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บทคดัย่อ 

 

   ในสถานการณ์ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่า ไดม้กีารเรยีกรอ้งใหม้กีารคุม้ครองสทิธขิอง

นกัแสดงในสาขาต่างๆเพิม่มากขึน้ เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

อยา่งมหาศาลแก่เจา้ของผลงานหรอืนกัแสดงต่างๆ แต่ เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัของกฎหมาย จงึส่งผล

เป็นว่าผูท้ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงนัน้ จะตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูใ่น

ความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 อนัเป็น

กฎหมายทีใ่ หค้วามคุม้ครองเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงทีป่ระเทศไทยใชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนัเท่านัน้ 

ดงันัน้นกัแสดงในบางสาขาถงึแมจ้ะเป็นนกัแสดงตามความเป็นจรงิกต็าม แต่กอ็าจไมไ่ดร้บัความ

คุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงกไ็ด ้ 

 

  จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวจงึก่อใหเ้กดิปญัหาการตคีวามในเ รือ่งขอบเขตของคาํว่า 

“นกัแสดง ” ภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ตามมาว่านกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดง



 ข 

ประเภทไหนหรอืสาขาไหนจะถอืว่าเป็น “นกัแสดง” ตามความหมายของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์

พ.ศ. 2537  

 

  จากหลกัเกณฑต่์างๆทีไ่ดศ้กึษาและไดท้าํการวเิคราะหม์า ผูศ้กึษาจงึ เห็นว่า

นกัแสดงผูท้ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 

2537 ไดน้ัน้ตอ้งเป็นผูท้ีท่าํการแสดงทางนาฏกรรม  หรอืดนตรกีรรม  หรอือ่าน หรอืท่องหรอื

กล่าวทางวรรณกรรมใหส้าธารณชนไดฟ้งั หรอืทาํการแสดงในลกัษณะอื่นใด เช่นการละเล่นอื่นๆ

หรอืการแสดงทีไ่มไ่ดใ้ชง้านอนัมลีขิสทิธิใ์ดๆเป็นสิง่ในการแสดง อกีทัง้การแสดงนัน้ตอ้งเป็นการ

แสดงสดและผูท้ีท่าํการแสดงตอ้งมเีจตนาทีจ่ะทาํการแสดงใดๆเพื่อก่อใหเ้กดิความบนัเทงิแก่

สาธารณะดว้ยมใิช่เป็นแค่เพยีงสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ตามปกตทิีเ่กดิขึน้เท่านัน้  ดงันัน้ผูเ้ขา้

แขง่ขนัในรายการเรยีลลติีโ้ชว ์เกมโชว ์นกักฬีาและผูบ้รรยายในการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีา 

ผูท้ีท่าํการแสดงในรายการเดนิแฟชัน่หรอืทีเ่รยีกว่านายแบบหรอืนางแบบนัน้จงึไมอ่ยูภ่ายใน

ขอบเขตของคาํว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 แต่ในทาง

ตรงกันขา้มสามารถพจิารณาไดว้่าผูท้ีไ่ดท้าํการแสดงมายากลหรอืนกัมายากลนัน้มฐีานะเป็น

นกัแสดงอนัอาจจะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์

พ.ศ. 2537 ได ้

   

Abstract 

  

  Present, we will see the demanding in the variation of the performer right 

protection because this protection will effect the benefit of the performer. The problem 

was the definition of the word “performer” in Copy right act B.E. 2537 section 4 which 

provide the protection for people who was standardized by the definition. This was the 

only definition which enforced in Thailand which impede some people, who performed 

as same as the performer who standardized by the definition, from the protection by this 

act.   

 

The fact demonstrated that the problem was the construe of the definition in 

Copy right act B.E. 2537 section 4, the definition of the word “performer” did not 

explained which kind of performer should be protected by the Copy right act B.E. 2537 

section 4. 

 



 ค 

The author founded that the protection in Copy right act B.E. 2537 section 4 

provided the protection for the work with respect to a performer, musician, vocalist, 

choreographer, dancer, and a person who acts, sings, speaks, dubs a translation or 

narrates or gives commentary or performs in accordance with the scripter performs in 

any other manner. This shall not include the competitor in reality show, games show, 

athletic, narrator in the sport television broadcasting, performer who perform in the 

fashion show or as it called “model”. In the other hand, people who perform illusion 

show trick should acquire the protection according to the Copy right act B.E. 2537 

section 4.       
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 สทิธขิองนกัแสดง  (Performer Rights) เป็นสทิธทิีก่ฎหมายลขิสทิธิใ์หค้วามคุม้ครองใน

ฐานะทีเ่ป็นสทิธขิา้งเคยีง  (Neighboring Right) เช่นเดยีวกบัสทิธขิองผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง หรอื

องคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ ซึง่บุคคลหรอืองคก์รเหล่าน้ีต่างกเ็ป็นผูม้สี่วนรว่มสนบัสนุนและใชง้าน

