึงสภาพปจจุบัน

ของสังคมประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แทบทุกครัวเรือนลวนแลวแตติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งการ

วินิจฉัยสิทธิของโจทกเก่ียวกับการใชประโยชนจากภาพยนตรวาจํากัดไวเพียงสื่อประเภทใด จึง

มีผลกระทบอันสําคัญยิ่งตอทางทํามาหาไดของโจทก และศาลเห็นวาดวยสภาวะเชนน้ีจําตอง

ยอมรับวาสื่อโทรทัศนคือส่ือใหมเพ่ือการเผยแพรภาพยนตร อันมีลักษณะที่แตกตางไปโดยไม

จําตองมีเครื่องยิงแสงภาพบนแผนฟลมใหปรากฏภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ หากแตอาศัยแรง           

กระตุนของไฟฟา และเครื่องมือที่จัดเตรียมไดเองในแตละครัวเรือน จึงอาจกลาวไดวาโทรทัศน

คือส่ือในรูปแบบใหมที่ยังไมปรากฏในขณะทําสัญญา ซึ่งโจทกเม่ือไมทราบถึงประเภทส่ือ เชน
                                                            

8 229 F2d 481, 58 A.L.R.2d 626 
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 อยางไรก็ตาม ผูพิพากษา Hastie ไมเห็นพองดวยกับการวินิจฉัยดังกลาว โดยศาลเห็น

วาไมควรเทียบเคียงสิทธิของโจทกเชนนักแสดง เน่ืองจากการแสดงของโจทกนั้นมุงหมายที่จะ

แสดงตอสาธารณชนโดยทั่วไป ทั้งในอัฒจันทรและดวยวิธเีทาที่โจทกจะแสวงหาได ประกอบกับ

การชกมวยของโจทกไมใชการสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาทางสังคม หากเปนเพียงการแสดงกีฬา ที่

ไมควรมีสิทธทิางทรัพยสิน การกระทําของโจทกดวยการยินยอมให NBC บันทึกการชกมวยของ

โจทกเพ่ือฉายทางโรงภาพยนตร อันเปนสื่อประเภทเดียวในขณะทําสัญญาที่สามารถเผยแพรสิ่ง

บันทึกการแสดงภาพและเสียง หรือภาพอยางเดียวก็ได แสดงถึงเจตนารมณของโจทกวาหากมี

สื่อใดๆ ที่อาจเผยแพรการแสดงของโจทกไดแลว   โจทกยินยอมทุกประการ   นอกจากนั้นยังมา

ปรากฏวาโจทกสงวนรูปแบบการใชสิ่งบันทึกการแสดงนั้นไวเพียงเพ่ือภาพยนตร ซึ่งเปนหนาที่

โจทกที่ควรกระทําเชนน้ันโดยรอบคอบ 

การวินิจฉัยคดีนี้มีขอยุงยากอยูที่สถานะของคูสัญญา คือ โจทกมีอาชีพนักมวยอาจไมมี

ความชํานาญในการอานและสังเกตขอความในสัญญาอาจทําใหตนเสียสิทธิ นอกจากนั้นคํา

พิพากษาก็ไมไดปรากฏตัวอยางของขอสัญญาที่เก่ียวกับประเด็นแหงคดี ดังน้ัน การที่ศาล

วินิจฉัยเปนคุณแกโจทกอาจดวยพิจารณาจากสถานะของโจทกประกอบกับสื่อโทรทัศนที่

กลายเปนสิ่งสามัญประจําบาน ซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิที่โจทกควรไดรับคาตอบแทนจากการท่ีมี

ผูชมการแสดงของตนมากขึ้นอยางที่โจทกไมอาจคาดเห็นได อันเปนเหตุผลสําคัญท่ีศาลเห็นวาที่

โจทกไมไดสงวนสิทธิโดยชัดแจงในการที่จําเลยนําภาพยนตรนําไปเผยแพรทางโทรทัศน แตสื่อ

โทรทัศนยังไมเปนที่รูจักในขณะที่โจทกทําสัญญากับจําเลย จึงเทากับโจทกสงวนสิทธิการใชงาน

ภาพยนตรของโจทกไวกับตน และการที่ศาลเทียบเคียงกรณีของโจทกอยางสิทธิของนักแสดงอัน

อาจมีความคลายคลึงกันที่โจทกชกมวยดวยการแสดงทาทาง ซึ่งดวยการเทียบเคียงกรณีของ

โจทกอยางสิทธินักแสดงท่ีอาจมีสิทธิเชนนักแสดงได ดังเชน นักแสดงยิมนาสติกลีลา หรือการ
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 จากการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหมีการนําคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไป

หาประโยชนเชิงพาณิชยนั้นมีสาเหตุดังตอไปน้ี9 

1. Standing Out  

ในปจจุบันสินคาแตละยี่หอมีคุณประโยชนไมแตกตางกันมาก ทําใหเปนการยากในการ

โฆษณาที่จะทําใหผูบริโภคจดจําสินคาแตละยี่หอใหได ดังน้ัน การนําบุคคลผูมีชื่อเสียง 

(Celebrity)10มาใชในการโฆษณาจึงมีสวนชวยในการกระตุนการจดจําสินคาหรือบริการของ

ผูประกอบการได  
 

2. Attention Getting  

การนําบุคคลผูมีชื่อเสียงมาใชในการโฆษณานั้น เปนวิธีการในการเรียกรองความสนใจ

จากบุคคลทั่วไปไดดี เน่ืองจากบุคคลผูมีชื่อเสียงเปนจุดสนใจของบุคคลทั่วไป โฆษณาที่มีบุคคล

ผูมีชื่อเสียงอยูจึงไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ทําใหการนําเสนอสินคาหรือบริการท่ีอยูใน

โฆษณานั้นกระทําไดงายดายขึ้น  
 

3. Defining Values and Refresh Image  

เปนที่รับรูกันทั่วไปวาการนําบุคคลผูมีชื่อเสียงมาใชเปนสวนหนึ่งของการโฆษณาเปน

การเชื่อมโยง หรือสงตอภาพลักษณของบุคคลผูมีชื่อเสียงใหกับสินคาและแบรนดที่อยูใน

โฆษณา ทําใหบุคคลผูมีชื่อเสียงจะชวยสราง และเสริม  หรือ ชวยปรับภาพลักษณของแบรนดให

เกิดความสดใสขึ้นได  
 

 

                                                            
9 ศรีกัญญา มงคลศิริ, Celebrity Marketing, (กรุงเทพ: เลิฟ แอนด ลิฟ, 2547), 36-40. 
10 ตอไปนี้เปนอันที่เขาใจวาถามีการกลาวถึงคําวาบุคคลท่ีมีชื่อเสียงใหหมายความถึงนักกีฬาท่ีมี

ชื่อเสียงดวย 



  15

4. Instant Credibility  

ในการโฆษณาที่มีความจําเปนตองกลาวอางถึงคุณสมบัติตางๆ ของสินคา การนําบุคคล

ผูมีชื่อเสียงมาใชเปนคนกลาวอางจะกอใหเกิดความนาเชื่อถือแกผูบริโภคไดงาย เนื่องจาก 

ผูบริโภคมักจะเชื่อวาบุคคลผูมีชื่อเสียงจะไมกลาวอางในขอความที่ไมเปนความจริงเพราะจะ

สงผลกระทบตอความนาชื่อถือในตัวบุคคลผูมีชื่อเสียงโดยปริยาย  
  

5. PR Coverage 

ในกรณีที่มีการนําบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมในสังคมเปนอยางมาก การดําเนินชีวิต

ของบุคคลผูมีชื่อเสียงผูนั้นยอมไดรับความสนใจจากสังคม ดังน้ัน การนําบุคคลผูมีชื่อเสียงคน

นั้นมาใชในการโฆษณาสินคา ยอมจะตองมีการรายงานขาวใหแกสาธารณชนที่สนใจจะทราบ

และจะทําใหสินคาที่บุคคลผูมีชื่อเสียงโฆษณาก็จะไดรับการประชาสัมพันธดวย 
 

6. Desperate of Idea  

ในกรณีที่ผูผลิตผลงานโฆษณาไมสามารถคิดส่ือในการโฆษณารูปแบบใหมได การนํา

บุคคลผูมีชื่อเสียงมาใชในการโฆษณาจึงเปนทางออกที่งายที่สุด เพราะกอใหเกิดการกระตุนการ

รับรู และปรับภาพลักษณของแบรนดไดอยางรวดเร็ว  
 

7. Convincing Client  

การนําบุคคลผูมีชื่อเสียงมาใชในการโฆษณานอกจากจะกอใหเกิดความเชื่อม่ันของ

ผูบริโภคแลว การนําเสนอส่ือโฆษณาที่มีบุคคลผูมีชื่อเสียงยังกอใหเกิดความเชื่อม่ันจาก

ผูประกอบการซึ่งเปนเจาของสินคา เพราะผูประกอบการท่ีเปนเจาของสินคาจะเห็นดวยวาการ

นําบุคคลผูมีชื่อเสียงมาใชในสื่อโฆษณาสินคานาใชในการกระตุนการขายไดดี  
 

จากสาเหตุทั้ง 7 ประการน้ีทําใหเห็นวา “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” เปนบุคคลที่มีคุณคาตอ

การนํามาใชในการโฆษณาอยางมาก และนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็นาจะมีประโยชนตอการหา

ประโยชนเชิงพาณิชยในลักษณะอ่ืนดวย เน่ืองจาก นักกีฬาที่มีชื่อเสียงเปนเคร่ีองมือที่ใชในการ

ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนไดเปนอยางดี ซึ่งเปนการกระทําที่กอใหเกิดผลตอบแทนแก

ผูประกอบการเปนสวนใหญ ดังน้ัน นักกีฬาที่ถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิง
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จากที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวา นักกีฬาที่มีชื่อเสียงทุกคนควรจะมีสิทธิในการอนุญาต

ใหแกบุคคลอ่ืนที่จะนําคุณลักษณะพิเศษของตนไปหาประโยชนเชิงพาณิชย  และสิทธินี้ควรเปน

สิทธิที่กฎหมายใหการรับรอง  หากมีการนําคุณลักษณะพิเศษของบุคคลไปหาประโยชนเชิง

พาณิชยโดยท่ีบุคคลผูนั้นมิไดใหความยินยอมกอน กฎหมายควรที่จะใหสิทธิแกบุคคลน้ัน

เรียกรองคาเสียหายจากการนําไปหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยมิชอบได  
 

อยางไรก็ตามถึงแมวานักกีฬาจะมีสิทธิในคุณลักษณะพิเศษของตนเอง แตดังที่ไดกลาว

ไปแลวจะพบวา คุณลักษณะพิเศษของ “นักกีฬาที่มีชื่อเสียง” มีคุณคาตอในการนําไปหา

ประโยชนเชิงพาณิชยเปนอยางมาก และคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็ถูกนํามาใช

ประโยชนเชิงพาณิชยบอยคร้ัง เน่ืองจากในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีตางๆมีการพัฒนาอยางกาวไกล

ทําใหการนําภาพลักษณของบุคคลผูมีชื่อเสียงมาหาประโยชนเชิงพาณิชยสามารถกระทําได

งายดายขึ้น ทําใหเห็นไดวาคุณลักษณะพิเศษของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมีความเส่ียงตอการถูก

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยเปนอยางมาก แตกฎหมายของไทยในปจจุบันยังไมมีการใหความ

คุมครองสิทธิของนักกีฬาไวอยางชัดเจน  ทั้งที่นักกีฬาควรมีสิทธิไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย เนื่องจากการที่นักกีฬาจะมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและจดจําไดของสาธารณชนนั้น นักกีฬา

ตองใชความวิริยะอุตสาหะในการในการฝกซอมเปนอยางมาก และตองมีการเลนที่เปน

เอกลักษณเปนที่ชื่นชอบของสาธารณชน ซึ่งจากเหตุนี้นักกีฬาจึงควรไดรับความคุมครองดังเชน

นักแสดงเชนเดียวกับแนวคําพิพากษาระหวางระหวาง Albert Ettore v PhilcoTelevision 

Broadcasting Corporation, Clayton, Inc.&Chesebrough Manufacturing Company, 

Consolidated เพราะนักกีฬาก็มีการแสดงทาทางการเลนกีฬาซ่ึงเทียบเคียงไดกับการแสดงของ

นักแสดง จึงควรไดรับความคุมครองเชนเดียวกับนักแสดง 
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2.4   แนวความคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธินักแสดง 
  

 จากที่กลาวมาในขอ 2.2 เรื่องแนวความคิดที่ทําใหนักกีฬาที่มีชื่อเสียงถูกนําคุณลักษณะ

พิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชยนั้นจะเห็นไดวาในปจจุบันไมมีกฎหมายใหความคุมครองแก

นักกีฬาไวอยางชัดเจน ทั้งที่นักกีฬาควรมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เน่ืองจากการ

แสดงทาทางการเลนกีฬาของนักกีฬาน้ันนาจะสามารถเทียบเคียงไดกับการแสดงของนักแสดง 

ในสวนนี้จึงไดกลาวถึงเรื่องของสิทธิของนักแสดง 
  

2.4.1 แนวความคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธินักแสดงตามกฎหมาย

ตางประเทศ 
 

2.4.1.1 กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศอังกฤษ (Copyright Designs and 

Patents Act 1988) 
 

เดิมประเทศอังกฤษใชกฎหมายคุมครองผูแสดงงานนาฏกรรมและดนตรีกรรม  

ค.ศ. 1925 (The Dramatic and Musical Performer’s Act 1925)  ใหความคุมครองแกผูแสดง

งานนาฏกรรมและดนตรีกรรม  โดยลงโทษปรับในทางอาญาตอผูกระทําละเมิดและศาลมีอํานาจ

สั่งใหทําลายสําเนาที่บันทึกการแสดงที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งอยูในความครอบครองของผูละเมิด  

ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในป ค.ศ.1958, ค.ศ.1963  ทั้งน้ีเพ่ือใหสองคลองกับอนุสัญญาโรม 

ค.ศ.196411 ซึ่งประเทศอังกฤษไดเขาเปนสมาชิกในป ค.ศ.1964  โดยไดขยายความคุมครองแก

นักแสดง, นักรอง, นักดนตรี, นักเตน และ ผูซึ่งแสดง, รอง, กลาว, พากยและแสดงอ่ืนใดในงาน

วรรณกรรม, นาฏกรรม,ดนตรีกรรม หรือ ศิลปกรรม และตอมาในป ค.ศ.1972 ประเทศอังกฤษ

ไดบัญญัติกฎหมายคุมครองนักแสดง ค.ศ.1972 (The Performer’s Protection Act 1972)  ใน

การคุมครอง “การแสดงสด”12 โดยกําหนดให  การบันทึกการแสดงสด,  การถายภาพการแสดง

สด, การแพรเสียงแพรภาพการแสดงสด  หรือเผยแพรการแสดงสด  รวมทั้งทางเคเบิล  โดย

                                                            
11 Gerald Dworkin & RiChard D. Taylor, Blackstone’s Guide to the Copyright.Designs & 

Patents Act 1988, (Great Britain,1994),126. 
12 Ibid. 
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ขอบกพรองของกฎหมายคุมครองนักแสดง ค.ศ. 1972  เน่ืองจากการแบงแยก 

“ชนิดของการแสดง”13  (types of performance)  เฉพาะ  ผูแสดงงานวรรณกรรม, นาฏกรรม, 

ดนตรีกรรม  หรือศิลปกรรม  เทาน้ัน  ที่ไดรับความคุมครองตามกําหมายคุมครองนักแสดง ค.ศ.

1972  สวนนักแสดงนานาสาระบันเทิง เชน นักเลนกล (jugglers)  หรือ  นักกายกรรม 

(acrobat)  ไมไดรับความคุมครอง  อีกทั้งการละเมิดสิทธิของนักแสดงจะตองเปนการกระทําโดย

เจตนาเทาน้ันซ่ึงเปนการยากที่จะพิสูจนใหเห็นเจตนาของผูบันทึกการแสดงโดยผิดกฎหมาย  

และนักแสดงไมสามารถเรียกรองคาเสียหายทางแพงได  รวมทั้งปญหาวา  กฎหมายคุมครอง

นักแสดง ค.ศ.1972  ไดเพ่ิมอํานาจใหแกนักแสดงหรือบุคคลอ่ืนแตกตางไปจากที่กําหนดไว

หรือไม  ซึ่งในป ค.ศ.1983 ศาลอุทธรณประเทศอังกฤษไดพิพากษาคดี RCA Corporation กับ 

Pollard วา “บริษัทผูผลิตแผนเสียงไมมีสิทธิ  ฟองคดีแพงตอผูละเมิด”  และในป ค.ศ.1988  ศาล

อุทธรณไดพิพากษาคดี Rickless กับ United Artists Corporation14 ซึ่งเปนกรณีที่จําเลยนําเอา

ฟลมภาพยนตเร่ือง Ping Panther ซึ่งแสดงโดย ปเตอร  เชลเลอร ไปประกอบภาพยนตรเร่ือง 

“Pink Panther”  ซึ่งสรางขึ้นใหมในชื่อตอนวา Trail of the pink panther ภายหลังการตายของ 

ปเตอร   เชลเลอร  โดยไมไดรับอนุญาตจากกองมรดกของนายปเตอร   เชลเลอร  โดยพิพากษา

ใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน 1 ลานเหรียญ  และไดใหขอสังเกตวาสิทธิของนักแสดงเปน

สิทธิที่สมบูรณ  โดยปราศจากขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาและมีขอจํากัดเพียงเรื่องการอนุญาต

เทาน้ัน15  ดังนั้น  นักแสดงจึงมีสิทธิฟองคดีแพงตอผูทําละเมิดได 

  ดังน้ัน  ในป ค.ศ. 1988  ประเทศอังกฤษจึงไดบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นใหม

ซึ่งเรียกวา The Copyright, Designs & Patents Act 1988 โดยแกไขความคุมครองไมจํากัด

เฉพาะนักแสดงแตไดบัญญัติใหความคุมครอง  “สิทธิในการแสดง”16 (rights in performances) 

                                                            
13 Ibid, 127. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid, 128. 
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  คําจํากัดความคําวา “การแสดง” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988  หมายถึง17 

การแสดงสดของบุคคล หรือ หลายบุคคลในการแสดงตอไปน้ี 

1. การแสดงนาฏกรรม  รวมถึงการเตน การแสดงละครใบ  

2. การแสดงดนตรีกรรม 

3. การอาน หรือการกลาวของงานวรรณกรรม 

4. การแสดงหลากหลาย หรือการแสดงอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึง เชน การแสดง

กายกรรม หรือการเลนกล แตไมรวมถึงนักกีฬา18 
 

การแสดงดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาการแสดงหลากหลายไมไดหมายความ