วรรณกรรม  ศลิปกรรม  หรอืวทิยาศาสตร ์ โดยการเผยแพรง่านดงักล่าวออกสู่สาธารณชนตาม

เจตนารมณ์ของผูส้รา้งสรรค ์ประกอบกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่รีปูแบบหลากหลาย  

อนัเป็นการสะดวกแก่การเผยแพรก่ารแสดงข องนกัแสดง ดงันัน้ในแต่ละประเทศจงึไดม้กีาร

กําหนดใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดง ในการแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรก่ารแสดงสด หรอื

การบนัทกึการแสดงสด หรอืกรณกีารใชป้ระโยชน์จากสิง่บนัทกึเสยีงการแสดง เพื่อเผยแพรต่่อ

สาธารณชนผูใ้ชต้อ้งจา่ยค่าตอบแทนแก่นกัแสดง โดยในแต่ละประเ ทศจะกําหนดใหค้วาม

คุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง ตามความเหมาะสมแก่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและจารตี

ประเพณขีองแต่ละประเทศ 

 

 แมว้่าสทิธขิองนกัแสดงจะเป็นการคุม้ครองชนิดหน่ึงในสทิธขิา้งเคยีง แต่กฎหมาย

ลขิสทิธิข์องไทย (ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2521) กม็ไิดบ้ญัญตัิ ใหค้วามคุม้ครองแก่

นกัแสดง เพยีงแต่บญัญตัใิหค้วามคุม้ครองสทิธขิา้งเคยีงเฉพาะ งานโสตทศันวสัดุและงานแพร่

เสยีงแพรภ่าพ โดยไดก้ําหนดใหค้วามคุม้ครองเช่นเดยีวกบังานลขิสทิธิอ์ื่นๆ เน่ืองจากเดมิระบบ

ลขิสทิธิข์องไทย เป็นระบบผสมทีค่่อนขา้งไปในสทิธใินการทาํสาํเนาเป็นส่วนใ หญ่ ดงันัน้ 

แนวความคดิในเรือ่งลขิสทิธิข์องนกัแสดงจงึไมม่กีารบญัญตัไิวใ้นกฎหมายลขิสทิธิข์องไทยใน

อดตี แต่อยา่งไรกต็าม พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัใิหค้วามคุม้ครองสทิธขิอง

นกัแสดง ไวเ้ป็นเอกเทศในหมวดที ่2 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิด์งักล่าว เน่ืองจ ากมคีวามเหน็

ว่าสทิธขิองนกัแสดงเป็นสทิธทิีค่าบเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์แต่มไิดม้ฐีานะเช่นเดยีวกบัลขิสทิธิ ์ซึง่

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัใิหก้ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอื เผยแพรก่ารแสดง

สด หรอื การบนัทกึการแสดงสด หรอื การทาํสาํเนาสิง่บนัทกึการแสดงภายใตเ้งื่ อนไขที่

กฎหมายกําหนด ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง หรอื การนําสิง่บนัทกึเสยีงทีไ่ดนํ้าออกเผยแพร่

เพื่อวตัถุประสงคท์างการคา้แลว้ ไปแพรเ่สยีงหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนโดยตรง ผูใ้ชจ้ะตอ้ง

จา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่นกัแสดง การใหค้วามคุม้ครองนกัแสดงระหว่างประเทศและระยะเวลาใน

การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง สาํหรบัประเทศไทยการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงยงัเป็น
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สิง่ทีใ่หมป่ระกอบกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่จะมคีวาม

สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ อนัจะก่อใหเ้กดิปญัหาในการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงในอนาคตได ้

 

 ดงันัน้ พระราชบญัญตัิลขิสทิธิข์องไทย จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารศกึษาถงึปญัหา ในการ

ใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง ไมว่่าจะเป็นรปูแบบการใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนา หรอื การ

บนัทกึการแสดงไวใ้ชส้่วนตวั หรอื การนําเขา้สิง่บนัทกึเสยีง หรอื การแสดงทีบ่นัทกึอยูใ่นงาน

โสตทศันวสัดุ หรอื การคุม้ครองธรรมสทิธแิก่นกัแสดง 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพื่อศกึษาววิฒันาการและหลกักฎหมายของสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็น “สทิธขิองนกัแสดง” 

  

 2. เพื่อศกึษาถงึแนวคดิ ความแตกต่าง ความคลา้ยกนัระหว่างลขิสทิธิแ์ละสทิธขิอง

นกัแสดง 

 

 3. เพื่อศกึษาถงึการกําหนดขอบเขตของ การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง   ใหม้ี

ความสอดคลอ้งกบัระบบกฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศไทย 

 

 4. เพื่อศกึษาถงึการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ 

 

 5. เพื่อศกึษาถงึการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตาม ลกัษณะ รปูแบบและการ

ดาํเนินรายการของรายการทางโทรทศัน์ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

 ภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่หค้วามคุม้ครองในเรือ่ง

สทิธขิองนกัแสดงทีป่ระเทศไทยใชบ้งัคบัในปจัจบุนันัน้มขีอบเขตการใหค้วามคุม้ครองไม่

ครอบคลุมไปถงึนกัแสดงตามความเป็นจรงิในบางสาขาหรอือาชพี จงึอาจส่งผลใหเ้กดิปญัหาการ

ละเมดิสทิธขิองบุคคลดงักล่าวได ้กล่าวคอื พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไมส่ามารถให้

ความคุม้ครองแก่นกัแสดงตามความเป็นจรงิไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

  

 ศกึษาถงึหลกัการใหค้วามคุม้ครองแก่ สทิธขิองนกัแสดง  รวมทัง้การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ

การบนัทกึการแสดงของนกัแสดง  ในระบบลขิสทิธิต่์างๆ  ในระบบอนุสญัญาระหว่างประเทศ  

และ   พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 โดยเปรยีบเทยีบ กบักฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมาย

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ของประเทศองักฤษและประเทศญีปุ่น่ รวมทัง้ศกึษาถงึการใหค้วามคุม้ครอง

สทิธขิองนกัแสดงตามรายการต่างๆทางสถานีโทรทศัน์ 

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 

 ศกึษาแบบวจิยัเอกสารโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสารเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวจาก

ตํารา บทความ งานวจิยั คาํพพิากษา รวมถงึขอ้มลูในรปูของสื่ออเิลคทรอนิกส ์ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ และนําขอ้มลูนัน้มาศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

 

1.6 นิยามศพัท ์

 

 ในสารนิพนธฉ์บบัน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น 

 

 “นกัแสดง” หมายถงึ ผูแ้สดง นกัดนตร ีนกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ และผูซ้ึง่แสดงท่าทาง รอ้ง 

กล่าว พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอื่นใด 

 

 “พ.ร.บ. ลขิสทิธิ”์ หมายถงึ พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1.ไดร้บัความรู้ ถงึววิฒันาการรวมถงึแนวความคดิในการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิอง

นกัแสดง 

 

2.รูถ้งึสทิธขิองนกัแสดงในบทบญัญตัขิอง พระราชบญัญตัิ ลขิสทิธิไ์ทยและกฎหมาย

ลขิสทิธิต์ามอนุสญัญาต่างๆระหว่างประเทศ 

 

3.รูถ้งึหลกัการการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงในแงม่มุต่างๆ 
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4.รูถ้งึขอ้บกพรอ่งของ พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 และแนวทางทีค่วรจะนําไป

แกไ้ข 

 

5.เสนอแนะขอ้คดิเหน็ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใชพ้จิารณาหลกัการใหค้วามคุม้ครอง

สทิธขิองนกัแสดง 
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บทท่ี 2 

วิวฒันาการและหลกักฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของนักแสดง  

 

 

2.1 ประวติัความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของนักแสดง 

 

 การใหค้วามคุม้ครองแก่ผูส้รา้งสรรคใ์นผลงานดา้นสตปิญัญาทีเ่รยีกว่า  “ลขิสทิธิห์รอื

สทิธขิองผูส้รา้งสรรค”์ น้ีมเีจตนารมณ์เพื่อตอ้งการกระตุน้ใหม้กีารสรา้งสรรคง์านออกสู่สาธารณะ 

ในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 งานสรา้งสรรคป์ระเภทวรรณกรรมจะออกสู่สาธารณะในรปูแบบ

ของงานพมิพ ์งานนาฏกรรมและดนตรกีรรมจะออกสู่สาธารณะในรปูแบบของการแสดงสด

เท่านัน้
1
  จนกระทัง่ช่วงปลายของครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 กไ็ดม้กีารประดษิฐส์ิง่บนัทกึการแสดงขึน้ 

เช่น ภาพยนตร ์และเทปเพลงจงึทาํใหร้ปูแบบของการนําเสนองานดงักล่าวต่อสาธารณะ

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ จากการแสดงสดมาเป็นการใชส้ื่อทีบ่นัทกึงานนัน้ไวแ้ทน 

 

 โดยปกต ิ การเผยแพรง่านวรรณกรรมและศลิปกรรมต่ อสาธารณชนนัน้ ผูส้รา้งสรรค์

งานไมส่ามารถทีจ่ะเผยแพรผ่ลงานนัน้ไดด้ว้ยตวัเอง  มกัตอ้งอาศยัสื่อกลางผูม้คีวามสามารถใน

การถ่ายทอดผลงานออกสู่สาธารณชน  การแสดงของนกัแสดงเดมิจะแสดงอยูใ่นสถานทีเ่ฉพาะ

และจาํกดักลุ่มบุคคลเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นสถานทีแ่สดง หรอืในระยะทีจ่ะไดย้นิ เสยีงการแสดงเท่านัน้  