รวมถึงการแสดงทาทางการเลนกีฬาของนักกีฬา ดังน้ันการที่นักกีฬาถูกนําคุณลักษณะพิเศษไป

หาประโยชนเชิงพาณิชยจึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1988 
 

2.4.1.2 กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศสหรัฐอเมริกา (Copyright Act 1976) 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมีการใหความคุมครองสิทธิของ

นักแสดงแยกตางหากจากสิทธิของผูสรางสรรคในงานอันมีลิขสิทธิ์   ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์ไดรับ

ความคุมครองในงานที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ

                                                            
17 Article 180 วรรค 2 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1988 บัญญัติวา “performance”  

mean : a) a dramatic performance (which includes dance and mime,  b) a musical performance c) a 
reading or recitation of a literary work, or d) a performance of variety act or any similar presentation, 
which, or so far as it is, a live performance given by one or more individuals; 

18 Gerald Dworkin & RiChard D. Taylor, Blackstone’s Guide to the Copyright.Designs & 
Patents Act 1988, 128. 
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อไปน้ี 

                                                            
19 U.S. Copyright Act 1976 (17 USCS), Section 102 
“Subject matter of copyright: In general 

(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. Works of authorship include the following categories:     

(1) literary works; 
(2) musical works, including any accompanying words; 
(3) dramatic works, including any accompanying music;   
(4) pantomimes and choreographic works;    
(5) pictorial, graphic, and sculptural works; 
(6) motion pictures and other audiovisual works; 
(7) sound recordings; and 
(8) architectural works.”                                      
20 U.S. Copyright Act 1976 (17 USCS), Section 106 
“Exclusive rights in copyrighted works 
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, 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 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107
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-   การทําซํ้างานอันมีลิขสิทธิ์โดยการทําสําเนาหรือการบันทึกเสียง 

- การเตรียมการดัดแปลงงานโดยมีพ้ืนฐานมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ 

- การจําหนายหรือจายแจกสําเนางานหรืองานบันทึกเสียงในงานอันมีลิขสิทธิ์แก

สาธารณชนโดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์หรือการใหเชาหรือการใหยืม 

- ในกรณีงานวรรณกรรม  ดนตรีกรรม  งานละคร  และงานออกแบบทาเตน  

ละครใบ และงานภาพเคลื่อนไหว  และงานที่เก่ียวกับภาพ  และเสียงอ่ืนๆ  (โสตทัศนูปกรณ)  ที่

เปนการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนดวย 

สิทธิ ในการแสดงไม ได มี ในงานที่ มี ลิ ขสิทธิ์ ทุ กประ เภท   เชน   งาน

ภาพเคลื่อนไหว  งานที่เก่ียวกับภาพ  และเสียงอ่ืนๆ  และงานประติมากรรม21  นอกจากน้ันการ

เจริญเติบโตของวิทยุ   โทรทัศน  งานภาพเคลื่อนไหว  และงานสื่อสารระบบดิจิตอล  ทําใหงาน

อันมีลิขสิทธิ์ที่มีสิทธิการแสดงตอสาธารณชนมีคุณคามากยิ่งขึ้น  สิทธิในการแสดงมีคุณคามาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมดนตรีที่ใชงานดนตรีกรรมในการแพรเสียงแพรภาพทางวิทยุ  

โทรทัศนหรือในรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนนอกจากงานดังกลาวแลวสิทธิในการ

แสดงยังมีความสําคัญสําหรับงานละครเพลงที่สามารถแสดงออกไดในรูปแบบตางๆ  กันดวย 

สิทธิในการแสดงเปนสิทธิที่เก่ียวกับ “การแสดง” ของงานอันมีลิขสิทธิ์และการ

แสดงนั้นตองเปนการแสดง “ตอสาธารณชน”  ความหมายของการแสดงที่ผูสรางสรรคจะมีสิทธิ

กระทําแตเพียงผูเดียวไดบัญญัติในมาตรา 101 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาวา

หมายถึง22  การเลา  การแปล  การเลน  การเตนรํา  หรือการแสดง ไมวาจะเปนการแสดง

โดยตรงหรือโดยวิธีอ่ืนหรือวิธีการดําเนินการอ่ืนๆ  ในกรณีที่เปนภาพเคลื่อนไหว  หรืองานที่

                                                                                                                                                                          
(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a 

digital audio transmission. 
21 Craig Allen Nard & Kenneth L. Port, Fundamental of United State Intellectual Property 

Law : copyrights, patent and trademark, (Hague. London. Boston: Kluwer Academic Publishers), 
84. 

22U.S. Copyright Act 1976 (17 USCS), Section 101. 
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การอางสิทธิในการแสดงตองเปนการแสดง “ตอสาธารณชน” การแสดงตอ

สาธารณชนหมายถึง การแสดงในสถานท่ีที่เปดเผยตอสาธารณะหรือในสถานที่อ่ืนใดที่มีจํานวน

ของบุคคลนอกจากบุคคลในครอบครัวและเปนการแสดงที่แสดงตอสังคมหรือเปนการสื่อหรือ

สื่อสารโดยการแสดงหรือการเลนในสถานที่เฉพาะเจาะจง หรือการแสดงตอสาธารณชนหรือ

กระบวนการอ่ืนๆ ที่สามารถรับชมการแสดงที่เดียวกันหรือตางที่กันในเวลาเดียวกันหรือตาง

เวลากัน25 

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976  จํากัดงานแสดงที่จะไดรับความคุมครองไมไดมี

เฉพาะการแสดงที่แสวงหากําไรสําหรับงานแสดงละครเทาน้ัน  แตสิทธิในการแสดงยังรวมถึง

งานทุกประเภท (ยกเวนการบันทึกเสียง  งานรูปภาพ  งานภาพเขียน  และงานประติมากรรม)  

โดยไมมีเง่ือนไขที่ตองไดกําไร  มากกวาน้ันกฎหมายน้ียังสรางผูบริหารสิทธิในการแสดงและการ

ใหขอยกเวนในการละเมิดสิทธิในการแสดง เชน ในมาตรา 110 การใชงานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือเปน

สื่อการเรียนการสอนในหองเรียน  การใชเพ่ือเปนประโยชนทางศาสนา  การแสดงเพ่ือการกุศล

ที่ไมไดแสวงหากําไร  เปนตน 

                                                            
23 Craig Allen Nard & Kenneth L. Port, Fundamental of United State Intellectual Property 

Law : copyrights, patent and trademark, 85. 
24 Stephen M. Stewart, International Copyright and Neighbouring Right, (London: 

Butterworths,1989), 644. 
25 Craig Allen Nard & Kenneth L. Port, Fundamental of United State Intellectual Property 

Law : copyrights, patent and trademark, 87. 
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จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะไดรับความคุมครองเปนสิทธิในการแสดงของเจาของลิขสิทธิ์เพราะตาม

กฎหมายน้ีไมไดมีการแยกบทบัญญัติสําหรับนักแสดงไวโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนการคุมครอง

งานของผูสรางสรรคหรือเจาของลิขสิทธิ์แตรวมไปเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ในการแสดงที่ไดรับความ

คุมครองตามกฎหมาย 

 ดังน้ันการแสดงทาทางการเลนกีฬาของนักกีฬาไมไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976  เน่ืองจากงานที่ไดรับความคุมครอง คือ งานวรรณกรรม  งานดนตรี

กรรม  งานละครรวมทั้งงานละครประกอบดนตรี  งานละครใบโบราณ  และงานออกแบบทาเตน 

งานภาพถาย  งานภาพเขียน  และงานประติมากรรม  งานภาพเคลื่อนไหว  และงานภาพและ

เสียง  งานบันทึกเสียง และงานสถาปตยกรรม  แตการแสดงทาทางการเลนกีฬาน้ันไมเขา

ขายงานประเภทใดเลย นักกีฬาจึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976   
 

2.4.2 แนวความคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธินักแสดงตามกฎหมายไทย 

(พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537) 
  

  สิทธิของนักแสดงเปนสิทธิขางเคียง  ( Neighbouring   Right )   กับ  ลิขสิทธิ์  

( Copy   Right )  โดยสิทธิขางเคียงประกอบดวย  สิทธิของนักแสดง   สิทธิของผูผลิตสิ่ง

บันทึกเสียง  และองคกรแพรเสียงแพรภาพ  

กอนหนานี้ประเทศไทยได มีกฎหมายใหความคุมครองแกสิทธิผู จัดทํา

โสตทัศนวัสดุ   และองคกรแพรเสียงแพรภาพ26 เชนเดียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ แตมิไดบัญญัติให

ความคุมครองแกสิทธิของนักแสดงแตอยางไร  ตอมาไดมีการยกรางกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นใหม   

โดยไดบัญญัติขยายความคุมครองสิทธิของนักแสดง  คือ  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537   

ซึ่งเปนคร้ังแรกที่มีการใหความคุมครองสิทธิของนักแสดง  ทั้งน้ีเนื่องมาจากเหตุผลที่วา  

กฎหมายลิขสิทธิ์เดิมใชบังคับมานาน  ไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและตางประเทศที่

ไดเปลี่ยนแปลงไป   เปนการปรับปรุงมาตรฐานการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพเพื่อ

                                                            
26 ดูมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521  
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดใหความหมายของนักแสดงไวตามมาตรา 

4 หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทางรอง กลาว 

พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด โดยกฎหมายฉบับนี้มุงใหความคุมครองเฉพาะบุคคล

ที่เปนบุคคลตามความหมายในมาตรานี้เทาน้ัน จนทําใหเกิดปญหาวาบุคคลอ่ืนที่อยูวงการกีฬา 

หรือวงการบันเทิง หรือการแสดงเพ่ือความบันเทิงตางๆ จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้

ดวยหรือไม เพราะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในเรื่องการใหความคุมครองสิทธิขอ

นักแสดงไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “งานลักษณะอ่ืนใด” ที่กลาวไวในมาตรา 4 เปนงาน

ประเภทใด จึงทําใหเกิดความสับสนวาผูใดบางที่จะไดรับความคุมครอง อาทิ นักกีฬา นางแบบ 

นางแบบถายภาพน่ิง นักมายากล หรือผูแสดงวัฒนธรรมพื้นบาน อยูในขอบขายที่ไดรับความ

คุมครองตามสิทธิของนักแสดงหรือไม  จึงควรที่จะระบุคํานิยามและความหมายของงานการ

แสดงที่จะไดรับความคุมครองวาคุมครองบุคคลประเภทใดบางไวอยางชัดเจน เพราะหากเกิด

ความไมชัดเจนในคํานิยามดังกลาวอาจทําใหบุคคลที่แสดงทาทางที่ไมใชงานศิลปกรรมหรือ

วรรณกรรม หรือการแสดงทาทางตามคําส่ัง หรือเปนการแสดงทาทางที่ไมไดเปนการสรางสรรค

งานหรือเพิ่มคุณคาของงาน ใชสิทธิในการแสดงทาทางของตนในฐานะที่ตนเปนนักแสดง และ

จําตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองสิทธิของนักแสดง 

ดังน้ันในการใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักแสดง” ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 จึงนาจะนําขอตกลงระหวางประเทศที่วาดวยการใหความคุมครอง

สิทธินักแสดงมาเปนแนวทางในการชวยแปลความหมายไดวาบุคคลใดบางจะไดรับความ

คุมครองในฐานะนักแสดง ซึ่งจะไดกลาวในบทที่ 4 ตอไป 



บทที่ 3 

 

การคุมครองสิทธิในการหาประโยชนเชิงพาณชิยจากความมีชือ่เสียงของนักกีฬาตาม

กฎหมายตางประเทศ 

  

สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนเปนสิทธิของบุคคลผูมีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจัก

ของประชาชน  เชน  ดาราภาพยนตร  นักกีฬา  นักการเมือง  นางแบบ  ที่อาจถูกละเมิดจาก

การนําชื่อเสียง  รูปภาพ  ภาพถาย  หรือส่ิงอ่ืนที่มีลักษณะบงเฉพาะถึงบุคคลน้ันไปใชเพ่ือหา

ประโยชนทางการคา  ซึ่งบุคคลผูมีชื่อเสียงอาจไดรับความเสียหายจึงสมควรที่จะสิทธิที่กฎหมาย

รองรับออกมาเพ่ือคุมครองบุคคลดังกลาว ซึ่งจากการที่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงถูกนําคุณลักษณะ

พิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชยดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 2 ผูเขียนเห็นวาควรที่จะพิจารณาหลัก

กฎหมายของตางประเทศที่ใหความคุมครองสิทธิในภาพลักษณของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนากฎหมายไทย เน่ืองจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็ถือไดวาเปนบุคคลที่มี

ชื่อเสียงเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงนาจะนําหลักกฎหมายของตางประเทศที่ใหความคุมครองสิทธิใน

ภาพลักษณของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาปรับใชได 

 

3.1 สิทธิในการหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความมีชื่อเสียงของนักกีฬาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการคุมครองสิทธิในการหามมิใหผูอ่ืนแสวงหาประโยชนเชิง

พาณิชยจากความมีชื่อเสียง  ดวยบรรทัดฐานคําพิพากษาในคดีระหวาง  Haelan Laboratories, 

Inc. v. Topps Chewing Gum. Inc.1  และบทบัญญัติของกฎหมายเชน California Civil Code 

Section 3344 โดยหลักแลวการคุมครองสิทธิเชนวาน้ีมีวัตถุประสงคหามมิใหผูใดแสวงหา

                                                            
1 202 F.2d 866 
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ประโยชนเชิงพาณิชยจากบุคลิกตัวตนอันมีลักษณะเฉพาะของบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต   ซึ่งมี

วิวัฒนาการมาจากการคุมครองสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคลที่มีสิทธิหามผูใดลวงล้ําชีวิต

สวนตัว  เชน  สิทธิหามมิใหผูใดเขามาในพื้นที่สวนตัวของตนอยางเคหสถาน หรือ หามมิใหผูใด

เปดเผยเร่ืองสวนตัวที่ตนไมตองการเปดเผยตอสาธารณชน  เปนตน  ซึ่งสิทธิความเปนสวนตัว

เชนนั้นมีอยูทั่วทุกตัวคนดวยเหตุผลของการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ในขณะเดียวกัน  

หากบุคคลน้ันเปนผูมีชื่อเสียงการถูกลวงล้ําความเปนสวนตัวเชนน้ันจะมีมูลคาในเชิงพาณิชย

คอนขางสูง  เชน  นักขาวหนังสือพิมพบันเทิงเผยแพรภาพนักแสดงที่ถูกแอบถายขณะกําลัง

พักผอนที่ชายหาดสวนตัวในเสื้อผาที่คอนขางไมมิดชิด  รวมไปถึงการนําส่ิงที่เก่ียวของกับความ

มีชื่อเสียงของบุคคลเหลาน้ันไปแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยตรง  เชน การนํารูปภาพ

นักกีฬาไปโฆษณารับรองสินคา  ไมวานักกีฬานั้นจะมีความเก่ียวของกับสินคาน้ันโดยแทจริง

หรือไม  หรือการอางอิงถึงชื่อนักกีฬาเพ่ือดึงดูดความสนใจแมไมใชเพ่ือการรับรองสินคาโดยตรง  

แตสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ผูมีชื่อเสียงตองประสบเปนประจํา  โดยที่ไมอาจแสวงหาความสงบสุข

สวนตัวดังเชนสามัญชนคนธรรมดาไดเลย 

องคการทรัพยสินทางปญญาโลก  ไดใหความหมายของ  สิทธิในความเปนผูมีชื่อเสียงที่            

จะหามมิใหผูใดแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยนี้วา  เปนสิทธิของบุคคลซ่ึงติดตัวมาตั้งแตกําเนิด  

อันประกอบดวยสิทธิในการใชคุณลักษณะพิเศษของบุคลิกที่เรียกวา right of publicity หรือ 

personality right เชน ชื่อ ภาพลักษณ หรือ ลักษณะอันแสดงถึงความเปนบุคคลจริงๆ  โดย

กอใหเกิดประโยชนจากการใชนั้น2 

 Professor J.Thomas McCarthy ไดใหความหมายของ right of publicity หมายความ

วาสิทธิอันผูเปนมนุษยทุกคนพึงมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิดเพ่ือการควบคุมการแสวงหาประโยชน

เชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคล3 

                                                            
2 WIPO, Character Merchandising (Geneva: WIPO, 1994), 9. 

3 J.Thomas McCarthy,The Right of Publicity and Privacy (New York: Clark Boardman 

Callaghan,1997),1.2. 
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จากความหมายดังกลาว  สิทธิในการแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตน

ของบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูมีชื่อเสียง เชน นักกีฬา นักแสดง มีจุดรวมเดียวกัน คือ 

การคุมครองสิทธิในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยซึ่งสามารถหามผูใดไมใหลวงล้ํารบกวนชีวิตความ

เปนอยูสวนตัวโดยสงบ  และหามผูใดแสวงหาประโยชนจากตัวตนของบุคคลน้ัน  ดวยการนํา

ภาพ ชื่อ เสียง หรือความเหมือนคลาย   ซึ่งเปนคุณลักษณะจําเพาะตัวอันบงชี้ถึงบุคคลดังกลาว   

ไปใชเพ่ือการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ  หรือ   ประโยชนอ่ืนใดอันมิควรไดแกผูอ่ืน  จึง

เปนสิทธิอันมีลักษณะพิเศษที่มีจุดประสงคคุมครองความเปนตัวตนของบุคคลซ่ึงถูกนํามาใชเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจ  เชน  ใบหนาที่สวยงาม  เสียงที่ดังกังวาน  บุคลิกที่ดูดีภูมิฐาน  สิ่งเหลาน้ีลวน

แลวแตมีมูลคาเชิงพาณิชย  และมีความแตกตางจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

3.1.1 ความคุมครองสิทธิในการหามมิใหผูใดแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจาก

ความเปนตัวตนของบุคคล 

สิทธิความเปนสวนตัว (right of privacy)  หมายถึง  สิทธิในศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

(human dignity)  ที่ไมควรถูกเปดเผยขอเท็จจริงตอสาธารณชนซ่ึงเรื่องสวนตัว  สิทธิสวนตัว

และสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนไดแยกตัวออกจากลิขสิทธิ์  ผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

สิทธิดังกลาวไดมีการออกมาเพื่อเรียกรองใหมีการคุมครองในสิทธินั้นเพราะในขณะที่ลิขสิทธิ์

ปกปองและคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรืองานสรางสรรคทางทรัพยสินทางปญญา  สวนสิทธิ

สวนตัวและสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนเปนการปกปองและคุมครองสิทธิของบุคคลที่

เปนเจาของงานหรือตัวบุคคลที่ใชเปนแบบในการสรางสรรคงาน 

การแบงแยกสิทธิสวนตัว  สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน  และลิขสิทธิ์สามารถ

ทําความเขาใจไดจากตัวอยางดังตอไปน้ี  เชน  ผูโฆษณาตองการที่จะใชภาพถายสําหรับ

โฆษณา  ซึ่งผูโฆษณาจะเปนผูถายภาพและเม่ือถายแลวก็จะมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น  เม่ือมีลิขสิทธิ์

ในงานนั้นแลวผูสรางสรรคสามารถอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชภาพถายนั้นซํ้าได  ผูโฆษณาจึงตองมี

นิติสัมพันธกับผูถายภาพหรือผูสรางสรรคและบุคคลที่เปนแบบในการสรางสรรคงาน  ถาไมมีนิติ

สัมพันธกัน (ไมมีสัญญาหรือไมมีหลักฐานลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด)   ก็ไมสามารถใชหรือ

สรางสรรคงานน้ันได  เพราะตองไดรับอนุญาตจากผูที่ถูกถายภาพหรือนางแบบ  ดวยเหตุจาก
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เปนบุคคลที่มีสิทธิสวนตัวและสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนหรือการใชงานอยางอ่ืนใน

ลักษณะอยางเดียวกัน  อยางไรก็ตามยังไมสามารถเผยแพรไดจนกวาจะไดรับอนุญาตและการ

อนุญาตนั้นเปนสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ไดรับอนุญาต  แตสิทธิในการทําใหปรากฏตอ

สาธารณชนไมสามารถนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคาไดจนกวาจะไดรับอนุญาตและให

คาตอบแทนพอสมควรแกเหตุ 

ในขณะที่ลิขสิทธิ์ไดรับการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แตก็มีบทบัญญัติที่

ยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไดแกการใชลิขสิทธิ์โดยธรรม (fair use)  แตไมสามารถนําหลัก fair 

use  มาปรับใชในการละเมิดสิทธิสวนตัวหรือสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนได ซึ่งสิทธิ

ในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนของระบบกฎหมายคอมมอนลอวกอขึ้นมาจากหลักในเรื่อง

ทรัพยสิน  การลวงล้ําสิทธิ  และการจงใจละเมิด  ซึ่งสิทธิสวนบุคคลที่จะไดรับการคุมครอง

จะตองเปนสิทธิที่ชอบดวยกฎหมาย  นอกจากนั้นในบางประเทศสิทธิในการเผยแพรสู

สาธารณชนและสิทธิสวนตัวเปนการใชโดยทั่วไป  ทําใหไมสามารถแบงไดอยางชัดเจน  คดีที่

เก่ียวกับสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนเปนการชี้ใหเห็นถึงความเชื่อที่ผิดในเรื่องการ

จัดการทางพาณิชยของโจทกและจําเลยซ่ึงจะใชเฉพาะหลักของการที่โจทกอนุญาตใหโฆษณา

ภาพ  หรือชื่อเสียงขอบุคคลที่มีชื่อเสียงจากการนําเสนอในทางที่ผิดวัตถุประสงคนั้นทําใหตอง

คํานึงถึงการที่โจทกสลักหลังหรือใหใบอนุญาตแกผลิตภัณฑของจําเลย  หรือดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ก็สามารถที่จะควบคุมผลิตภัณฑของจําเลยไดเพราะมันเปนการละเมิดโดยการลวงขาย 

-ความสัมพันธระหวางสทิธิความเปนสวนตวัและสิทธิในการหามมิใหผูอ่ืน

แสวงหาประโยชนเชงิพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคล 

 Professor Prosser ไดแบงประเภทของการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตวัออกเปน 4

ประเภท4 คือ 

                                                            
4 Kinney & Lange, P.A. , Intellectual Property Law for business lawyer (Minnesota: 

Thomson West,2006), 457- 458. 
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(1) การลวงล้ําสถานที่รโหฐานหรือความสันโดษของบุคคล (intrusion up the plaintiff’s 

seclusion or solitude, or into private affairs) 

ตัวอยางของกรณีนี้ เชน การแอบเปดอานจดหมายจากตูจดหมายผูอ่ืน (peeping toms) 

หรือการลอบฟงการสนทนาของผูอ่ืน (eavesdropping) 

(2) การเปดเผยความจริงสวนตัวอันนาละอายตอสาธารณชน (public disclosure of 

embarrassing private facts about the plaintiff) 
 

สิทธิในขอน้ีเก่ียวของกับการเปดเผยความจริงสวนตัวที่ผูนั้นไมประสงคจะเปดเผยให

ผูอ่ืนรับรู เชน คดีระหวาง Melvin v. Reid5 ซึ่งเปนคดีเก่ียวกับจําเลยสรางภาพยนตรอางอิงชีวิต

ของหญิงสาวผูหน่ึงซ่ึงในอดีตเคยประกอบอาชีพเปนหญิงขายบริการ ซึ่งเปนความจริงอันนา

ละอายที่เจาของเร่ืองไมตองการเปดเผย 
 

(3) การแจงขอความอันกอใหเกิดความเขาใจผิดตอสาธารณชน (False Light) การรุก

ล้ําสิทธิขอนี้มีความคลายคลึงกับกฎหมายหม่ินประมาท  แตเปนการกระทําที่ยังไมถึงขนาดการ

หม่ินประมาท  หากแตการกระทําเชนนั้นกอใหเกิดความเขาใจผิดจากการนําเสนอตัวบุคคลตอ

สาธารณชนในรูปแบบที่ทําใหอนุมานไดวาบุคคลเชนน้ันอยูในภาพตามที่ถูกนําเสนอ  เชน  การ

นํารูปภาพของผูบริสุทธิ์มาอธิบายประเด็นที่มีขอพิพาทกันอยูในสาธารณชน  เชน  ปญหา

การคายาเสพติด  หรือปญหาการขายบริการทางเพศ  โดยที่บุคคลผูนั้นไมมีสวนเก่ียวของกับ

ประเด็นขอพิพาทดังกลาวแมแตนอย 
 

(4) การแสวงหาประโยชนจากความเปนสวนตัวของบุคคลโดยมิชอบ (invasion of 

privacy by appropriation)   
 

จุดเร่ิมตนของการใหความสําคัญกับสิทธิประเภทนี้คือคดี Roberson และคดี Pavesich 

ซึ่งมีประเด็นแหงคดีเก่ียวกับแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคลแต

โจทกทั้งสองคดีตั้งฐานสิทธิเรียกรองการคุมครองสิทธิสวนตัว  ทั้งสองคดีแสดงใหเห็นถึงบรรทัด
                                                            

5 112 Cal App 285 (1931) 
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ฐานของศาลที่แตกตางกันในการตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิในความเปนสวนตัวที่จะหามมิ

ใหผูใดแสวงหาประโยชนจากชีวิตสวนตัวของพวกเขาที่ไมตองการใหใครมาของเกี่ยว  อันเปน

ที่มาของสิทธิในการหามผูอ่ืนแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคล  ไม

วาผูนั้นจะเปนผูที่มีชื่อเสียงหรือไม  กลาวคือ  หากจุดประสงคของบุคคลผูถูกกระทําการเชนน้ัน

ไมตองการใหผูใดลวงล้ําเขามาในชีวิตสวนตัว  ในขณะที่หากจุดประสงคของบุคคลนั้น  คือ

ตองการไดรับคาทดแทนจากการถูกแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยอาศัยความเปนตัวตน

ของผูนั้น  และไมรูสึกทุกขทรมานจากการท่ีตองเห็นใบหนา   ชื่อ หรือความเหมือนคลายของ

ตน  ปรากฏอยูบนปายโฆษณาสินคาใดๆ  หรือไมรูสึกสะเทือนใจจากการที่ตองถูกอางอิง ชื่อ 

หรือใบหนาเพ่ือดึงดูดความสนใจจากประชาชน  ในกรณีเชนนี้ คือ ความตองการคุมครองสิทธิ

ในการหามมิใหผูอ่ืนแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคลน้ันโดยไมได

รับอนุญาต 

อยางไรก็ตามสิทธิในการหามมิใหผูอ่ืนแสวงหาประโยชนเชนนั้นจากตัวตนของบุคคลแม

อาจเกิดไดกับบุคคลที่ไมมีชื่อเสียง แตโดยสวนใหญกรณีเชนน้ีมักจะเนนความมีชื่อเสียงของ

บุคคลเปนหลัก  เนื่องจากเปนที่รูจักของสาธารณชนจึงคอนขางงายในการดึงดูดความสนใจจาก

ประชาชนโดยเร่ิมจากการใหความสนใจกับตัวตนของผูมีชื่อเสียงที่ปรากฏแลวจึงพิจารณาถึงตัว  

สินคาหรือบริการที่บุคคลน้ันแสดงถึงความเกี่ยวของซึ่งอาจเปนการรับรองสินคาหรือบริการที่ผูมี

ชื่อเสียงอยูในวงการนั้น เชน  มาเรีย  ซาราโปวา  นักเทนนิสชื่อดังเปนนางแบบโฆษณาสินคา

รองเทากีฬา  หรือ เดวิส เบคแฮม  นักแสดงกีฬาฟุตบอล  เปนนายแบบโฆษณามีดโกนหนวด 

ยี่หอ ยิลเลส เปนตน 

ดังน้ัน  การแบงประเภทสิทธิความเปนสวนตัวออกเปน 4 ประเภทของ Professor 

Prosser จึงไมอาจแกปญหากรณีที่บุคคลผูถูกนําความเปนตัวตนอันมีลักษณะจําเพาะของตนไป

แสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาตประสงคจะไดรับคาตอบแทนจากการนั้น

มากกวาการขอใหหยุดการกระทําดังกลาวและปลอยใหพวกเขาชีวิตอยูอยางสันโดษตอไป ซึ่ง

หากกําหนดใหลักษณะของสิทธิดังกลาวอยูภายใตหลักการลวงล้ําสิทธิความเปนสวนตัวในขอ 

(4) ของ Professor Prosser  ซึ่งเปนสิทธิที่ไมอาจโอนไดและไมมุงถึงผลประโยชนทางทรัพยสิน  
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ผูไดรับอนุญาตใหใชความเปนตัวตนของนักแสดงเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  นอกจากไมตองรับ

ผิดตอเจาของสิทธิแลว  ยังไมตองจายคาตอบแทนการใชสิทธินั้นแกนักแสดงอีกประการหนึ่ง

ดวย ดังนั้น สถานการณที่บุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีชื่อเสียง ซึ่งความเปนตัวตนของเขามี

มูลคาทางเศรษฐกิจมากกวาบุคคลซ่ึงไมเปนที่รูจัก  เขาเหลาน้ีจึงควรไดรับการเยียวยาความ

เสียหายเปนพิเศษจากการถูกแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยในความเปนตัวตนของเขาโดยไมได

รับอนุญาต 

3.1.2 หลักการคุมครองสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากความเปนตัวตนของ

บุคคล 

การคุมครองสิทธิประเภทนี้แมบุคคลผูไมมีชื่อเสียงก็อาจไดรับความคุมครองเชนกัน  ซึ่ง

ประเด็นสําคัญของสิทธิเรียกรองคือผูนั้นตองการเปดเผยตนเองสูสาธารณชนหรือไม  และ

ตองการไดรับการเยียวยาความเสียหายดวยการจายคาตอบแทนมากกวาการขอมีชีวิตเพียง

ลําพังอยางสันโดษหรือไม  เนื่องจากความเปนตัวตนของเขาเมื่อมีผูนํามาเปดเผยดวย

ผลประโยชนเชิงพาณิชยเพ่ือดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนก็แสดงใหเห็นวาตัวตนของเขามี

มูลคาทางทรัพยสินแมเพียงนอยนิดก็ถือวามีมูลคา6 

ในสหรัฐอเมริกามีการรับรองสิทธิเชนน้ีทั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายและการคุมครอง

สิทธิดวยคําพิพากษา  แตในบางรัฐที่มิไดถือหลักการคุมครองสิทธิในความเปนตัวของบุคคล

โดยตรง  อาจนํากฎหมายอ่ืนๆ มาปรับใช ดังน้ัน  จึงอาจจําแนกแนวทางการบังคับสิทธิของ

บุคคลในการหามมิใหผูอ่ืนแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของตนไดเปน 2 

ประเภท 

(1) การคุมครองสิทธิดวยบทบัญญัติกฎหมายและคําพิพากษา 

                                                            
                6 Samuel k. Murumba , supra note46, 92. 
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มลรัฐที่ใหความคุมครองบุคคลในสิทธิเชนวาน้ันทั้งดวยการบัญญัติกฎหมายและคํา

พิพากษา เชน มลรัฐแคลิฟอรเนีย  ดังปรากฏใน California Civil Code, Section 3344 (a)7 ซึ่ง

บัญญัติให  บุคคลใดใช  ชื่อ เสียง ลายมือชื่อ  ภาพถาย  หรือความเหมือนคลายโดยรูวาเปนการ

ใชสิ่งเหลาน้ันของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต  และใชกับผลิตภัณฑการสงเสริมการขายหรือสินคา 

หรือเพ่ือวัตถุประสงคในการโฆษณา  หรือการขาย  ชักชวนใหซื้อผลิตภัณฑการสงเสริมการขาย

สินคาหรือบริการ  ผูนั้นตองรับผิดในความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทําของตน

แกบุคคลผูตองไดรับความเสียหายจากการนั้น  บทบัญญัติดังกลาวน้ี  มุงคุมครองตัวตนของ

บุคคลจริง พิจารณาจากถอยคําที่ใชในบทบัญญัตินี้  สิ่งที่กฎหมายใหความคุมครอง คือ เสียง 

ความเหมือน คลาย ลายมือชื่อ  อันมีลักษณะในทางเดียวกันวาบงชี้ถึงบุคคลธรรมดา อยางไรก็

ตามการไดรับความคุมครองสิทธิดวยหลักการน้ีไมตัดสิทธิเรียกรองตาม Common Law right of 

                                                            
7California Civil Code, section3344 (a)                                                                                               

 “Use of another’s name, voice, signature, photograph, or likeness for advertising or  selling 

or soliciting purpose                                                                                                         

  (a) Any   person   who    uses    another's  name, voice, signature, photograph, or 

likeness, in any manner, on or in products, merchandise , or goods, or for purposes of advertising or 

selling,   or  soliciting   purchases of,   products,  merchandise,  goods  or  services,   without   such  

person's  prior  consent, or, in the case of a minor, the  prior consent of his parent or legal guardian, 

shall   be   liable for any  damages sustained by the person or persons injured as  a  result  thereof.  

In  addition,  in  any  action brought under this section, the person who violated the section shall be 

liable  to  the   injured party  or  parties  in  an a mount  equal to  the  greater of seven hundred fifty 

dollars ($750) or the  actual damages  suffered  by  him  or  her as  a  result  of  the  unauthorized  

use,  and  any  profits  from the unauthorized use that are attributable to the use and are not  taken 

into account in computing the actual  damages.  In  establishing  such  profits,  the  injured  party or 

parties are required to present  proof only of  the  gross  revenue attributable to such use, and   the 

person who  violated this  section is  required  to prove his or  her  deductible  expenses.   Punitive 

damages  may also be awarded to the  injured party or  parties.  The prevailing party in any  action 

under this section shall also be entitled  to attorney's fees and costs.” 
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publicity อันปรากฏตาม Section 3344 (g)  ซึ่งบัญญัติใหคาเสียหายที่ไดรับตามบทบัญญัตินี้

อาจเปนสวนหนึ่งของสิทธิเรียกรองตามหลัก Common Law8 

ในบางรัฐที่ไมมีกฎหมายที่เก่ียวกับสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนก็สามารถใช

กฎหมายเครื่องหมายการคาแทน (Lanham Act) และสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน

สามารถที่จะโอนไปยังทายาทของบุคคลน้ันไดดวย อยางไรก็ตามไมมีรูปแบบตายตัวเรื่องการใช

สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนทําใหสามารถนําหลักของการละเมิดมาปรับใชได 

จากการที่มีขอสังเกตวาหากผูเสียหายเรียกรองสิทธิดวยหลัก Common Law ผูเสียหาย

ไมจําตองพิสูจนวาบุคคลอ่ืนกระทําโดยรูวาเปนการกระทําที่ไมมีสิทธิ  เนื่องจาก Common Law 

ไมมีบทบังคับเชน Section 3344 (a)  วาผูกระทําตองรูวาการกระทําของตนไดทําโดยไมมีสิทธิ 

ทั้งน้ี   เน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาว  ในขั้นตอนการรางกฎหมายคร้ังแรก ค.ศ.1972  เจตนาให

ผูกระทํามีความรับผิดดวยหลักกฎหมายอาญา  จึงตองบัญญัติเร่ืองเจตนาอันเปนองคประกอบ

สําคัญของการกระทําความผิดทางอาญา  ตอมาเม่ือมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้  ค.ศ.1985  แม

กําหนดใหการกระทําเปนเพียงความรับผิดทางแพงแตมิไดยกเลิกถอยคําเชนนั้น  ดังน้ัน

ผูเสียหายก็อาจเรียกรองสิทธิไดทั้งสองทางโดยบทบัญญัติเชนวาน้ีมิไดจํากัดใหหลักการ 

Common Law ตองถือตามหลักการกระทําโดยรูวาตนไมมีสิทธิ  เนื่องจากเปนการวินิจฉัย

คุมครองสิทธิโดยดุลพินิจของศาล 

บุคคลที่เปนเจาของสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนคือบุคคลผูมีชื่อเสียง แตการ

พิจารณาและจะถือวาบุคคลนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียงสามารถเห็นไดจากการยอมรับอยางกวางขวาง

ของสาธารณชนทั้งในกลุมบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือกลุมธุรกิจใดโดยเฉพาะ เชน วิทยาศาสตร  

กีฬา  และศิลปะ  โดยสถานะของผูที่มีชื่อเสียงสวนใหญเกิดจากการเผยแพรทางส่ือมวลชน

                                                            
 8 California Civil Code, section 3344 (g) 
 “(g) The remedies provided for in this section are cumulative and shall  be in  addition  to 
any others provided for by law.” 
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สามารถเผยแพรสูผูชมไดเปนจํานวนมาก  ซึ่งดาราหรือผูที่มีชื่อเสียงจะถูกอางในหนังสือพิมพ  

นิตยสาร  และโทรทัศน  สวนมากไดแก  นักกีฬา  นักการเมือง  และผูสรางความบันเทิง 

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนไดมีการ

พัฒนามาตามลําดับ  ซึ่งสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนเปนสิทธิที่คาบเกี่ยวกับ