ต่อมาเมือ่เทคโนโลยกีารสื่อสารพฒันามากขึน้  การแสดงไดถู้กขยายขอบเขตออกไปนอก

สถานทีแ่สดงหรอืแมแ้ต่ในต่างประเทศ  หรอืในสถานทีท่ีส่ามารถรบัเสยีงและหรอืภาพไดแ้มใ้น

สถานทีส่่วนตวักต็าม  เช่น  ภายในบา้น  หรอืในสถานทีส่าธารณชนอื่นๆ เช่น  โรงแรม หรอื

ภตัตาคาร  ดงันัน้ในปจัจบุนัการแสดงงานสรา้งสรรคจ์งึสามารถเผยแพรต่่อสาธารณชนไดโ้ดยไม่

มขีอบเขตจาํกดั 

 

 การพฒันาสิง่บนัทกึและอุปกรณ์บนัทกึเสยีงและหรอืภาพในรปูแบบต่างๆนัน้ มี

ผลกระทบต่ออาชพีของนกัแสดง ทาํใหก้ารแสดงทีเ่ดมิมลีกัษณะเป็นการชัว่คราวกลายเป็นสิง่ทีม่ ี

การบนัทกึไวอ้ยา่งถาวร  ทาํใหม้กีารบนัทกึการแสดงสดจาํนวนมากขึน้และยงัสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ซํ้าโดยไมจ่าํกดัจาํนวน  ผลจากการพฒันาเทคโนโลยดีงักล่าวทาํใหน้กัแสดงมงีาน

แสดงลดน้อยลง  หรอืทีเ่รยีกว่าการว่างงานเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลย ี (Technology 

                                                        
1 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  Butterworth. 185. 
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Unemployment) นอกจากนั ้ นการนําสิง่บนัทกึการแสดงไปใชป้ระโยชน์นัน้ กไ็มจ่าํตอ้งจา่ย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่นกัแสดงเน่ืองจากยงัไมม่กีฎหมายใหค้วามคุม้ครองแก่สทิธขิองนกัแสดง  

 

 ดงันัน้ นกัแสดงซึง่เป็นผูถ่้ายทอดงานสรา้งสรรคอ์อกสู่สาธารณชนจงึมคีวามตอ้งการที่

จะไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมายเป็นการเฉพาะแก่งานการแสดงของตน 

 

2.2 แนวคิดและวิวฒันาการของการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 

 

 นกัแสดงในสาขาต่างๆไดม้คีวามพยายามทีจ่ะใหต้นไดร้บัความคุม้ครองเกีย่วกบัการ

บนัทกึการแสดง เน่ืองจากบนัทกึการแสดงไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อนกัแสดงเพิม่มากขึน้  และมี

ผลกระทบโดยตรงต่อร ายไดใ้นการแสดงของนกัแสดง เพราะทาํใหไ้ดร้บัว่าจา้งในการแสดงสด

น้อยลง
2
 สิง่บนัทกึการแสดงไดเ้ขา้มาแทนทีก่ารแสดงทัง้ในโรงภาพยนตรห์รอืรา้นอาหาร และ

นกัแสดงยงัตอ้งกงัวลอกีว่าการแสดงของตนอาจจะถูกบนัทกึไวโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตและถูก

นําไปใชป้ระโยชน์ ซึง่จะทาํใหน้กัแสดงจะไม่ ไดร้บัค่าตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์นัน้  ทัง้ยงั

ตอ้งแขง่ขนักบัสิง่บนัทกึการแสดงทีต่นเองมสี่วนรว่มในการสรา้งสรรคข์ึน้  ซึง่ยอ่มไมเ่ป็นการ

ยตุธิรรมต่อสทิธขิองนกัแสดง  เมือ่เปรยีบแลว้นกัแสดงจะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัผูป้ระยกุตง์าน

วรรณกรรมหรอืศลิปกรรม  กล่าวคอืเน่ือง จากผูป้ระยกุตจ์ะแปลงานจากภาษาหน่ึงเป็นอกีภาษา

โดยพยายามยดึหลกัตามแนวตน้ฉบบั  แต่นกัแสดงจะถ่ายทอดงานหรอืแปลงานตามเจตนารมณ์

ของผูส้รา้งสรรคผ์ลงานหรอืตนเองมสี่วนรว่มในการสรา้งสรรค ์

 

 การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงกเ็พื่อป้องกนัผลประโยชน์ของนกัแสดง  นกัรอ้ง  นกั

ดนตรี  นกัเตน้  หรอืบุคคลอื่นทีท่าํการแสดง  รอ้ง  กล่าว  พากย ์ หรอืแสดงอื่น ๆ  ในงาน

วรรณกรรมและศลิปกรรม  และตอ้งการป้องกนัการใชป้ระโยชน์โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายจาก

งานแสดงของนกัแสดง 
3
 

  

2.3 ระบบลิขสิทธ์ิกบัการคุ้มครองแก่สิทธิข้างเคียง 

 