กฎหมายละเมิดและกฎหมายที่เก่ียวกับเครื่องหมายการคา  กฎหมายการคุมครองสิทธิสวนตัว  

การแขงขันอันไมเปนธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์  นอกจากนั้นสิทธิในการทําใหปรากฏตอ

สาธารณชนยังใหความคุมครองใน  ชื่อของบุคคลและสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  บางรัฐให

ความคุมครองถึงลักษณะของบุคคลน้ันๆ  เชน  กฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนียใหความคุมครอง 

ชื่อ เสียง ลายมือชื่อหรือลายเซ็น รูปภาพ  และสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  หรือเชน  

กฎหมายของรัฐ Nebraska ที่ใหความคุมครองในการใชประโยชนทางการคาของบุคคลธรรมดา 

ในชื่อ รูปภาพ การแสดงรูปบุคคล หรือลักษณะเฉพาะตางๆ แตอยางไรก็ตามยังคงมีบางรัฐที่

ไมใหความคุมครองเสียงของบุคคลเปนสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนเชน กฎหมาย

ของรัฐนิวยอรกที่ใหความคุมครองเฉพาะชื่อ รูปภาพของตน หรือรูปถายเทาน้ัน 

การละเมิดสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนของจําเลยน้ันตองเปนการกระทําดวย

การนําสิ่งบงชี้หรือบงเฉพาะลักษณะของโจทกตอสาธารณะ  การละเมิดสิทธิในการทําใหปรากฏ

ตอสาธารณชนสรางความเสียหายใหแกบุคคลผูถูกละเมิดเปนอยางมากและไมสามารถหามการ

ละเมิดไดโดยงาย  จึงจําตองนําคําสั่งศาลและวิธีในการคิดคาเสียหายจากผูทําละเมิดมาใชเพ่ือ

เปนเคร่ืองมือในการยุติและการละเวนการละเมิดสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน 

(2) การคุมครองสิทธิในความเปนตัวตนของบุคคลดวย Lanham Act §  43 (a) 

นอกเหนือจากบุคคลอาจไดรับการคุมครองสิทธิในความเปนตัวตนตามขอ (1) บุคคล

อาจไดรับความคุมครองดวย Lanham Act § 43 (a) หากมีผูใดนําความเปนตัวตนนั้นไป

แสวงหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตดวยการับรองสินคาและบริการ  หลักการ  Lanham Act 

§ 43 (a) 15 U.S.C. § 1125 (a) สามารถนํามาปรับใชดวยการหามมิใหผูใดนําความเปนตัวตน

ของบุคคลไปใชเพ่ือแสดงถึงแหลงที่มาของสินคาและบริการโดยไมเปนความจริง (false 
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designation origin) หามการแสดงรายละเอียดขอมูลอันเปนเท็จ (false descriptions) และ หาม

การแสดงใหเห็นผิดไปจากความจริง (false representations)9 

การคุมครองสิทธิในขอนี้มีความแตกตางจากการคุมครองสิทธิในขอ (1)  กลาวคือ  การ

นําความเปนตัวตนของบุคคลไปแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยอาจไมใชการรับรองสินคาและ

บริการเสมอไป  เชน  การอางอิงถึงชื่อ Mr.A นักกีฬาผูมีชื่อเสียงวา  “ไมตองเปนนักกีฬาชื่อดัง

อยาง Mr. A ก็สามารถมีความเทหไดดวยการใชเจลของบริษัทB ”  เปนตน  ซึ่งการอางอิงเชนน้ี

ไมใชการรับรองสินคาแตเปนการอางถึงชื่อผูมีชื่อเสียง  โดยมีจุดประสงคดึงดูดความสนใจจาก

ประชาชนวานักกีฬาผูนี้เก่ียวของอยางไรกับสินคาดังกลาว  ซึ่งในความเปนจริง คือ นักกีฬาคน

นั้นไมมีความเก่ียวของกับสินคาน้ันเลยและไมไดแสดงออกถึงการรับรองสินคาน้ัน  อยางไรก็

ตาม  การนําความเปนตัวตนของบุคคลไปแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยดวยการรับรองสินคา

และบริการอาจนําหลัก Lanham Act 43 (a)  มาปรับแกกรณีได   

 

                                                            
9 Lanham Act 43 § (a) ,15 U.S.C. §1125 (a). False designations of origin,false descriptions, 

and dilution forbidden 

“(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for 

goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or 

any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading 

representation of fact, which 

(A)  is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, 

connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or 

approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or  

(B)  in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, 
qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial 
activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to 
be damaged by such act. ” 
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3.1.3 การคุมครองสิทธิในการแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตน

โดยแทและความเปนตัวตนจากการแสดงของนักแสดง 

ความเปนตัวตนของบุคคลน้ันอาจไดรับการบงชี้ไดหลายวิธี  นอกเหนือจากชื่อ  ความ

เหมือนคลาย  ภาพถาย  หรือ เสียง  แตอาจหมายรวมถึงลักษณะการเคลื่อนไหวรางกาย เคร่ือง

แตงกาย หรือการตบแตงใบหนาใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ดังนั้นนักแสดงผู ดํารง

สถานภาพที่อาจไดรับการปรับแตงใหมีบุคลิกที่หลากหลาย  ซึ่งอาจเปนบุคลิกที่นักแสดงนั้น

คิดคนขึ้นเอง  หรือเปนบุคลิกที่ถูกสรางจากจินตนาการของผูสรางสรรคงานลิขสิทธิ์  แตบุคลิก

เหลาน้ีจะรวมเปนสวนหนึ่งในความเปนตัวตนของบุคคลโดยแท ซึ่งมีลักษณะอันแยกใหเห็น

ความแตกตางจากบุคคลอ่ืนไดหรือไม  ตองพิจารณาวาบุคลิกน้ันแสดงถึงลักษณะจําเพาะตัว

ของเขาผูนั้นจนไมสามารถแยกออกระหวางตัวตนโดยแท และบุคลิกการแสดงที่นักแสดงสม

บทบาทน้ันดวยอีกประการหน่ึง10 

ดังน้ันการแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของนักกีฬาอาจพิจารณา

ไดจาก ในกรณีการแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปนตัวตนของบุคคล (personality 

merchandising) ซึ่งนักกีฬามีสิทธิหามผูอ่ืนแสวงหาประโยชนจากความเปนตัวตนของตนโดยที่

ซึ่งไมเก่ียวของกับการแสดงในการนําไปประชาสัมพันธ  หรือสงเสริมการขายสินคา  โดยมี

จุดประสงคหลักคือ ใชใบหนา  ชื่อ เสียง ภาพ หรือลักษณะอ่ืนใดที่บงชี้ถึงตัวนักกีฬาผูนั้น  เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจจากประชาชนไมวาเพ่ือการชักชวนใหใชบริการหรือซ้ือสินคาที่นักกีฬาเปน

นางแบบหรือนายแบบโฆษณา หรือไมก็ตาม 

 

3.2 สิทธิในการหาประโยชนเชิงพาณิชยจากความมีชื่อเสียงของนักกีฬาของประเทศ

อังกฤษ 

สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนของประเทศอังกฤษ (The Commercial 

Appropriation of Personality)  มีประวัติที่ยาวนานโดยเร่ิมจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการ

                                                            
10 J.Thomas McCarthy,supra note41, 4.48-4.49. 
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ขยายตัวของสินคาอุปโภคบริโภค  การหัตถกรรม  และการโฆษณา  ที่เปนแนวทางใหมของ

ตลาดและแตกตางจากสินคาหรือการผลิตของตลาดคูแขง  โดยพระราชินีวิคตอเรียเปนบุคคล

แรกที่ภาพถายหรือรูปภาพไดถูกนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา  ซึ่งในปฉลองครบรอบ 50 ป

ใน ค.ศ.1887 ไดมีสินคาตางๆ  ที่ใชภาพถายหรือรูปภาพของพระราชินีเพ่ือเปนการโฆษณาขาย

สินคา อาทิเชน น้ําหอม  แปงผัดหนา  ยา  ครีมบํารุงผิว  สบู  เครื่องประดับ  และเมล็ดโกโก  

และเม่ือมีการนําภาพถายหรือรูปภาพมาใชเพ่ือการขายสินคาหรือโฆษณา  ภายหลังจากการใช

รูปภาพหรือภาพถายเพ่ือโฆษณาทําใหสามารถขายสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นไดมากข้ึนและเปนที่

ดึงดูดในหรือนาสนใจของผูชมดวย11 

 ในการใหความคุมครองสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนในแตละประเทศไดให

ความคุมครองที่แตกตางกันออกไปเพื่อใชในการแกปญหา  แตก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดย

แนวทางของประเทศอังกฤษไดใหความคุมครองโดยการชดใชคาเสียหายใหแกการละเมิดสิทธิ

ในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนของบุคคลผูมีชื่อเสียง  แตอยางไรก็ตามแมจะมีความคุมครอง

ดังกลาวโจทกก็มักจะไมไดรับการเยียวยาหรือการชดใชคาเสียหายจากผูที่ใชสิ่งที่บงเฉพาะถึง

ลักษณะของบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตเพราะตองทําการพิจารณาจากผลประโยชนหรือ

ประโยชนทางการคาของผูเสียหาย12  ดังน้ันปญหาสําคัญในการใชสิ่งที่บงเฉพาะถึงลักษณะของ

บุคคลเพื่อประโยชนทางการคาน้ันเกิดจากการกระทําของบุคคลตามที่จะกลาวตอไปน้ี13 

- ใชสิ่งที่บงเฉพาะถึงลักษณะของบุคคลเพ่ือการโฆษณาไมวาจะเปนการใช  ชื่อ  เสียง  

หรือส่ิงอ่ืนที่แสดงถึงลักษณะของบุคคลน้ัน 

 - การใชสิ่งที่บงเฉพาะถึงลักษณะของบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต 

                                                            
11 Huw Bever-Smith, The Commercial Appropriation of Personality (United Kingdom: 

Cambridge Studies in Intellectual Property Right, 2002), 3-4. 

12 Ibid. 

13 Ibid. 
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 - มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากสิ่งที่บงเฉพาะถึงลักษณะของบุคคล

โดยไมไดรับอนุญาต 

สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนในประเทศอังกฤษไมมีบทบัญญัติที่ใหความ

คุมครองแกลักษณะของบุคคลตางๆ เชน รูปภาพ ชื่อ หรือส่ิงอ่ืนๆที่แสดงลักษณะเฉพาะของ

บุคคลไวอยาชัดแจงเหมือนกับกฎหมายของประเทศอ่ืนแตไดนําหลักกฎหมายละเมิดและการ

แขงขันที่ไมเปนธรรมมาปรับใชแทน  นอกจากนั้นในประเทศอังกฤษไดใหการยอมรับและ

คุมครองสิทธิสวนตัวของบุคคลมากกวา   โดยเห็นไดจาก มาตรา 8 ของอนุสัญญาการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนของกลุมประเทศในแถบยุโรป (ECHR)  ซึ่งใหการยอมรับสิทธิของบุคคลทุกคน

ถึงแมจะเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงก็จะไดรับสิทธิในความเปนสวนตัวรวมทั้งสิทธิในครอบครัวของ

บุคคลน้ันดวย เชน หากมีการถายภาพของบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต และบุคคลผูถูกถายภาพ

ไดรับความเสียหายก็สามารถเรียกรองคาเสียหายไดจากอนุสัญญาการคุมครองสิทธิมนุษยชนได 

 โดยภาพรวมการใหความคุมครองสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนที่ประเทศ

อังกฤษจะมุงเนนถึงการเผยแพรเพ่ือผลประโยชนในทางการคาหากมีการนําชื่อ  ภาพ  ลักษณะ  

หรือส่ิงอ่ืนที่มีลักษณะบงเฉพาะถึงบุคคลน้ันไปใชหากําไรหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่

เรียกวา “The Commercial Appropriation of Personality” และมีวัตถุประสงคที่ใหความ

คุมครองแกผูมีชื่อเสียงเปนหลักไมวาจะเปนนักกีฬา นักแสดง ที่ไมไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายอ่ืน เชน คดีระหวาง Pavesich v. New England Life Insurance ที่ผูรับประกันภัยใช

ภาพของ Mr.Pavesich มาใชทําการโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต   แตการใหความคุมครองก็ยัง

ไมมีมาตรฐานที่แนนอนเหมือนกับการคุมครองในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเม่ือบุคคลผูมี

ชื่อเสียงในประเทศอังกฤษไดตื่นตัวในเรื่องการใชสิทธิที่จะไดรับความคุมครองจึงไดหาทางออก

เพ่ือที่จะไดรับความคุมครองในสิทธิของตนโดยทําการจดทะเบียนชื่อของบุคคลเพ่ือใชเปน

เคร่ืองหมายการคาเพ่ิมขึ้น เชน Britney Spears ใชชื่อตนเปนชื่อเคร่ืองหมายการคาในกิจการที่

เก่ียวกับการบันทึกเสียงรวมทั้งในประเภทของสินคาที่ไมเก่ียวกับดนตรีดวย และในเดือน

พฤษภาคม ป ค.ศ.2004 แผนกการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของสหราชอาณาจักรไดออก
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บันทึกขอความที่แสดงใหเห็นวา “เม่ือชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงไดปรากฏออกมาและหากชื่อได

ปรากฏอยูบนสินคาเปนการแสดงใหเห็นวาสินคาน้ันเกี่ยวของกับบุคคลนั้น” 

 ภายหลังจากนั้นในประเทศสหราชอาณาจักรไดเกิดบทบัญญัติทางกฎหมายขึ้นมาใหม

เพ่ือใหความคุมครองแกบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอยางยิ่งแกนักกีฬา  คือ  สิทธิในภาพ  หรือ

สิ่งอ่ืนที่มีลักษณะบงเฉพาะถึงตัวบุคคลน้ัน  และขยายครอบคลุมการใชบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ

ประโยชนทางการคา   รวมทั้งรูปภาพ  เสียง  ชื่อ  และลายเซ็น  เชน  การใชภาพของ Louis 

Figo  นักบอลของทีม Real Madrid เปนตน  และไดมีการพัฒนาสิทธิในภาพใหไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายมากขึ้นเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืนระหวางนักกีฬาและส่ือที่เผยแพรตอสาธารณชนโดยเนนเฉพาะปญหาใน

ความหมายของสิทธิในทางเศรษฐกิจและประโยชนทางการคาของนักกีฬาในประเทศอังกฤษ  

ซึ่งปญหาประการแรกไดแก  การเพ่ิมสิทธิในภาพของนักกีฬาในสัญญาจางเพ่ือใหไดรับการ

คุมครองอยางเหมาะสมในภาพและขอมูลของนักกีฬาคนน้ัน  โดยบทบัญญัติการใหความ

คุมครองสามารถเทียบไดกับสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน (Right of Publicity) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 



บทที่ 4 

 

บทวเิคราะห 

 

4.1 ความหมายของคําวา “นักแสดง” ตามพระราชบัญญตัิลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 ครอบคลุม

ถึงบุคคลใดบาง 

 จากท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ 2.3.2 แลวจะเห็นไดวามาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537  ไดใหคํานิยามของนักแสดงไววา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง

แสดงทาทางรอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด โดยที่กฎหมายฉบับน้ีมุงให

ความคุมครองเฉพาะกับบุคคลที่เปนบุคคลตามความหมายในมาตรานี้เทาน้ัน จึงทําใหเกิด

ปญหาวาบุคคลอ่ืนที่อยูวงการกีฬา หรือวงการบันเทิง หรือการแสดงเพ่ือความบันเทิงตางๆ จะ

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้ดวยหรือไม เพราะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

ในเร่ืองการใหความคุมครองสิทธิของนักแสดงไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “งานลักษณะอื่นใด” 

ที่กลาวไวในมาตรา 4 เปนงานประเภทใด จึงทําใหเกิดความสับสนวาผูใดบางที่จะไดรับความ

คุมครอง อาทิ นักกีฬา นางแบบ นางแบบถายภาพน่ิง นักมายากล หรือผูแสดงวัฒนธรรม

พ้ืนบาน อยูในขอบขายที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิของนักแสดงหรือไม  

 ในปจจุบันน้ีเม่ือมีคดีที่ตองพิจารณาเก่ียวกับสิทธิของนักแสดง บทบัญญัติกฎหมายที่

ศาลนํามาปรับใชคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แตหากเกิดปญหาท่ีกฎหมายไมไดให

ความคุมครองครอบคลุมถึง หรือความไมชัดเจนของบทบัญญัติ ศาลจะทําการพิจารณาคดีนั้น

โดยใชดุลยพินิจและการแปลความตามหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการนํากฎหมาย

ตางประเทศหรือขอตกลงระหวางประเทศมาอุดชองโหวของกฎหมาย โดยสามารถเทียบเคียงได

กับคําพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 ซึ่งเปนคดีที่เก่ียวกับ “เคร่ืองหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลาย

ทั่วไป” การพิจารณาคํานิยามของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปสามารถทําการ

พิจารณาไดจากคํานิยามของความตกลงระหวางประเทศที่เปนหลักสากลแมวาประเทศไทยจะ
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ไมเปนภาคีของความตกลงระหวางประเทศนั้นก็ตาม เชน การที่พระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา พ.ศ. 2534 มิไดใหคํานิยามหรือความหมายของคําวา “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

แพรหลายทั่วไป”เอาไว ในเรื่องนี้ปรากฏวาประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกในความตกลงระหวาง

ประเทศ คือ ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคารวมทั้งที่เก่ียวกับ

การคาสินคาปลอม หรือที่เรียกกันโดยยอวาขอตกลงทริปส (TRIPs Agreement) ซึ่งในขอ 

16(2)1 แหงขอตกลงระหวางประเทศดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑเอาไวพอจะสรุปความไดวา

ใหใชบทบัญญัติในขอ 6 ทวิ แหงอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) บังคับแกเคร่ืองหมายบริการ

โดยอนุโลม โดยในการพิจารณาวาเคร่ืองหมายการคาใดเปนเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียง

แพรหลายทั่วไปหรือไม ใหพิเคราะหถึงความเปนที่รูจักของเครื่องหมายการคาน้ันในกลุมของ

สาธารณชนที่เก่ียวของ รวมทั้งความเปนที่รู จักกันในประเทศภาคีสมาชิกน้ันอันเปนผล

เน่ืองมาจากการสงเสริมเครื่องหมายการคาดังกลาวดวย แมวาประเทศไทยจะไมไดเขารวมเปน

ประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส แตประเทศไทยก็ไดใหความคุมครองแกเคร่ืองหมาย

การคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 

2534 และประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของขอตกลงทริปส ซึ่งโดยหลักของ