 แนวความคดิของระบบลขิสทิธิท์ี่ สาํคญัของประเทศต่างๆทัว่โลกมอียู ่ 2 ระบบซึง่เป็น

พืน้ฐานในการใหค้วามคุม้ครองลขิสทิธิ ์ ความแตกต่างในแนวคดิทัง้  2  ระบบในเรือ่งการให้

                                                        
2 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  Butterworth.  194. 
3 WIPO.  (1988).  Background reading material on Intellectual Property.  WIPO. 218. 
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ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง  ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง  หรอืผูแ้พรเ่สยีงแพรภ่าพ  ไดก่้อใหเ้กดิ

การคุม้ครองทีเ่รยีกว่าสทิธขิา้งเคยีง (Neighboring Rights) ซึง่มแีนวคดิดงัน้ี 

 

 2.3.1 ระบบสทิธขิองผูส้รา้งสรรค ์(ระบบภาคพืน้ยโุรป) 

 

 มแีนวคดิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของหลกัปจัเจกนิยม (Individualistic) คอื งานก่อกําเนิดมาจาก

การสรา้งสรรคส์่วนบุคคล (Personal Creation)  งานจงึเป็นส่วนหน่ึงของบุคลกิภาพแล ะ

สตปิญัญาของผูส้รา้งสรรค ์ และถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณชน  ดงันัน้ นิตบุิคคลจงึไมใ่ช่ผูส้รา้ง

สรรคง์าน แต่เป็นเพยีงผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานเท่านัน้ ผลทีต่ามมากค็อื ระบบกฎหมายลขิสทิธิ ์

ของประเทศฝรัง่เศส  บรษิทัผูส้รา้งภาพยนตร ์หรอืผลติสิง่บนัทกึเสยีงจะตอ้งไดร้บัโอนสิ ทธจิาก

ผูส้รา้งสรรคแ์ต่ละบุคคล  เช่น  นกัแสดง นกัดนตร ีนกัรอ้ง และผูค้วบคุมวง  นิตบุิคคลเหล่าน้ีจะ

ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทัว่ไป  ประเทศทีย่ดึถอืระบบสทิธขิองผูส้รา้งสรรค ์เช่น  

ประเทศฝรัง่เศส  อติาล ี ประเทศในคาบสมทุรไอบเีรยี  และประเทศในละตนิอเมรกิา 

 

 2.3.2 ระบบสทิธใินการทาํสาํเนา (ระบบแองโกลแซกซอน) 

 

 เป็นแนวความคดิในทางนิเสธ (Negative Concept) คอื เป็นสทิธทิีจ่ะป้องกนัมใิหผู้อ้ ื่น

กระทาํการใดๆต่องานของผูส้รา้งสรรคโ์ดยมชิอบ ระบบน้ีจงึเน้นทีต่วังานมากกว่าทีจ่ะเน้นตวั

บุคคล อยา่งกรณขีองระบบสทิธขิองผูส้รา้งสรรค ์หลกัของระบบสทิธใินการทาํสาํเนาทาํใหบ้รษิทั

หรอืนิตบุิคคล ผูส้รา้งภาพยนตร ์หรอืผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง สามารถเป็นเจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิ ์

ได ้เน่ืองจากภาพยนตร ์สิง่บนัทกึเสยีง หรอืการแพรเ่สยีงแพรภ่าพเป็นวธิกีารเผยแพรง่าน

สรา้งสรรคเ์ช่นเดยีวกบังานเขยีน 

 

2.4 แนวความคิดและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิข้างเคียง 

 

 การคุม้ครองสทิธขิา้งเคยีงเกดิขึน้จากแนวความคดิทีว่่า “การสรา้งสรรคผ์ลงานของผู้

สรา้งสรรคเ์จตนาเพื่อเผยแพรอ่อกสู่สาธารณชน  แต่งานทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคไ์ม่

สามารถทีจ่ะเผยแพรอ่อกสู่สาธารณชนไดโ้ดยผูส้รา้งสรรค ์ บ่อยครัง้ตอ้งอาศยัสื่อกลาง  เช่น  

นกัแสดง  ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง  หรอืผูแ้พรเ่สยีงแพรภ่าพ ”  แต่เน่ืองจากแนวความคดิพืน้ฐานที่

แตกต่างกนัของระบบสทิธขิองผูส้รา้งสรรคแ์ละระบบสทิธใินการทาํสาํเนา ทาํใหเ้กดิการขดัแยง้

กนัทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองในระบบลขิสทิธิ ์แต่สุดทา้ย กย็อมใหม้คีวามคุม้ครองไวเ้ฉพาะทีเ่รยีกว่า 

“สทิธขิา้งเคยีง ”   (Neighboring  Rights)  หรอืสทิธขิา้งเคยีงทีเ่กีย่วกบัลขิสทิธิ ์ (Neighboring 

Rights on Copyright )  ซึง่หมายถงึ  สทิธทิีใ่หแ้ก่บุคคลหรอืองคก์รทีช่่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนผู้
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สรา้งสรรคผ์ลงานในการเผยแพร่ งานออกสู่สาธารณะ แต่มขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งไมก่ระทบกระเทอืน

ต่อสทิธขิองผูส้รา้งสรรค ์ จงึจะเหน็ไดว้่าสทิธขิา้งเคยีงเป็นการใหค้วามคุม้ครองผลประโยชน์ของ

นกัแสดง  ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง  และองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ จากการทีม่บุีคคลอื่นไดนํ้าไปใช้

ประโยชน์   

 

2.5 สิทธิของนักแสดงกบัลิขสิทธ์ิ 

 

 สทิธขิองนกัแสดงเป็นสทิธทิีแ่ยกออกจากลขิสทิธิข์องผูส้รา้งสรรคโ์ดยอสิระ ซึง่

เลขาธกิารองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (WIPO) ไดก้ล่าวไวว้่า “ขอบเขตของการคุม้ครอง

สทิธขิา้งเคยีงไมม่ทีางดอ้ยกว่าหรอือยูภ่ายใตร้ะบบลขิสทิธิ ์และไมม่เีหตุผลอะไรที่ จะกล่าวว่า 

ควรใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตํ่ากว่าระบบลขิสทิธิ ์ดงันัน้ ลขิสทิธิแ์ละสทิธขิา้งเคยีงจงึ

เป็นอสิระจากกนั
4
” เมือ่สทิธขิองนกัแสดงไมใ่ช่ลขิสทิธิแ์ลว้ การละเมดิสทิธขิองนกัแสดงจงึอาจ

เกดิขึน้ไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งมกีารละเมดิลขิสทิธิแ์ต่อยา่งใด    

   

2.6 สิทธิของนักแสดงก่อนศตวรรษท่ี 19 

 

 ในอดตีก่อนมกีารประดษิฐเ์ครือ่งมอืบนัทกึการแสดง  นกัแสดงจะแสวงหาประโยชน์จาก

การแสดงของตนผ่านกลไกของการคดิราคาค่าเขา้ชมการแสดง โดยนกัแสดงจะคุม้ครองงาน

แสดงของตนเองโดยจาํกดัเฉพาะผูซ้ือ้บตัรเขา้ชมการแสดงเท่านัน้  การแสดงจะสิน้สุดล งไปเป็น

ครัง้ๆไป   สิง่ทีค่งเหลอืไวก้ค็อื  ความประทบัใจของผูช้มทีม่ต่ีอการแสดง  การแสวงหา

ผลประโยชน์ซํ้าจากการแสดงสดในครัง้หน่ึงๆนัน้จะไมส่ามารถกระทาํได ้

 

 จนกระทัง่ปลายศตวรรษที ่ 19 ไดม้กีารประดษิฐส์ิง่บนัทกึเสยีงหรอืภาพการแสดง ซึง่

สามารถบนัทกึการแสดงไวไ้ด ้และสามารถนําเอาการแสดงทีถู่กบนัทกึไวอ้อกไปใชป้ระโยชน์ได้

อกีโดยไมจ่าํกดั นกัแสดงจงึเหน็ว่าการแสดงของตนควรไดร้บัความคุม้ครอง มฉิะนัน้การแสดง

สดจะไมม่คีวามสาํคญัอกีต่อไป เน่ืองจากสิง่บนัทกึการแสดงจะเขา้มาแทนทีข่องการแสดงสด 

และไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งว่าจา้งนกัแสดงเพื่อทาํการแสดงสดอกีต่อไป
5
 

 

 

                                                        
4 Shinji Masumoto.  (1994).  Protection of Performer and Producers of Phonograms. Regional 

Copyright Seminar for Asia and The Pacific-Tokyo, November 15–19, 1994. 145. 
5 WIPO.  (1988).   Background reading material on Intellectual Property.  10. 
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2.7 สิทธิของนักแสดงในศตวรรษท่ี 19-20 

 

 ผลจากการพฒันาเทคโนโลย ีไมเ่พยีงแต่มผีลกระทบต่อการคุม้ครองงานวรรณกรรม  

ศลิปกรรม หรอืวทิยาศาสตร ์แต่ยงัก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูท้ีเ่ป็นสื่อกลางในการเผยแพรง่าน

ดงักล่าว  หรอืนกัแสดงทีจ่ะตอ้งไดร้บัความคุ้ มครองสทิธขิองนกัแสดงอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ต่อ

การใชป้ระโยชน์โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายจากการแสดงของนกัแสดง
6
 

 

2.8 ระยะเวลาให้การคุ้มครอง 

 

 ระยะเวลาการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามอนุสญัญากรงุโรม ค .ศ. 1961 หรอื

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง ผูอ้ํา นวยการผลติสิง่บนัทกึเสยีง 

และผูด้าํเนินการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ ฉบบัลงวนัที ่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1961 (Rome Convention 

ค.ศ. 1961 or International Convention for the Protection of Performers, Producers of 