กฎหมายระหวางประเทศ ประเทศไทยมีพันธกรณีตองผูกพันตามขอตกลงทริปสอันเปนความ

ตกลงระหวางประเทศน้ันดวย ดังน้ี ความหมายหรือหลักเกณฑในการพิจารณาวาเคร่ืองหมาย

การคาใดเปนเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปดังที่ไดกําหนดไวในขอ 16(2) แหง

ขอตกลงทริปส จึงอาจนํามาใชเพ่ือประโยชนในการแปลความหรือแปลความหมายของคําวา 

“เคร่ืองหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป” ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 8(11) แหงพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ได 

                                                            
1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): Article 16(2), 

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining 

whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark 

in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been 

obtained as a result of the promotion of the trademark. 
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อยางไรก็ตามเม่ือมีคดีเกิดขึ้นศาลไทยสามารถทําการตัดสินคดีไดโดยใชหลักของ

กฎหมายตางประเทศมาปรับใชแตก็ยังทําใหเกิดความไมแนนอนจึงจําเปนที่จะตองระบุไวอยาง

ชัดเจนในคํานิยามของนักแสดงเหมือนกับกฎหมายตางประเทศและขอตกลงระหวางประเทศ 

เชน กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

อนุสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1961 สนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่ง

บันทึกเสียง (WPPT) ที่ระบุคํานิยามและความหมายของงานการแสดงที่ไดรับความคุมครองวา

คุมครองบุคคลประเภทใดบางไวอยางชัดเจน เพราะหากเกิดความไมชัดเจนในคํานิยามดังกลาว  

แลวอาจทําใหบุคคลท่ีแสดงทาทางที่ไมใชงานศิลปกรรมหรือวรรณกรรม หรือการแสดงทาทาง

ตามคําสั่ง หรือเปนการแสดงทาทางที่ไมไดเปนการสรางสรรคงานหรือเพ่ิมคุณคาของงาน เชน 

นักกีฬา นางแบบ เปนตน ใชสิทธิในการแสดงทาทางของตนในฐานะที่ตนเปนนักแสดง และ

จําตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองสิทธิของนักแสดง 

ดังน้ัน ในการใหคํานิยามความหมายของคําวา “นักแสดง” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 มาตรา 4 จึงนาจะนําขอตกลงระหวางประเทศที่วาดวยการใหความคุมครองสิทธิ

นักแสดงมาเปนแนวทางในการชวยแปลความหมายได เพ่ือศึกษาวานักกีฬาผูซึ่งแสดงทาทาง

การเลนกีฬาจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองสิทธิของนักแสดงหรือไม 

4.2 ความตกลงระหวางประเทศที่อาจนํามาใชในการแปลความคําวา “นักแสดง” 

 ปจจุบันเร่ิมมีการใหความสําคัญในเรื่องการใหความคุมครองสิทธิของนักแสดงมาก

ยิ่งขึ้น ทําใหสถานะภาพของนักแสดงไดรับการยอมรับในสังคมเปนบุคคลที่มีรายไดสูงและมี

ฐานะทางสังคมที่ดีเปนเหตุใหบุคคลหลายๆ คนตองการที่จะเปนนักแสดง   และจากการยอมรับ

ที่มากขึ้นจึงทําใหมีการตื่นตัวทางกฎหมายท่ีจะออกกฎหมายมาเพื่อทําการรับรองและคุมครอง

สิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย  โดยเห็นไดจากอนุสัญญา  สนธิสัญญา   ขอตกลงระหวาง

ประเทศ   พรอมทั้งกฎหมายในตางประเทศที่รับรองและคุมครองสิทธิของนักแสดง   ในสวนนี้

จึงขอยกบทบัญญัติที่ใหคํานิยามของ  “นักแสดง” ตามกฎหมายตางๆมากลาวเพราะหาก

สามารถระบุหรือนิยามวาบุคคลใดที่เปนนักแสดงอันจะไดรับการรับรองและคุมครองตาม

กฎหมายก็จะทําใหเกิดความชัดเจนในการใหความคุมครองบุคคลตางๆ  ดวย 
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4.2.1 อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง 

ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองคการเผยแพรภาพ หรืออนุสัญญากรุงโรม (Rome  

Convention,1961) 

  ตามอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ. 1961  ไดมีบทบัญญัติที่ใหคํานิยามของนักแสดง

ไวในมาตรา 3  และมาตรา 9  วา  “นักแสดง” หมายความถึงบุคคลใดบาง 

  มาตรา 32 “นักแสดง” (Performer) หมายถึง ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นัก

เตนรํา   และบุคคลอ่ืนๆ ที่ทําการแสดงทาทาง   รอง   กลาว  พากย และแสดงตามบทหรือการ

แสดงในลักษณะอ่ืนใดของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  ซึ่งความหมายของงานวรรณกรรม

ศิลปกรรมในอนุสัญญากรุงโรมนั้นจะมีความหมายเหมือนกับอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล  คือ งาน

ทุกๆ อยางที่เก่ียวกับวรรณกรรมและศิลปกรรม   ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตามและหมาย

รวมถึงการถายทําภาพยนตรดวย3 

  มาตรา 94  บัญญัติวา  ประเทศภาคีสมาชิกขยายการใหความคุมครองแก

นักแสดงในงานประเภทอ่ืนแมไมไดเปนงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมได   โดยการบัญญัติไวใน

กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก   เปนการขยายความคุมครองใหแกนักแสดงในงาน

                                                            
2 Rome Convention,1961: Article 3 (a), “performers” means actors, singers, musicians, 

dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or 

artistic works. 

3 WIPO, Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention (Geneva: 

World Intellectual Property Organization, 1981), 3.1, 21. 

4 Rome Convention,1961: Article 9, Any Contracting State may, by its domestic laws and 
regulations, extend the protection provided for in this Convention to artists who do not perform 
literary or artistic works. 
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ประเภทอ่ืนที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมที่สามารถไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง

ได 

  จากคํานิยามของนักแสดงตามมาตรา  3 และ  มาตรา 9   ในอนุสัญญากรุงโรม 

ค.ศ.1961  แสดงใหเห็นไดวาอนุสัญญากรุงโรมมีวัตถุประสงคในการรับรองและคุมครอง

นักแสดงอยางจริงจัง   แมวาสิทธิของนักแสดงจะเปนสิทธิขางเคียงหรือสิทธิใกลเคียงจากงาน

อันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม   ทําใหสามารถอธิบายความหมายของ  “ นักแสดง”  ไดคือ  ผูแสดง   

นักรอง นักดนตรี  นักเตนรํา และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง  กลาวพากย  และ

แสดงตามบท  หรือการแสดงในลักษณะอื่นใดในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม   เชน  การ

บรรยาย   รวมทั้งการแสดงของนักแสดงศิลปะแขนงอ่ืนที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรม

ดวย   เชน  การแสดงตลก  การแสดงกายกรรม   การแสดงกล   การแสดงปาห่ี   กลาวโดย

สรุปวาบทนิยามความหมายของ     “นักแสดง”  ตามอนุสัญญากรุงโรมที่จะไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายจะตองเปนบุคคลที่ใชความวิริยะอุตสาหะ  เพ่ือสรางสรรคงานแสดงของตนเองใหมี

คุณคาของงานเพิ่มมากขึ้น   เนื่องจากตนเปนสื่อกลางในการนํางานอันมีลิขสิทธิ์ไปเผยแพรตอ

สาธารณชนในอีกรูปแบบหนึ่ง   มากกวาการนําเสนองานโดยผานตํารา   หนังสือ   บทความ   

บทละครของผูสรางสรรค   รวมทั้งการแสดงทาทางอ่ืนที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมของ

นักแสดง   หากนักแสดงสามารถนําเสนองานออกมาในรูปแบบที่ตองอาศัยความสามารถ   

ทักษะ   การฝกฝน  และความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือทําใหเกิดความบันเทิงแกผูชมที่เปนการแสดง

ประกอบเร่ืองราวในรูปแบบที่ตางจากการไดรับความบันเทิงจากการอานหนังสือหรือดูรูปภาพ  

เชน  นักแสดงละครสัตวที่อาศัยความสามารถในการนําเสนองานจากการสื่อสารกับสัตว   และ

การฝกฝนเพื่อใหสัตวตางๆ  ปฏิบัติตามคําส่ังไดอยางถูกตองจนสรางความบันเทิงใหแกผูชมได 

นักแสดงตลกที่ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและการฝกฝนแสวงหาทาทาง   ลักษณะ   

หรือคําพูดที่สรางความขําขันใหแกผูชมแลวนํามาแสดงประกอบทาทาง   คําพูด   หนาตาสีหนา  

เสนอตอสาธารณชนเพื่อใหเกิดความบันเทิง  นักแสดงกายกรรมที่ตองทําการฝกฝนทาทางที่

โลดโผนที่สรางความตื่นเตนใหแกผูชมซ่ึงแมทาทางน้ันจะไมไดมีเอกลักษณเฉพาะตัวมาก หาก

เปนการนําทาทางตางๆ  เพ่ือแสดงตอสาธารณชนที่เพ่ิมคุณคาของทาทางน้ันจากทักษะของ

นักแสดง  และการแสดงปาห่ี   รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมพื้นบานก็ถือวาเปนนักแสดงที่ตอง
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อาศัยการฝกฝนและมีทักษะในการนําเสนองานเพ่ือเพ่ิมคุณคาของงานใหมากขึ้นจากการท่ีตอง

ทําความเขาใจในการแสดงวัฒนธรรมพื้นบานและนําเสนอออกมาเพื่อใหเกิดความบันเทิง

มากกวาดูจากรูปภาพ   ทําใหการแสดงนานาบันเทิงตางๆ  สมควรที่จะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเชนเดียวกับการแสดงในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

4.2.2  ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา 

หรือ  ขอตกลงทริปส (Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual   

Property  Rights :TRIPs ) 

 ในขอตกลงทริปสมีบทบัญญัติที่กําหนดใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิขางเคียง

งานอันมีลิขสิทธิ์เพราะนักแสดง   ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง  และองคการแพรภาพเพราะเปนผูนํา

งานออกเผยแพรตอสารธรณชนจึงสมควรที่จะไดรับการตอบแทนในรูปของสิทธิเพ่ือแสวงหาผล

กําไรและไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและเพื่อเปนการคุมครองการลงทุนในการเผยแพรงานสู

สาธารณชน   ทั้งในประเทศของตนและประเทศภาคีสมาชิก   โดยขอตกลงทริปสไดกําหนด

มาตรฐานขั้นต่ําของการคุมครองสิทธิขางเคียงไวในขอ 14  ซึ่งเปนหลักการคุมครองสิทธิของ

นักแสดง   ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง   และองคการแพรเสียงแพรภาพ 

ขอตกลงทริปสขอ  14 (1)5 ไดกําหนดสิทธิของนักแสดงไวดังนี้ 

“ในสวนที่เก่ียวกับการบันทึกการแสดงของตนลงบนสิ่งบันทึกเสียง นักแสดง

สามารถที่จะปองกันการกระทําตางๆ  ดังตอไปนี้   เม่ือไดกระทําไปโดยปราศจากการอนุญาต

ของตน  ไดแก  การบันทึกการแสดงของตนซ่ึงยังไมมีการบันทึกไว   และการทําซํ้าซ่ึงการ

บันทึกเชนวาน้ัน  นักแสดงสามารถที่จะปองกันการกระทําดังตอไปน้ีไดเชนเดียวกัน   เม่ือการ

                                                            
5 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): Article 14(1), 

In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of 

preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed 

performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of 

preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by 

wireless means and the communication to the public of their live performance. 
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กระทําน้ันมิไดรับอนุญาตจากตนกลาวคือ   การแพรเสียงแพรภาพการแสดงสดของตนสูสาธรณ

ชน ” 

ตามขอตกลงทริปสนี้ไมไดกําหนดถึงนิยามของ  “นักแสดง” ไวอยางชัดแจงทํา

ใหไมสามารถทราบไดวาความคุมครองแกบุคคลใดบาง แตอยางไรก็ตามแมขอตกลงทริปสจะไม

มีบทนิยามของนักแสดงแตตามขอ 14(6)6 ขอตกลงทริปสไดบัญญัติไววา   “ใหนําบทบัญญัติ   

เง่ือนไข  ขอจํากัด   ขอยกเวน  ของอนุสัญญากรุงโรมมาปรับใชไดโดยอนุโลม  รวมถึงอนุญาต

ใหนํามาตรา  18  ของอนุสัญญาเบอรน  ค.ศ. 1971  เพ่ือมาปรับใชแกสิทธิของนักแสดงและ

ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงไดโดยอนุโลม” 

ตามขอตกลงทริปสขอ 2(2)7 ที่กลาววา “บทบัญญัติในภาค 1-4 ของความตกลง

นี้จะไมลิดรอนพันธกรณีที่บรรดาสมาชิกมีตอกันภายใตอนุสัญญาเบอรน  อนุสัญญากรุงโรม   

และสนธิสัญญาการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและแผงวงจรรวม” 

นอกจากน้ันขอตกลงทริปส  ขอ 9  ที่เก่ียวกับลิขสิทธิ์และสิทธิที่เก่ียวของกลาว

วา  “ประเทศภาคีสมาชิกสามารถนํามาตรา 1- มาตรา 21 ของอนุสัญญาเบอรน ค.ศ.1971 และ

ภาคผนวกมาปรับใชไดโดยอนุโลม   อยางไรก็ตามประเทศภาคีสมาชิกไมมีสิทธิภายใตความตก

ลงนี้ตามมาตรา 6 ทวิของอนุสัญญาเบอรน” 

                                                            
6 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): Article14(6), 

Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for 

conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. 

However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, 

mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. 

7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): Article 2(2), 

Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may 

have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and 

the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. 
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จากการที่ขอตกลงทริปสเปนขอตกลงที่เปนสวนเสริมความตกลงระหวาง

ประเทศอ่ืนๆ  ทําใหขอตกลงทริปสอนุญาตใหประเทศภาคีสมาชิกนําความตกลงระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญากรุงโรมและอนุสัญญาเบอรนมาปรับใชไดทั้งในสวนที่เก่ียวกับ

นักแสดงไมวาจะเปนบทนิยามความหมายของนักแสดง   การใหความคุมครองสิทธิขางเคียงอ่ืน   

ทั้งการคุมครองในงานอันมีลิขสิทธิ์อ่ืนๆ  ดวย 

ดังนั้น ความหมายของนักแสดงตามขอตกลงทริปสสามารถแปลความตาม

อนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961  จึงหมายความถึง  ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นักเตนรํา   

และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง  กลาว   พากย  และแสดงตามบทหรือการแสดงใน

ลักษณะอ่ืนใดของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  เชน  การแสดงละคร   การแสดงละครใบ       

การแสดงละครประกอบดนตรี   การบรรยาย   การเทศนา   โดยนําความหมายพื้นฐานมาจาก

อนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ. 1961 

4.2.3 สนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่ง

บันทึกเสียง  (WIPO  Performances  and  Phonograms  Treaty: WPPT) 

 สนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง  และผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงให

ความคุมครอง  2  สวน  ไดแก  การคุมครองสิทธิของนักแสดง   การคุมครองสิทธิของผูผลิตสิ่ง

บันทึกเสียง   การคุมครองสิทธิของนักแสดงตามสนธิสัญญานี้ใหความคุมครองแกนักแสดงตาม

ความหมายที่กําหนดไวในมาตรา 28  “นักแสดง”  หมายถึง   ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นัก

เตน   และผูที่แสดงทาทาง   รอง   กลาว   แสดงสุนทรพจน   เลนละคร   แปล   หรือแสดงงาน

วรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรือการแสดงวัฒนธรรมพื้นบาน  (folklore)  ซึ่งจากความหมายของ

นักแสดงที่ไดรับความคุมครองตามสนธิสัญญาน้ีเปนบุคคลที่มีความหมายคลายกับนักแสดงตาม

อนุสัญญากรุงโรมที่มุงเนนใหความคุมครองแกผูที่แสดง  รอง  เตน   ในงานวรรณกรรม   

รวมทั้งผูแสดงการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบานเปนหลักเพราะเปนบุคคลที่ถายทอดเร่ืองราวในงาน
                                                            

8WIPO  Performances  and  Phonograms  Treaty (WPPT): Article 2 (a), “performers” are 

actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, 

interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; 
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วรรณกรรมและศิลปกรรมสูสาธารณชนเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของงานแสดงใหผูชมไดรับความ

บันเทิง   สนุกสนาน   มากกวาการอานหรือการดูรูปภาพแตเพียงอยางเดียว   เหตุที่สนธิสัญญา

ฉบับน้ีใหความคุมครองแกบุคคลคลายกับอนุสัญญากรุงโรม   เพราะเปนสนธิสัญญาท่ีมุงให

ความคุมครองนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงที่เปนกลุมบุคคลเดียวกับอนุสัญญากรุงโรม

เพียงแตอาจจะใหความคุมครองเพ่ือเปนการรักษาประโยชนทางเศรษฐกิจของทั้งนักแสดงและ

ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงมากขึ้น  นอกจากน้ันสนธิสัญญาฉบับนี้ตามมาตรา 1  ยังมีบทบัญญัติที่

กลาววาสนธิสัญญาฉบับนี้ไมเปนการตัดสิทธิประเทศภาคีสมาชิกที่จะใชบทบัญญัติในอนุสัญญา

กรุงโรมดวยและการใหความคุมครองแกนักแสดงในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมก็จะไมมี

ผลกระทบตอการใหความคุมครองในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์   

หมายความวา  ใหความคุมครองแกนักแสดงที่แสดงวรรณกรรมและศิลปกรรมแลวจะไม

กระทบกระเทือนตอสิทธิของผูสรางสรรคในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองอยูแลว 

จากอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศที่กลาวจะเห็นไดวาควรที่จะตองนํา

บทบัญญัติในอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961  มาเปนแนวทางในการแปลความหมายของ  

“นักแสดง” เพราะอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

สนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง  (WPPT)  ไดนําแนว

ทางการใหความคุมครองแก  “นักแสดง”  ในฐานะสิทธิขางเคียงของอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.