Phonograms and Broadcasting Organizations) กําหนดไวไ้มต่ํ่ากว่า 20 ปี นบัแต่ไดม้กีาร

แสดงหรอืบนัทกึการแสดง แต่อยา่งไรกต็ามในหลายประเทศ ไดก้ําหนดระยะเวลาการคุม้ครอง

ไวไ้มต่ํ่ากว่า 50 ปี
7
 

 

2.9 การเยียวยาความเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิของนักแสดง 

 

 โดยปกตทิัว่ไปสทิธขิองนกัแสดงจะขึน้อยูก่บัสญัญาทีน่กัแสดงทาํไวก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดย

สญัญาจะระบุถงึการเยยีวยาความเสยีหายกรณฝีา่ยหน่ึงฝา่ยใดกระทาํผดิสญัญา  รวมถงึการ

กระทาํทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย การเยยีวยาความเสยีหายจากการละเมดิสทิธขิองนกัแสดง 

อยา่งมปีระสทิธภิาพอาจขึน้อยูก่บัปจัจยั  3   ประการ ไดแ้ก่ 

 

1. ความรวดเรว็  (Speed)  คอื  ความรวดเรว็ ของการดาํเนินกระบวนการพจิารณาคดี

ของศาล 

 

                                                        
6 WIPO.  (1994).  Basic Notions of Neighboring Right.  WIPO Regional Training Course on 

Intellectual Property for Developing Countries of Asia and the Pacific, Colombo, July 25 to August 5, 

1994. 10. 
7 Ibid.  200. 
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2. ภาระของการพสิจูน์  (Burden  of Proof)  คอื  ความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นในภาระ

การพสิจูน์ 

 

3. ค่าฤชาธรรมเนียม  (Cost)  คอื  ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินคดแีละค่าตอบแทนทีจ่ะ

ไดร้บัจากการดาํเนินคด ี

 

การเยยีวยาความเสยีหายการละเมดิสทิธขิองนั กแสดง  โดยทัว่ไปจะใชก้ารเยยีวยา

ความเสยีหายในการละเมดิลขิสทิธิม์าใชก้บักรณขีองนกัแสดง  เน่ืองจากมลีกัษณะความเสยีหาย

พืน้ฐานเดยีวกนั  การเยยีวยาความเสยีหายอาจแบ่งไดเ้ป็น  2 กรณี
8
 คอื 

 

1. การเยยีวยาความเสยีหายทางอาญา 

 

การเยยีวยาความเสยีหายทางอาญา  อาจมปีระโยชน์ใ นกรณเีป็นการดาํเนินการกบัรา้น

จาํหน่ายเลก็ๆ  หรอืรา้นคา้ยอ่ย  โดยใชเ้จา้หน้าทีต่ํารวจเขา้ทาํการตรวจคน้จบักุม  คาํรบั

สารภาพของจาํเลย  (Guilty Plea) จะทาํใหก้ารดาํเนินคดเีสรจ็สิน้ไปโดยรวดเรว็และคาํพพิากษา

ลงโทษจาํคุกจะแกไ้ขปญัหาการกระทาํผดิซํ้า  แต่การดาํเนินคดอีาญาในกรณจีาํ เลยต่อสูค้ด ี 

เป็นภาระหน้าทีข่องโจทกท์ีจ่ะตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดค้วามชดัเจนและตอ้งนําหลกัฐานทีด่ ี หรอืเหตุผล

ทีด่นํีาสบื  เพื่อใหศ้าลเชื่อว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํผดิจรงิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพสิจูน์ถงึ  

“เจตนารา้ย ” (Mens Rea)  ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการกระทาํความผดิ  คอื ถา้โจทก์

สามารถพสิจูน์ไดว้่าจาํเลยรูว้่าการกระทาํของตนเองเป็นการละเมดิสทิธขิองโจทก ์ จาํเลยจะถูก

พพิากษาว่า  “มคีวามผดิ” ทนัท ี        

    

2. การเยยีวยาความเสยีหายทางแพ่ง 

 

การเยยีวยาความเสยีหายทางแพ่งจะขึน้อยูก่บัการดาํเนินคดตีามพยานหลกัฐานโดย

โจทกม์ภีาระหน้าที่ ในการพสิจูน์  (Burden of Proof) ว่าจาํเลยทาํละเมดิโจทก ์หากศาลเชื่อว่า

จาํเลยละเมดิสทิธขิองโจทก ์โจทกก์จ็ะไดร้บัค่าชดใชค้วามเสยีหายโดยอาศยัหลกัการพืน้ฐาน 

ดงัน้ี 

 

 

                                                        
8 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  194. 
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(1) มาตรการคุม้ครองโดยคาํสัง่ศาล  (Injunction)
9
 

 

มาตรการคุม้ครองโดยคาํสัง่ศาล (Injunction)  ใชก้บัระบบกฎหมาย (Common Law) 