1916  มาเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองแกประเทศภาคีสมาชิกอยูแลว   

อีกทั้งไดถือวาหลักการตามอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961  เปนหลักสากลท่ีนานาประเทศใหการ

ยอมรับดวยอันเห็นไดจากประเทศตางๆ  ที่เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961  

ทั้งหมด  83  ประเทศดวยกัน 

4.3 ความหมายของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 

 จากขอ 4.2 และที่กลาวมาแลวในบทที่ 2 ขอ 2.3 จะเห็นไดวาสามารถนําเอาอนุสัญญา

กรุงโรม  ค.ศ.1961 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ มาเปนแนวทางในการแปล

ความหมายของคําวา  “นักแสดง”  และการใหความคุมครองสิทธิของนักแสดงตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มาตรา 4  และมาตรา 44  ได  เพราะอนุสัญญากรุงโรม  
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ค.ศ.1961  และกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษเปนกฎหมายท่ีไดบัญญัติการใหความ

คุมครองแก “นักแสดง”  ในฐานะสิทธิขางเคียงมาเปนระยะเวลานานกอนประเทศไทย  

นอกจากน้ันหลักการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษยังไดใหความคุมครองไวอยาง

ชัดเจนถึงแมวาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษจะไมมีบทนิยามความหมายของ  

“นักแสดง”  แตก็สามารถแปลความจากการแสดงท่ีไดรับความคุมครองแทนได  และนอกจากคํา

นิยามของคําวา “นักแสดง” ที่สามารถอาศัยการแปลความจากกฎหมายตางประเทศไดแลว   

สิทธิของนักแสดงที่ไดรับความคุมครองก็สามารถที่จะเทียบเคียงไดเชนกัน   เพราะตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยไดใหความคุมครองแกนักแสดง   โดยคลายคลึงกับหลักสากล

และหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

 เน่ืองจากแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551  ใหเปน

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ของทางฝายนิติบัญญัติตองการที่จะพัฒนาหลักกฎหมาย

ไทยในเรื่องสิทธิของนักแสดงใหกาวทันตอหลักสากลและหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของตางประเทศ9  

คือ  “นักแสดง”  หมายถึง10  “ผูแสดง  นักรอง   นักดนตรี  นักเตนรํา  และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการ

แสดงทาทาง  รอง   กลาว พากย   แสดงตามบทหรือการแสดงในลักษณะอื่นใด  เชน  การ

บรรยาย   การเทศนา   รวมทั้งการแสดงของนักแสดงศิลปะแขนงอื่นที่ไมใชงานวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมดวย  เชน  การแสดงละครสัตว   การแสดงตลก   การแสดงกายกรรม   การแสดง

ปาห่ี   โดยยกตัวอยางบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของอังกฤษที่ใหความคุมครองแกนักแสดงนั้น

คลายกับสิทธิของนักแสดงที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  

มาตรา 44  ไดแก”11 

                                                            
9 การพิจารณาของวุฒิสภาในการพิจารณาวาระท่ี 1” (กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการวุฒิสภา

,ฉบับท่ี 17, พ.ศ.2537), 63. 

10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537: มาตรา 4, ในพระราชบัญญัตินี้ “นักแสดง” หมายความวา ผู

แสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา  และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย  แสดงตามบทหรือในลักษณะ

อื่นใด 

11 Copyright, Designs and Patents Act 1988 : article 181-184 
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(1) การบันทึกการแสดงทั้งหมดหรือเฉพาะในสวนสําคัญของการแสดง 
(2) การแพรเสียงแพรภาพสด  หรือการใหบริการรายการเคเบิลสดทั้งหมด  หรือเฉพาะ

สวนสําคัญของการแสดง 

(3) การแสดงตอสาธารณชนทั้งหมดหรือเฉพาะสวนสําคัญของการแสดงจากสิ่งบันทึก

การแสดงดวยวัตถุประสงคหรือดวยวิธีใดๆ  ที่แตกตางจากการอนุญาตหรือความ

ยินยอมที่นักแสดงให  หรือการนําส่ิงบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตไปทําซํ้าโดย

ไมไดรับการอนุญาตหรือความยินยอมจากนักแสดง 
 

ในปจจุบันประเทศไทยใหคุมครองสิทธิของนักแสดงในฐานะสิทธิขางเคียง   โดยบัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  ซึ่งความหมายของ “นักแสดง”  ไดบัญญัติไวใน

มาตรา 4  หมายถึง  ผูแสดง   นักดนตรี   นักรอง   นักเตน   นักรํา  และผูซึ่งแสดงทาทาง  รอง  

กลาว   พากย   แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด   ความหมายของนักแสดงตามมาตรา 4  นี้

เปนความหมายที่ใกลเคียงกับความหมายของนักแสดงตามอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961 

(มาตรา 3 “นักแสดง” (Performer)  หมายถึง  ผูแสดง  นักรอง  นักดนตรี   นักเตนรํา  และ

บุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง  กลาว  พากย  และแสดงตามบทหรือการแสดงใน

ลักษณะอ่ืนใดของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  และรวมถึงการแสดงอ่ืนที่ไมใชงาน

วรรณกรรมและศิลปกรรมตามมาตรา 9 ดวย12)   เหตุที่ความหมายของนักแสดงใน

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มีความคลายคลึงกับความหมายของนักแสดงตาม

อนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ. 1916  ถึงแมวาประเทศไทยไมไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญา

นี้ เพราะอนุสัญญากรุงโรมเปนความตกลงระหวางประเทศที่ใหความคุมครองแกนักแสดงอยาง

ชัดเจนกวาอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอ่ืน   ซึ่งสามารถเห็นไดจากการที่ไมวาจะ

เปนขอตกลงทริปส  หรือสนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่ง

บันทึกเสียง  (WPPT)  ไดนําบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงโรมมาเปนพื้นฐานในการใหความ

คุมครองแกนักแสดงหรือถาหากไมนําบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงโรมมาใชก็อนุญาตใหประเทศ

ภาคีสมาชิกสามารถใชบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงโรมควบคูไปกับความตกลงระหวางประเทศที่

                                                            
12 WIPO, Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention, 9.1,42. 
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ประเทศนั้นเปนภาคีอยูไดเพราะหลักของอนุสัญญากรุงโรมกลายเปนหลักสากลท่ีประเทศตางๆ  

ยอมรับนับถือและปฏิบัติตาม  นอกจากน้ันในขณะที่ประเทศไทยทําการรางพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เพ่ือออกมาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับ พ.ศ. 2521  เพราะ

ตองการที่จะปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ใหมีความทันสมัยและเปนไปตามหลักสากลเพ่ือเปนการ

กระตุนการลงทุนภายในประเทศและลดแรงกดดันจากตางชาติ  ซึ่งการรางกฎหมายในเร่ืองสิทธิ

ของนักแสดงที่คลายกับอนุสัญญากรุงโรม  เน่ืองจากตองการใหเปนไปตามหลักสากลที่ไดรับ

การยอมรับกันทั่วโลกและเปนการดําเนินการลวงหนาเพราะในอนาคตประเทศไทยอาจเปนภาคี

อนุสัญญากรุงโรมก็ได13 

จากความหมายของ “นักแสดง” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  วาหมายถึง  

ผูแสดง  นักดนตรี  นักรอง  นักเตน  นักรํา  และผูซึ่งแสดงทาทาง  รอง  กลาว  พากย  แสดง

ตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด  มีปญหาที่ตองพิจารณาวา “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด” 

หมายความถึงการแสดงประเภทใดบาง เพ่ือที่จะไดใหความคุมครองแกนักแสดงไดอยางถูกตอง 

และหากจะพิจารณาวา  “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด”  หมายถึง  การแสดงแบบใดสามารถ

พิจารณาโดยเทียบเคียงจากความหมายในอนุสัญญากรุงโรมมาตรา 3  และมาตรา 9  ที่เปน

หลักกฎหมายท่ัวไป  (หลักสากล)  มาใชในการแปลความ14   ซึ่งหลักในการใหความคุมครอง

การแสดงในลักษณะอ่ืนใดที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมแตเปนการแสดงที่เพ่ิมคุณคา

ของงานใหมากขึ้นและมีการถายทอดเปนเรื่องราว  เชน  การแสดงละครสัตว การแสดงตลก   

การแสดงกายกรรม  การแสดงปาห่ี  และไมหมายความรวมถึงบุคคลที่แสดงทาทางในลักษณะที่

ไมไดเปนการเพิ่มคุณคาของงานหรือการแสดงทาทางตามคําส่ังของบุคคลอ่ืนเพราะไมไดใช

ความวิริยะอุตสาหะในการแสดงงานนั้น  เชน  นางแบบ หรือนางแบบถายภาพนิ่ง   ทั้งนักกีฬา

บางประเภท  เชน  นักกีฬาฟุตบอล   เทนนิส  ก็ไมไดอยูในความหมายของการแสดงในลักษณะ

อ่ืนใดที่ทําใหบุคคลน้ันเปนนักแสดง   ดังนั้นจึงเห็นวาควรแปลความหมายของ  “การแสดงใน

                                                            
13 การพิจารณาของวุฒิสภาในการพิจารณาวาระท่ี 2 (นิติบัญญัติ, วุฒิสภา ฉบับท่ี 17: สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา), 65. 

14 ดูไดจากคําพิพากษาศาลฎีกา 8834/2542 
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ลักษณะอ่ืนใด”  ตามความหมายในมาตรา 4  ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  วา

หมายถึง  การแสดงที่เปนการแสดงเพ่ือเพ่ิมคุณคาของงานใหมากข้ึนและมีการถายทอดเปน

เรื่องราวในงานที่ใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรม  เชน  การแสดงละครสัตว   การแสดงตลก   

การแสดงกายกรรม   การแสดงปาหี่   และไมหมายความรวมถึง  นางแบบ   นางแบบถาย

ภาพน่ิง  นักกีฬาบางประเภท  เปนตน  เพราะการบัญญัติถึงความหมายของนักแสดงตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  เปนไปแนวทางเดียวกันกับอนุสัญญากรุงโรม  อีกทั้งการที่

ประเทศไทยเปนภาคีของขอตกลงทริปสทําใหประเทศไทยตองอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไป

ตามกฎหมายระหวางประเทศ  ซึ่งขอตกลงทริปส  ขอ 14 (6)15  ไดบัญญัติวาประเทศภาคี

สมาชิกสามารถนําบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงโรมมาใชบังคับไดโดยอนุโลม   ดังนั้นจึงเปนการ

สมควรที่ประเทศไทยตองแปลความงานในลักษณะอ่ืนใดใหเปนไปตามอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.

1961  อันเปนหลักสากลที่นานาประเทศยอมรับ 

จากที่กลาวมาขางตนทําใหสามารถสรุปไดวา   “นักแสดง” ที่จะไดรับการรับรองและ

คุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในเรื่องสิทธิของนักแสดงน้ันหมายถึง ผูแสดง 

นักรอง นักดนตรี นักเตนรํา และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง กลาวพากย  และแสดง

ตามบทหรือการแสดงในลักษณะอ่ืนใดในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม เชน  การบรรยาย การ

เทศนา รวมทั้งการแสดงของนักแสดงศิลปะแขนงอ่ืนที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมดวย  

เชน   การแสดงละครสัตว  การแสดงตลก การแสดงกายกรรม  การแสดงปาห่ี  เปนตน  ดังน้ัน

บุคคลอ่ืนที่ไมเขากับนิยามความหมายของ “นักแสดง” เชน  นางแบบ นางแบบถายภาพนิ่ง 

นักกีฬาในกีฬาบางประเภท  จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองสิทธิของนักแสดง  

                                                            
15 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs): Article 

14(6), Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1,2 and 3, provide for 

conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. 

However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention  (1971) shall also apply, mutatis 

mutandis, to the rights of performers and producer of phonograms in phonograms. 
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จากความหมายของ “นักแสดง” ตามที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวากฎหมายใหความ

คุมครองแกบุคคลใดบางในฐานะนักแสดง  ทําใหทราบไดวา “นักกีฬา” ผูซึ่งแสดงทาทางการเลน

กีฬาเสมือนนักแสดงจะไมไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง ถึงแมวานักกีฬาจะตองใชความ

วิริยะอุตสาหะในการฝกซอมกีฬาเปนอยางมาก ตองใชฝมือและมีการเลนที่เปนเอกลักษณของ

แตละคนจนเปนที่จดจําไดและรูจักของสาธารณชนทั่วไปก็ไมไดรับความคุมครองในฐานะ

นักแสดง เพราะโดยปกติแลวบุคคลที่ไดรับความคุมครองในฐานะ “นักแสดง” จะเปนบุคคลผูเปน

สื่อกลางในการถายทอดงานที่ไมสามารถนําเสนอไดในตัวของงานนั้นเอง เชน ละคร ดนตรี 

เพลง ภาพยนตร ไมสามารถนําเสนองานตอผูชมไดหากไมมีนักแสดงซึ่งการนําเสนองานตอ

ผูชมของนักแสดงตองอาศัยฝมือหรือความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ การฝกฝน เพ่ือนําเสนอ

งานน้ันโดยมีลักษณะเปนการเพ่ิมคุณคาของงานใหมากขึ้นกวางานด้ังเดิมที่เปนงานของผู

สรางสรรค  

นอกจากนี้ประเทศไทยนั้นไดมีคําวินิจฉัยของศาลที่สามารถนํามาวิเคราะหเทียบเคียงวา

นักกีฬาเปนนักแสดงตามความหมายในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

หรือไม นั่นก็คือคําวินิจฉัยของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางในคดี

หมายเลขแดงที่ อ.4250/254716  ระหวางนางสาวบุษกร   พรวรรณะศิริเวช โจทก กับบริษัท

สุพรีเดอรม   อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  กับพวกจําเลย  ที่ศาลไดทําการวินิจฉัยวานางแบบถาย

ภาพนิ่งไมมีสิทธิของนักแสดงเหมือนนักแสดงที่จะไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย จึง

ไมถือวาการนําภาพของนางแบบถายภาพนิ่งไปเผยแพรตอสาธรณชนเปนการละเมิดสิทธิของ

นักแสดงตามมาตรา 44, 45, 52, 69  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  เพราะการถาย

ภาพน่ิงของโจทกดังกลาวมีคนคอยบอกทาทางวาใหโจทกถือผลิตภัณฑของจําเลยที่ 1  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชโฆษณาสินคาของจําเลยเทาน้ัน   ซึ่งทาทางของโจทกในการถายภาพ

ดังกลาวเปนทาทางที่มีคนคอยบอกใหโจทกกระทําขึ้นเพ่ือใหถายภาพแลวทําใหดูโจทกดู

สวยงาม   โดยโจทกไมไดกระทําขึ้นโดยสวมบทบาทเปนตัวละครใด และไมไดกระทําขึ้นเพื่อ

                                                            
16 คําพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง คดีหมายเลขแดงที่ อ.

4250/2547 
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สรางบุคลิกของตัวละคร ทาทางดังกลาวของโจทกจึงเปนทาทางที่โจทกกระทําขึ้นโดยไมได

อาศัยทักษะการแสดงละครหรือการแสดงภาพยนตรของโจทกแตอยางใด   ซึ่งบุคคลทั่วไปแมไม

มีทักษะการเปนนักแสดงละครหรือนักแสดงภาพยนตรเชนโจทก แตหากมีคนมากํากับทาทาง

ดังกลาวยอมสามารถกระทําทาทางไดเชนเดียวกันกับโจทก   ดังนั้นขอเท็จจริงจึงฟงไดวา

ทาทางของโจทกในการเปนนางแบบถายภาพนิ่งดังกลาวไมใชการแสดงอันเปนเง่ือนไขของการ

ไดมาของสิทธินักแสดงที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   มาตรา 

47  สวนทาทางของโจทกที่กระทําขึ้นในการเปนนางแบบถายภาพเคลื่อนไหวตามวีดีโอเทปนั้น

เปนงานแสดงอันมีสิทธินักแสดงหรือไม   ซึ่งการถายทําภาพเคลื่อนไหวตามวิดีโอเทปจะมีรูป

สตอรี่บอรดหรือรูปตัวอยางการแสดงทาทางในการถายทําภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหโจทกทํา

ทาทางตามที่ผูกํากับบอก  ซึ่งเม่ือพิจารณาจากภาพเคล่ือนไหวของโจทกที่ปรากฏในวีดีโอเทป

เห็นวาทาทางของโจทกที่กระทําตามที่ปรากฏตามภาพเคลื่อนไหวดังกลาวเปนทาทางโจทกใน

อิริยาบถตาง ๆ  โดยสวนใหญจะเปนภาพเคลื่อนไหวที่เนนใหเห็นเฉพาะใบหนาของโจทก

เพ่ือใหดูสวยงามเพ่ือใชประกอบคําพูดบรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

สุพรีเดอรม  โดยท่ีโจทกไมไดใชทักษะความสามารถทางการแสดงของโจทกที่สวมบทบาทเปน

ตัวละครอ่ืนแตอยางใด  ซึ่งทาทางดังกลาวของโจทกไมไดกระทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่

แตกตางไปจากทาทางของโจทกที่กระทําขึ้นเพื่อเปนนางแบบถายภาพนิ่งเพื่อโฆษณาสินคาของ

จําเลยที่ 1    แตอยางใดก็ตามแมวาโจทกจะมีบทพูดวา      “ลืมกาลเวลาไดเลยเม่ือสัมผัสสุพรี

เดอรม”  แตก็มีไวเพ่ือกลาวสรรพคุณไมใชบทพูดที่โจทกพูดเพ่ือสวมบทบาทเปนตัวละครอ่ืนแต

อยางใด   ดังน้ันการแสดงทาทางของโจทกที่กระทําขึ้นในการเปนนางแบบถายภาพเคลื่อนไหว

ไมใชการแสดงที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  

อยางไรก็ตามเม่ือคดีดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาในคําพิพากษาฎีกาที่  

6355 / 2548   ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาการแสดงของนักแสดงท่ีจะไดรับความคุมครองตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 44  นั้น  กฎหมายมิไดกําหนดวาการแสดงทาทาง

ดังกลาวจะตองมีลักษณะเปนงานที่อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์   เชน  

งานนาฏกรรม เม่ือคดีนี้ขอเท็จจริงรับฟงวาโจทกเปนนักแสดง  และโจทกแสดงทาทางประกอบ

สินคาของจําเลยเพ่ือวัตถุประสงคที่จะนําไปใชประโยชนในทางใดทางหนึ่งไมวาจะเปนการ
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โฆษณาหรือประกอบการสัมมนาตามที่โจทกกลาวอาง   ทั้งการแสดงทาทางเพ่ือถายรูปภาพนิ่ง

ของโจทกมีการแตงหนาทําผม   ใชเวลาประมาณ  2   ชั่วโมง  โดยถายรูปภาพนิ่ง   4  ถึง  5  

ชุด  ใชเวลาประมาณ  3 ถึง  4  ชั่วโมง   และจะมีคนบอกทาทางวาโจทกตองทําทาทางอยางไร  

ใหโจทกถือผลิตภัณฑของจําเลยที่ 1   ตามที่ตองการ  สวนการถายรูปภาพเคลื่อนไหวน้ันมีการ

แตงหนาทําผม   มีผูกํากับคอยกํากับทาทางอยู  นอกจากน้ีในการถายรูปภาพเคลื่อนไหวจะมี

รูปสตอรี่บอรด  หรือรูปตัวอยางการแสดงทาทางหลายรูปเพ่ือใหโจทกทําทาทางตามในการถาย

ทํา   แสดงใหเห็นวาทาทางที่ใชสําหรับการถายทําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของโจทกซึ่งเปน

นักแสดงน้ัน มิใชเปนเพียงการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติ  หรือเปนทาทางปกติทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน  หรือเปนทาทางในการทํางานตามสัญญาวาจางธรรมดา แตเปนการแสดงทาทาง

ของบุคคลผูมีอาชีพทางการแสดง  และการแสดงทาทางดังกลาวก็ตองการจะสื่อใหผูที่ไดเห็น

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวดังกลาวคลอยตาม   มีความสนใจหรือเขาใจในสินคาของจําเลยที่ 1  

ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่มุงหมายไว   การแสดงทาทางของโจทกตามฟองจึงถือเปนการแสดง

ของนักแสดงและไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

จากคําวินิจฉัยของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาล

ฎีกา ในคดีระหวางนางสาวบุษกร   พรวรรณะศิริเวช โจทก กับบริษัทสุพรีเดอรม   อินเตอร

เนชั่นแนล  จํากัด  กับพวกจําเลยที่กลาวมาขางตนน้ัน  ดวยความเคารพในคําพิพากษาของศาล 

ผูเขียนเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ซึ่ง

ทําใหสามารถสรุปไดวานางแบบถายภาพนิ่ง  หรือนางแบบถายภาพเคล่ือนไหวที่แสดงทาทาง

ในลักษณะที่ไมไดเพ่ิมคุณคาของงาน เพราะแบบเสื้อผาหรือผลิตภัณฑสามารถแสดงไดในตัว

งานนั้นเอง   จึงไมตองอาศัยการแสดงแบบของ  “นางแบบ” จึงไมเปนนักแสดงตามความหมาย

ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และไมใชการแสดงในลักษณะอ่ืนใดตามที่

กฎหมายกําหนด     เพราะไมไดทําการถายทอดการแสดงเปนเรื่องราวของงานวรรณกรรมหรือ    

ศิลปกรรมที่ตองอาศัยทักษะ  ความชํานาญในการแสดงทาทาง อารมณ  สีหนา เพ่ือสวม

บทบาทเปนตัวละครหรือเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือใหผูชมเขาใจในเรื่องราวตามบทละคร บท

ภาพยนตร บทเพลง จากการแสดงของตน แตจากคําวินิจฉัยของศาลฎีกาที่วินิจฉัยวาโจทกซึ่ง

เปนนางแบบเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑของจําเลยในคดีนี้เปน  “นักแสดง” เพราะโจทกมีอาชีพเปน



  56

ดาราหรือนักแสดงละครโทรทัศนหรือภาพยนตรที่ไดรับความคุมครองในงานแสดงละครหรือ

ภาพยนตรของตนในฐานะนักแสดงอยูแลว  ทําใหศาลฎีกามีความเห็นวาการแสดงทาทางของ

โจทกไมไดเปนการแสดงออกตามธรรมชาติ แตเปนการแสดงตามการกํากับของผูกํากับหรือ

แสดงทาทางหรือรูปแบบใหโจทกทําตามอยางเดียวโดยไดเพ่ิมการแสดงทาทางของบุคคลที่มี

อาชีพนักแสดงไปดวย จึงสมควรไดรับการคุมครองในฐานะ “นักแสดง” แมคดีนี้โจทกจะเปน

นางแบบเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑของจําเลย โดยที่ไมมีการแสดงเขามาเกี่ยวของก็ตาม ซึ่งตามคํา

วินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้กับความเห็นของผูเขียนนั้นมีความแตกตางกัน โดยผูเขียนมี

ความเห็นวานางแบบ หรือโจทกในคดีนี้ไมสมควรที่จะไดรับความคุมครองในฐานะที่ตนเปน 

“นักแสดง”  เพราะการนําเสนองานของนางแบบไมไดเปนการเพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑของ

จําเลยใหมากขึ้นและงานออกแบบเสื้อผาก็ถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองอยู

แลว17   ดังน้ัน  “นางแบบ” จึงเปนบุคคลที่นําเสนอแบบเสื้อผาตอสาธารณชนผานทาทางของ

โจทกเทาน้ัน   อีกทั้งทาทางของโจทกที่แสดงออกมาก็ไมอยูในลักษณะของการแสดงที่ไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายเพราะไมไดเกิดจากการฝกฝน   ความวิริยะอุตสาหะ   หรือการใช

ทักษะในการแสดงเหมือนกับการแสดงละครที่โจทกทําในงานละคร ทั้งการแสดงทาทางของ

โจทกก็ไมไดอาศัยความสามารถทางการแสดงของโจทกในการนําเสนองาน   เพราะโจทกตอง

แสดงทาทางตามแบบที่ผูกํากับกําหนดและตามภาพบนสตอรี่บอรด 

 นอกจากน้ีผูเขียนยังมีความเห็นวา “นางแบบ” ไมวาจะเปนนางแบบที่มีอาชีพเปนดารา

หรือนางแบบท่ีไมมีอาชีพเปนดาราก็จะไมไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดงเชนเดียวกันตาม

หลักกฎหมายที่กลาวมาขางตน  ไมเชนน้ีหากนางแบบที่เคยมีอาชีพเปนดาราในอดีต หรือ

นางแบบที่ไมเคยเปนดาราแตอาจจะเปนดาราไดในอนาคตก็จะออกมาเรียกรองสิทธิในฐานะของ

นักแสดง แมวาการแสดงทาทางของตนไมถือวาเปนการแสดงที่ไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายก็ตาม 

 นอกจากคําพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางคดี

หมายเลขแดงที่  อ.4250/2547  และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6355/2548  ตอมาไดมีคดี
                                                            

17 David Bainbridge, Intellectual Property (London: Pitman Publishing, 1993), 9. 
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หมายเลขแดงที่ ทป. 47/2549  เปนคดีระหวางนางสาวเมทินี   ก่ิงโพยม  และนางสาวซารา  

แอนน  เลน  โจทก  กับบริษัทแดพเพอรเจ็นเนอรัล  อะแพเร็ล  จํากัด   กับพวกจําเลย   โดย

โจทกฟองจําเลยที่ 1  วาไดนําภาพถายการเดินแบบที่โจทกทั้งสองเปนผูเดินแบบไปลงโฆษณา

ในนิตยสารรายเดือนและรายปกษรวม  4  เลม   โดยรูหรือควรรูวาการเผยแพรการเดินแบบ

ดังกลาวเปนสิทธิของโจทกทั้งสองและเปนการกระทําเพ่ือประโยชนทางการคาของจําเลยที่ 1 

โดยไมไดรับอนุญาตจากจําเลยทั้งสอง   ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหโจทกเสียหาย   โดยจําเลย

ทั้งสามปฏิเสธวาโจทกทั้งสองไมใช “นักแสดง”  ตามความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ. 2537  และจากการแถลงการณของพยานผูเชี่ยวชาญไดสรุปขอกฎหมายและขอเท็จจริงทั้ง

ในสวนของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายไทยวา  การแปลความขอบเขตของคําวา  

“นักแสดง”  ตามมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  ควรตองแปลความเทียบ

กับบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1961   โดยอาศัยผลของมาตรา 14 (6)  ของ  

Ageement  on Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property   Right   (TRIPS)  

กลาวคือ  การกระทําของนักแสดงจะตองมีระดับของความริเร่ิมสรางสรรคในระดับหน่ึง   ซึ่งการ

เดินแบบของนางแบบนั้นเปนเพียงการเดินเพ่ือแสดงแบบหรือเสริมใหเสื้อผาที่นางแบบสวมใส

นั้นเดนขึ้นมาเทาน้ัน  และไมควรถือการเดินแบบเปน  “การแสดง”  อันจะเปนสิทธิของนักแสดง   

โดยเทียบการใชกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542  

นอกจากน้ันภาพถายก็ไมควรอยูในความหมายของสิทธิในการบันทึกการแสดงดวย แตศาลยัง

เห็นควรวินิจฉัยขอบเขตของคําวา “นักแสดง”  ในกรณีนี้จากบทวิเคราะหศัพทในมาตรา 4  แหง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  เปนสําคัญ   ซึ่งการวินิจฉัยจากมาตรา 4  ดังกลาว   

เปนไปตามหลักการใชกฎหมายทั่วไป   จึงไมอาจนําหลักในอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ. 1961  มา

ใชแปลความหมายของคําวานักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  ได เพราะไมตรง

กับขอเท็จจริงในคดีนี้เหมือนที่ศาลฎีกาในคําพิพากษาฎีกาที่ 8834 / 2542  เคยใชอนุสัญญากรุง

ปารีสและขอตกลงทริปสมาแปลความหมายของคําวา  “เคร่ืองหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลาย

ทั่วไป”   ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  พ.ศ. 2534   ก็เปนเพราะในขณะนั้นใน

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาไมมีบทวิเคราะหศัพทของคําวาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

แพรหลายทั่วไปไว  และคําวา  “นักแสดง”  ที่พิพาทกันในประเด็นขอพิพาทนี้พระราชบัญญัติ
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ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   ไดกําหนดความหมายของคําแยกไวชัดเจนในมาตรา  4  การใชกฎหมาย

แปลความหมายขอบเขตถอยคําดังกลาว  จึงยังสามารถทําไดโดยเพียงใชพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537   ที่มีอยู 

 คําวา  “นักแสดง” ตามมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  หมายความ

วา  “ผูแสดง   นักดนตรี   นักรอง  นักเตน   นักรํา  และผูซึ่งแสดงทาทาง  รอง   กลาว  พากย  

แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด”  จากลักษณะของบทบัญญัติดังกลาว  เปนบทบัญญัติใน

ลักษณะขยาย   กลาวคือเปนบทบัญญัติไวกวางๆ โดยใหหมายความครอบคลุมไปถึงการกระทํา

ในลักษณะอ่ืนๆ ที่ระบุไวไมถึงในมาตรา 4  ไดในลักษณะที่ขยายความออกไป  ซึ่งแมบทบัญญัติ

ลักษณะนี้จะทําใหเกิดความไมชัดเจน  และไมแนนอน  แตก็ถือวาเปนลักษณะของการบัญญัติ

กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย   ดังน้ันเม่ือขอเท็จจริงในเบื้องตนฟงไดวาโจทกทั้งสองเปนนางแบบ

และโจทกทั้งสองนําสืบตัวอยางสัญญาที่โจทกทั้งสองไดรับจางใหนําเสนอสินคาหลายฉบับ   

รวมทั้งโจทกทั้งสองไดถายแบบใหกับนิตยสารตางๆ  ตามที่คูความอางในคดีนี้หลายฉบับ   

ขอเท็จจริงฟงไดวาโจทกทั้งสองเปนนางแบบ   ซึ่งเปนผูแสดงแบบของสินคาประเภทเสื้อผา  อัน

ถือเปนนักแสดงตามความหมายของมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537   โดย

การวินิจฉัยกฎหมายของ  “การแสดง”  ของ  “นักแสดง”  ศาลฎีกาก็ไดวินิจฉัยถึงการถายแบบ

โฆษณาที่เปนภาพน่ิงของนักแสดงวาการแสดงทาทางดังกลาวไดรับความคุมครองในฐานะของ  

“การแสดง”   ซึ่งเปนการวินิจฉัยในลักษณะที่ขยายและไดวินิจฉัยรวมไปกับการใชประโยชนใน

การโฆษณาเชนเดียวกัน  อาศัยนัยตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6355 / 2548 

 อยางไรก็ตามจากคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลางในคดีนี้ที่ศาลทําการวินิจฉัยโดยอาศัยความหมายของนักแสดงตามมาตรา  4  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  และการแปลความหมายอยางกวางตามนัยของคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่  6355 / 2548   ที่ศาลฎีกาไดตัดสินใหนางแบบถายภาพนิ่งมีสิทธิในฐานะที่

เปน  “นักแสดง” แตการวินิจฉัยของศาลฎีกาในคําพิพากษาศาลฎีกาที่  6355 / 2548 นั้นเปน

ประเด็นที่ไมเก่ียวของกัน  ดังนั้นดวยความเคารพตอคําพิพากษาของศาล ผูเขียนจึงมีความเห็น

วาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางไมควรที่จะแปลตามนัยเดียวกันกับ



  59

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  6355 / 2548  เพราะตามคําพิพากษาศาลฏีกาดังกลาวเหตุที่ศาลเห็นวา

นางแบบถายภาพนิ่งเปน  “นักแสดง”  เน่ืองจากเห็นวานางแบบถายภาพน่ิง  คือ  นางสาว

บุษกร  พรวรรณะศิริเวช เปนนักแสดงมืออาชีพที่มีการแสดงทั้งงานละคร   ภาพยนตรอยูแลว 

เม่ือมาทําการถายแบบเพื่อโฆษณาสินคาใหแก จําเลยจึงถือวาเปน  “นักแสดง”   ตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  พรอมทั้งอาศัยการแปลความอยากวางในกรณีที่คํานิยาม

ของ  “นักแสดง”   ไดกลาวถึง  “งานในลักษณะอ่ืนใด “  วารวมถึงการแสดงแบบผลิตภัณฑโดย  

“นางแบบ”   ดวยทําให  “นางแบบ”  มีสิทธิของนักแสดงไดนั่นเอง และนอกจากนี้การแปลความ

ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางนั้นนาจะไมตรงตามเจตนารมณ

ของกฎหมายเพราะตามรากฐานในการรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันน้ีผูรางไดนํา

รากฐานมาจากกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งอนุสัญญาเบอรน   และขอตกลงทริปสที่ประเทศ

ไทยเปนภาคีสมาชิกอยู   ดังนั้นหากเกิดปญหาในการแปลความที่ไมชัดเจนควรท่ีจะยอนกลับไป

ดูเจตนารมณของผูรางวาตองการใหความคุมครองในลักษณะใด   และจากการศึกษาคนควา

แลวน้ันผูเขียนมีความเห็นวา  หากกฎหมายที่ใชบังคับเกิดความไมชัดเจนสมควรท่ีจะนํา

กฎหมายที่เปนหลักทั่วไปมาเปนเครื่องมือในการแปลความใหเกิดความชัดเจนแนนอนและ

สามารถใชกฎหมายไดอยางเปนธรรม  ซึ่งตามหลักกฎหมายระหวางประเทศที่กลาวอางนั้นเปน

หลักที่ใหความคุมครองในทิศทางเดียวกันกับอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ. 1961   ที่เปนอนุสัญญาที่

ใหความหมายของ  “นักแสดง”  อยางชัดเจนและตามอนุสัญญาน้ีก็ไมถือวา  “นางแบบ”  เปน  

“นักแสดง”   นอกจากกฎหมายระหวางประเทศที่สามารถใหความหมายของ  “นักแสดง” และ  

“การแสดง”  ไดแลวยังมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษที่สามารถใหความหมายของ  

“นักแสดง”   และ  “การแสดง”  ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์วาหมายถึงบุคคลใด

และการแสดงในลักษณะใดที่ศาลสามารถใชเปนหลักในการแปลความในความหมายของ  

“นักแสดง”  ได  และจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษก็ไมไดใหความหมายของ   

“นักแสดง”   และ  “การแสดง”  วาหมายถึง   “นางแบบ”   หรือ  “การแสดงแบบผลิตภัณฑ”  แต

อยางใด ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นแยงกับคําพิพากษาศาลฎีกา  6355 / 2548  และคํา

พิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางในคดีหมายเลขแดงที่  

ทป. 47 / 2549  เร่ืองความหมายของ  “นักแสดง”  มาตรา 4   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 
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2537  วาไมหมายความรวมถึง   “นางแบบ”   หรือ  “นายแบบ”  หรือบุคคลที่แสดงแบบ

ผลิตภัณฑ   เส้ือผา  สิ่งของดวย เพราะฉะนั้น “นางแบบ” จึงไมมีสิทธิของนักแสดงอันจะ

สามารถบังคับไดตามกฎหมาย 

 อยางไรก็ดีจากคําพิพากษาที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวานางแบบเปนบุคคลผู

นําเสนอแบบเสื้อผาหรือผลิตภัณฑตอสาธารณชนผานการแสดงทาทางของตนเอง ซึ่งเทียบเคียง

ไดกับการแสดงทาทางการเลนกีฬาของนักกีฬา นอกจากนี้คําพิพากษาขางตนน้ันศาลไดวินิจฉัย

ใหการแสดงทาทางของนางแบบไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง เพราะฉะนั้นถาศาล

วินิจฉัยเชนน้ีก็จะทําใหนักกีฬาไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดงดวยเชนกัน เพราะการแสดง

ทาทางการเลนกีฬาน้ันมีลักษณะไปในทางเดียวกับการแสดงทาทางการเดินแบบของนางแบบ 

แตจากคํานิยามของ “นักแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ได

ศึกษาโดยใชอนุสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1961 และกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ มาเปน

แนวทางในการชวยแปลความหมายของคําวา “นักแสดง” นั้น จะทําใหทราบวาบุคคลใดไดรับ

ความคุมครองในฐานะนักแสดง ซึ่งจากการแปลความเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวา นักกีฬา 

นางแบบ ไมไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง ดังนั้นถึงแมจะมีคําวินิจฉัยของศาลเปน

บรรทัดฐาน แตถาพิจารณาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ประกอบกับ

แปลความเปรียบเทียบกับอนุสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1961 และกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ

อังกฤษแลวนั้น นักกีฬา นางแบบไมไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง ซึ่งจากความไม

ชัดเจนดังกลาวน้ี หากนักกีฬาถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชยแลวจะไดรับ

การคุมครองอยางไร ซึ่งจะไดหาแนวทางแกไขเพื่อชวยเหลือใหความคุมครองนักกีฬาตอไป  

4.4 การใหความคุมครองสิทธิในการแสวงหาผลประโยชนเชิงพาณิชยจากความเปน

ตัวตนโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายไทย 

 เม่ือบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นางแบบ นายแบบ นักกีฬา เปนตน ถูกนําคุณลักษณะพิเศษ

ไปหาประโยชนเชิงพาณิชย โดยนําคุณลักษณะพิเศษของตนไปทําการเผยแพรตอสาธารณชน

เพ่ือประโยชนทางการคาแลว เม่ือบุคคลผูมีชื่อเสียงเหลาน้ีถูกกระทําละเมิดและไมอาจเรียกรอง

ความคุมครองจากกฎหมายเรื่องสิทธิของนักแสดงไดนั้น บุคคลเหลาน้ีก็สามารถไดรับความ
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คุมครองในเรื่อง “สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน” (Right of Publicity) แตกฎหมายของ

ไทยยังไมมีบัญญัติใหการคุมครองเก่ียวกับ “สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชน” เอาไว  ซึ่ง

สิทธิประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาจากสิทธิในความเปนอยูสวนตัว  (right  of  privacy)  ซึ่ง

กฎหมายไทยไดใหความคุมครองสิทธิประเภทน้ีมายาวนาน   ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2492  ที่ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกซ่ึงเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยสิทธิ

เสรีภาพแยกออกเปนหลายมาตรา  ไดแก  มาตรา  35  วรรคหน่ึง  มาตรา 40  และมาตรา  43  

ที่ระบุวา 

“(มาตรา 35 วรรคหนึ่ง) บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการพูด   การเขียน   การพิมพ   

และการโฆษณา  การจํากัดเสรีภาพเชนวาน้ี  จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เฉพาะ  เพ่ือคุมครองเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะคับขัน  หรือเพื่อรักษา

ความสงบ   เรียบรอย  หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน   หรือเพ่ือปองกันความเสื่อมทรามทาง

จิตใจของยุวชน... ” 

“(มาตรา 40) บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทางอ่ืนที่

ชอบดวยกฎหมาย   การตรวจ   การกัก  หรือการเปดเผยจดหมาย  โทรเลข   โทรศัพท   หรือ

สิ่งสื่อสารอ่ืนใดที่บุคคลมีติดตอถึงกัน   จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย   บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการใชการส่ือสารที่จัดไวเปนบริการสาธารณะ ” 

“(มาตรา 43) สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอมไดรับการคุมครอง” 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  บัญญัติคุมครองศักด์ิศรีความเปน

มนุษย  (มาตรา 28)  และคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว  (มาตรา 34) โดยชัดเจน  ดังนี้ 

“(มาตรา 28) บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได

เทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว   สามารถยกบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิทธิทางศาสนาหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
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“(มาตรา 34) สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง   หรือความเปนอยู

สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีการใดไปยัง

สาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ   ชื่อเสียง   

หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได   เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน ก็ไดมีการบัญญัติใหคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว (มาตรา 35) ไวดังนี้ 

“(มาตรา 35) สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง  

 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 

อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ

เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล

สวนบุคคลที่เก่ียวกับตน ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาประเทศไทยนั้นไดมีใหคุมครองศักด์ิศรีความเปน

มนุษย และคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวมานานแลว ซึ่งไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 

2492   จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็

ยังมีการบัญญัติใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวอยู  ดังน้ันเม่ือกฎหมายไทยไมมี

บทบัญญัติใหความคุมครองในเรื่องสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนทําใหบุคคล

ผูถูกกระทําละเมิดไมสามารถเรียกรองสิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนได ดังน้ันจึงตอง

ใชหลักละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 ที่บัญญัติวา “ผูใดจงใจ

หรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางการก็ดี 

อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใช
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คาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” มาปรับใชประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 35 ที่รับรองสิทธิของบุคคลผูที่ถูกกระทําละเมิดโดยการ

ใชชื่อ รูปภาพ เสียง หรือส่ิงอ่ืนที่มีลักษณะบงเฉพาะของบุคคลน้ันไปเผยแพรตอสาธารณชนเพื่อ

ประโยชนทางการคา วาเปนสิทธิที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ทําให

ผูถูกกระทําละเมิดสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได เพราะถือวาสิทธิ

ของบุคคลท่ีไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดที่ไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายละเมิด  

  

 



บทที่ 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 บทสรุป 

จากท่ีไดศึกษาวิเคราะหมาในบทที่ 4 จะเห็นไดวาการจะไดรับความคุมครองตามสิทธิ

ของนักแสดงน้ันจะตองเปน “นักแสดง” ตามความหมายในมาตรา 4 ของพระราชบัญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 ซึ่งนักแสดงจะมีสิทธิ 2 ประการ  ประการแรก คือ สิทธิแตเพียงผูเดียวในการกระทํา

อันเกี่ยวกับการแสดงของตน และประการที่สอง คือ สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการที่มี

บุคคลไดรับประโยชนจากส่ิงบันทึกการแสดง  

จากความหมายของ “นักแสดง” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ที่

หมายถึง  ผูแสดง  นักดนตรี  นักรอง  นักเตน  นักรํา  และผูซึ่งแสดงทาทาง  รอง  กลาว  

พากย  แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด ทําใหเกิดปญหาท่ีตองพิจารณาวา “การแสดงใน

ลักษณะอ่ืนใด” หมายความถึงการแสดงประเภทใดบาง ซึ่งควรศึกษาแปลความโดยเปรียบเทียบ

กับกฎหมายตางประเทศและขอตกลงระหวางประเทศ จะทําใหทราบวา “การแสดงในลักษณะ

อ่ืนใด”  หมายถึง  การแสดงแบบใด โดยในอนุสัญญากรุงโรมมาตรา 3  และมาตรา 9  ที่เปน

หลักกฎหมายทั่วไป (หลักสากล) ไดมีการนิยามไวดังนี้คือ 

มาตรา 3 “นักแสดง” (Performer) หมายถึง ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นักเตนรํา   

และบุคคลอ่ืนๆ ที่ทําการแสดงทาทาง   รอง   กลาว  พากย และแสดงตามบทหรือการแสดงใน

ลักษณะอ่ืนใดของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  ซึ่งความหมายของงานวรรณกรรมศิลปกรรม

ในอนุสัญญากรุงโรมนั้นจะมีความหมายเหมือนกับอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล  คือ งานทุกๆ อยางที่

เก่ียวกับวรรณกรรมและศิลปกรรม   ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตามและหมายรวมถึงการถายทํา

ภาพยนตรดวย 
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 มาตรา 9  บัญญัติวา  ประเทศภาคีสมาชิกขยายการใหความคุมครองแกนักแสดงในงาน

ประเภทอ่ืนแมไมไดเปนงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมได   โดยการบัญญัติไวในกฎหมาย

ภายในของประเทศสมาชิก   เปนการขยายความคุมครองใหแกนักแสดงในงานประเภทอื่นที่

ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมที่สามารถไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดงได 

จากคํานิยามของนักแสดงตามมาตรา  3 และ  มาตรา 9   ในอนุสัญญากรุงโรม ค.ศ.

1961  ทําใหทราบวาการใหความคุมครองการแสดงในลักษณะอ่ืนใดที่ไมใชงานวรรณกรรมและ

ศิลปกรรมนั้นตองเปนการแสดงที่เพ่ิมคุณคาของงานใหมากขึ้นและมีการถายทอดเปนเรื่องราว  

เชน  การแสดงละครสัตว การแสดงตลก   การแสดงกายกรรม  การแสดงปาห่ี  และไม

หมายความรวมถึงบุคคลท่ีแสดงทาทางในลักษณะที่ไมไดเปนการเพิ่มคุณคาของงานหรือการ

แสดงทาทางตามคําส่ังของบุคคลอ่ืนเพราะไมไดใชความวิริยะอุตสาหะในการแสดงงานนั้น  เชน  

นางแบบ หรือนางแบบถายภาพนิ่ง   ทั้งนักกีฬาบางประเภท  เชน  นักกีฬาฟุตบอล   เทนนิส  

ก็ไมไดอยูในความหมายของการแสดงในลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหบุคคลน้ันเปนนักแสดง    

ขอตกลงทริปสก็ไมไดมีการกําหนดใหคํานิยามของคําวา “นักแสดง” ไวอยางชัดเจนทํา

ใหไมสามารถทราบไดวาความคุมครองแกบุคคลใดบาง แตตามขอ 14(6) ขอตกลงทริปสได

บัญญัติไววา   “ใหนําบทบัญญัติ   เง่ือนไข  ขอจํากัด   ขอยกเวน  ของอนุสัญญากรุงโรมมาปรับ

ใชไดโดยอนุโลม  รวมถึงอนุญาตใหนํามาตรา  18  ของอนุสัญญาเบอรน  ค.ศ. 1971  เพ่ือมา

ปรับใชแกสิทธิของนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงไดโดยอนุโลม” จึงทําใหทราบวาการแปล

ความหมายของนักแสดงตามขอตกลงทริปสนั้นสามารถแปลความตามอนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.

1961 ได  นักแสดงจึงหมายความถึง  ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นักเตนรํา   และบุคคล

อ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง  กลาว   พากย  และแสดงตามบทหรือการแสดงในลักษณะ

อ่ืนใดของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม  เชน  การแสดงละคร   การแสดงละครใบ       การ

แสดงละครประกอบดนตรี   การบรรยาย   การเทศนา  

ในสวนของสนธิสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง  และผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง

ไดใหความคุมครองแกนักแสดงตามความหมายที่กําหนดไวในมาตรา 2  “นักแสดง”  หมายถึง   

ผูแสดง   นักรอง   นักดนตรี   นักเตน   และผูที่แสดงทาทาง   รอง   กลาว   แสดงสุนทรพจน   
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เลนละคร   แปล   หรือแสดงงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมหรือการแสดงวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่ง

จะสังเกตไดวานักแสดงที่ไดรับความคุมครองตามสนธิสัญญาน้ีเปนบุคคลที่มีความหมายคลาย

กับนักแสดงตามอนุสัญญากรุงโรมที่มุงเนนใหความคุมครองแกผูที่แสดง  รอง  เตน   ในงาน

วรรณกรรม   รวมทั้งผูแสดงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบานเปนหลักเพราะเปนบุคคลที่ถายทอด

เร่ืองราวในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมสูสาธารณชนเพื่อเปนการเพ่ิมคุณคาของงานแสดงให

ผูชมไดรับความบันเทิง   สนุกสนาน   มากกวาการอานหรือการดูรูปภาพแตเพียงอยางเดียว   

เหตุที่สนธิสัญญาฉบับนี้ใหความคุมครองแกบุคคลคลายกับอนุสัญญากรุงโรม   เพราะเปน

สนธิสัญญาท่ีมุงใหความคุมครองนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงที่เปนกลุมบุคคลเดียวกับ

อนุสัญญากรุงโรมเพียงแตอาจจะใหความคุมครองเพื่อเปนการรักษาประโยชนทางเศรษฐกิจของ

ทั้งนักแสดงและผูผลิตสิ่งบันทึกเสียงมากขึ้น 

นอกจากน้ีกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษมีการใหความคุมครองการแสดงทุก

ประเภทที่แสดงงานนาฏกรรม การเตน การแสดงละครใบ การแสดงดนตรี  การอาน หรือ การ

กลาวงานวรรณกรรม การแสดงหลากหลาย หรือการแสดงอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึง รวมถึง 

นักแสดงกายกรรม หรือ นักเลนกล แตไมรวมนักกีฬา  ซึ่ง “การแสดง” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ของประเทศอังกฤษ  มาตรา 180 วรรคสอง หมายถึง การแสดงสดของบุคคล หรือ หลายบุคคล

ในการแสดงตอไปน้ี การแสดงนาฏกรรม รวมถึงการเตน และการแสดงละครใบ การแสดงดนตรี

กรรม การอาน หรือการกลาวของงานวรรณกรรม และการแสดงหลากหลาย หรือการแสดงอ่ืน

ใดที่มีลักษณะคลายคลึง เชน การแสดงกายกรรม หรือการเลนกล แตไมรวมถึงนักกีฬา  และ

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 108 ไดกลาวถึงงานที่ไดรับความคุมครอง 

คือ งานวรรณกรรม  งานดนตรีกรรม  งานละครรวมทั้งงานละครประกอบดนตรี  งานละครใบ

โบราณ  และงานออกแบบทาเตน งานภาพถาย  งานภาพเขียน  และงานประติมากรรม  งาน

ภาพเคลื่อนไหว  และงานภาพและเสียง  งานบันทึกเสียง และงานสถาปตยกรรม 

ดังน้ัน จากการศึกษาแปลความหมายของคําวา “นักแสดง” โดยเปรียบเทียบกับ

ขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่กลาวมานั้น เห็นวาควรแปลความหมายของ  

“การแสดงในลักษณะอ่ืนใด”  ตามความหมายในมาตรา 4  ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
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2537  วาหมายความถึง  การแสดงท่ีเปนการแสดงเพ่ือเพ่ิมคุณคาของงานใหมากขึ้นและมีการ

ถายทอดเปนเรื่องราวในงานที่ใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรม  เชน  การแสดงละครสัตว   การ

แสดงตลก   การแสดงกายกรรม   การแสดงปาหี่   และไมหมายความรวมถึง  นางแบบ   

นางแบบถายภาพนิ่ง  นักกีฬาบางประเภท  เปนตน  เพราะการบัญญัติถึงความหมายของ

นักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  เปนไปแนวทางเดียวกันกับอนุสัญญากรุงโรม  

อีกทั้งการที่ประเทศไทยเปนภาคีของขอตกลงทริปสทําใหประเทศไทยตองอนุวัติกฎหมาย

ภายในใหเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ    ซึ่งขอตกลงทริปส  ขอ 14 (6)  ไดบัญญัติวา

ประเทศภาคีสมาชิกสามารถนําบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงโรมมาใชบังคับไดโดยอนุโลม   

ดังน้ันจึงเปนการสมควรที่ประเทศไทยตองแปลความงานในลักษณะอื่นใดใหเปนไปตาม

อนุสัญญากรุงโรม  ค.ศ.1961  อันเปนหลักสากลที่นานาประเทศยอมรับ 

จากที่กลาวมาขางตนทําใหสามารถสรุปไดวา   “นักแสดง” ที่จะไดรับการรับรองและ

คุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในเรื่องสิทธิของนักแสดงน้ันหมายถึง ผูแสดง 

นักรอง นักดนตรี นักเตนรํา และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ทําการแสดงทาทาง  รอง กลาวพากย  และแสดง

ตามบทหรือการแสดงในลักษณะอ่ืนใดในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม เชน  การบรรยาย การ

เทศนา รวมทั้งการแสดงของนักแสดงศิลปะแขนงอ่ืนที่ไมใชงานวรรณกรรมและศิลปกรรมดวย  

เชน   การแสดงละครสัตว  การแสดงตลก การแสดงกายกรรม  การแสดงปาห่ี  เปนตน  ดังน้ัน

บุคคลอ่ืนที่ไมเขากับนิยามความหมายของ “นักแสดง” เชน  นางแบบ นางแบบถายภาพนิ่ง 

นักกีฬาในกีฬาบางประเภท  จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองสิทธิของนักแสดง  

ดังน้ัน “นักกีฬา” ผูซึ่งแสดงทาทางการเลนกีฬาเสมือนนักแสดงจะไมไดรับความ

คุมครองในฐานะนักแสดง ถึงแมวานักกีฬาจะตองใชความวิริยะอุตสาหะในการฝกซอมกีฬาเปน

อยางมาก ตองใชฝมือและมีการเลนที่เปนเอกลักษณของแตละคนจนเปนที่จดจําไดและรูจักของ

สาธารณชนทั่วไปก็ไมไดรับความคุมครองในฐานะนักแสดง เน่ืองจากการแสดงทาทางการเลน

กีฬาของนักกีฬาน้ันไมไดเปนการแสดงตามบทในงานวรรณกรรม อีกทั้งการแสดงทาทางการ

เลนกีฬาน้ันไมไดเปนการการแสดงที่เพ่ิมคุณคาของงานใหมากข้ึน แตอยางไรก็ตามนักกีฬาก็

สมควรที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เพราะการแสดงทาทางการเลนกีฬาน้ันจะตองใช
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ความวิริยะอุตสาหะในการฝกซอมกีฬาเปนอยางมาก จึงถือไดวาการแสดงทาทางการเลนกีฬา

ของนักกีฬานั้นก็มีคุณคาสมควรไดรับการคุมครอง 

เม่ือ “นักกีฬา” ไมอยูในความหมายของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

แตการที่มีการนําชื่อ รูปภาพ เสียง หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะบงเฉพาะของบุคคลใดๆไปหา

ประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลน้ันๆ ซึ่งกฎหมายไทยไมไดใหอํานาจที่จะสามารถกระทําได เพราะบุคคลทุกคนมีสิทธิและ

ไดรับความคุมครองในสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35  

“มาตรา 35  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง  

 การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน 

อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ

เปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล

สวนบุคคลที่เก่ียวกับตน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ดังน้ัน จะเห็นไดวานักกีฬาไมไดรับความคุมครองตามสิทธิของนักแสดง แตจะไดรับ

ความคุมครองตามมาตรา 420 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 35 จากการท่ีนักกีฬาถูกนําคุณลักษณะพิเศษไปหาประโยชนเชิงพาณิชย ทําใหนักกีฬา

สามารถที่จะทําการเรียกรองคาเสียหายจากที่มีบุคคลนําคุณลักษณะพิเศษของตนไปแสวงหา

ประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาตได 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการที่ประเทศไทยมีการบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขึ้นมาใชเปน

ระยะเวลากวา 14 ป และตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดเพ่ิมบทบัญญัติในการรับรองและใหการ
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คุมครองสิทธิของนักแสดงในฐานะที่สิทธิขางเคียง ซึ่งทําใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงของตน

ทั้งสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว และสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดง ทําใหในปจจุบันไดมีคดีที่

ขึ้นตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางโดยอางสิทธิของนักแสดงเปน

อยางมาก ทําใหเกิดปญหาวาบุคคลใดบางที่สมควรไดรับความคุมครอง และความหมายของ

นักแสดงตามมาตรา 4 ไดกอใหเกิดปญหาวาความหมายของนักแสดงตามมาตรา 4 นั้นสามารถ

ขยายขอบเขตความคุมครองไดมากนอยเพียงใด ดังน้ันประเทศไทยจึงสมควรมีการพิจารณา

รูปแบบการใหความคุมครองแกนักแสดงใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีการตีความใหชัดเจน

วา “การแสดงในลักษณะอ่ืนใด” นั้นหมายถึงการแสดงประเภทใดบาง  และอาจตองออก

บทบัญญัติกฎหมายสําหรับการใหความคุมครองแกบุคคลผูมีชื่อเสียงหากมีการนําคุณลักษณะ

พิเศษของบุคคลเหลาน้ันไปแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งควรออก

กฎหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายตางประเทศในเรื่อง “สิทธิในการทําใหปรากฎตอ

สาธารณชน” (Right of Publicity) หรือ (The Commercial Appropriation of Personality) หาก

บุคคลน้ันไมไดเปนนักแสดง และไมสามารถเรียกรองสิทธิของตนในฐานะ “นักแสดง” ได 
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