เป็นกรณทีีผู่เ้สยีหายรอ้งขอต่อศาล เพื่อใหอ้อกคาํสัง่ยบัยัง้หรอืระงบัการละเมดิสทิธขิองโจทก ์

ซึง่สามารถดาํเนินการไดก่้อนพจิารณาคด ี (Interlocutory Injunction) หรอืระหว่างพจิารณาคด ี

(Final Injunction) การจงใจฝา่ฝืนคาํสัง่ศาลผูฝ้า่ฝืนจะถูกลงโทษจาํคุกหรอืปรบั 

 

คาํสัง่ศาลกําหนดมาตรการชัว่คราวก่อนพพิากษาคด ี เป็นมาตรการทางแพ่งทีม่ ี

ประสทิธภิาพและรวดเรว็ทีโ่จทกจ์ะใชห้ยดุยัง้การกระทาํละเมดิ ในทางปฏบิตัจิะมผีลต่อการ

ดาํเนินคด ี เน่ืองจากศาลจะมคีาํสัง่โดยพจิารณาคาํรอ้งของโจทกฝ์า่ยเดยีว  (Ex Parte) โจทก์

จะตอ้งพสิจูน์ใหศ้าลเชื่อว่าจาํเลยกระทาํละเมดิสทิธขิองโจทก ์โดยโจทกร์บัรองความเสยีหาย

หรอืวางประกนัความเสยีหายทีจ่าํเลยจะไดร้บั โดยศาลจะมคีาํสัง่ใหจ้าํเลยระงบั การกระทาํ

ละเมดิจนกว่าจะมกีารพจิารณาคดเีสรจ็สิน้ หรอืใหจ้าํเลยเปิดเผยพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

มาตรการการจาํหน่ายแจกจา่ย   

 

เน่ืองจากโดยปกตสิิง่บนัทกึเสยีงหรอืภาพการแสดงทีป่ระชาชนนิยม  จะอยูใ่นความ

นิยมเพยีงระยะสัน้ก่อนทีศ่าลจะพพิากษาคดถีงึทีสุ่ด  สาํเนาสิง่เหล่าน้ีกห็มดคุณค่าทางเศรษฐกจิ

หรอืไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป  คาํสัง่ของศาลจะอยูใ่นดุลยพนิิจของศาลระหว่างการพจิาร ณาคด ี 

ผูพ้พิากษาจะตอ้งเสีย่งในการชัง่น้ําหนกัระหว่างความเสยีหายของโจทก ์ หากไมม่คีาํสัง่หรอื

ความเสยีหายของจาํเลยทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่  และชัง่น้ําหนกัถงึความเสยีหายทีโ่จทกจ์ะ

ไดร้บัชดใชค้่าเสยีหายเมือ่คดถีงึทีสุ่ดว่าเพยีงพอหรอืไมแ่ละจาํเลยอยูใ่นฐานะทีจ่ะจา่ ยค่าเสยีหาย

ไดห้รอืไม ่   

 

(2) คาํสัง่  Anton  Piller  Order
10

 

 

คาํสัง่  Anton Piller Order เป็นคาํสัง่ของศาลสงูในประเทศองักฤษในปี ค .ศ. 1976 ใน

การพจิารณาระหว่าง Anton Piller KG V. Manufacturing Process Ltd.  เมือ่ผูเ้สยีหายรอ้ง

ขอใหศ้าลมคีาํสัง่ฝา่ยเดยีว  (Ex  parte) โดยไมไ่ดใ้หโ้อกาสจาํเลยคดัคา้น หากการพจิารณาคดี

ฝา่ยเดยีวเมือ่มมีลูเชื่อถอืไดแ้ละมพียานหลกัฐานชดัเจนว่า จาํเลยครอบครองพยานเอกสารหรอื

พยานหลกัฐานซึง่จะพสิจูน์การละเมดิ  ซึง่จาํเลยอาจทาํลายหรอืจาํหน่ายจา่ยโอนจาก

                                                        
9 Ibid.  205. 
10 WIPO.  (1988).  Background reading material on Intellectual Property.  226-227. 
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ครอบครองของจาํเลย  ศาลอาจมคีาํสัง่ใหจ้าํเลยหรอืผูค้รอบ ครองสถานที ่ยนิยอมใหโ้จทกห์รอื

ทนายของโจทกเ์ขา้ตรวจคน้สถานประกอบการของจาํเลยได ้และคาํสัง่น้ีทนายโจทกจ์ะมอีํานาจ

ในการยดึสิง่ของทีล่ะเมดิ เอกสาร  และอุปกรณ์ทีพ่บอื่นๆ หรอืปิดสถานทีเ่พื่อเกบ็รกัษา

พยานหลกัฐาน คาํสัง่น้ีจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัหมายคน้ (Search  Warrant)    

 

โดยโจทกจ์ะตอ้งรบัประกนัความเสยีหายทีจ่าํเลยจะไดร้บัต่อศาล  จาํเลยอาจต่อสูถ้งึ

ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้แก่จาํเลยว่ารา้ยแรงกว่าทีโ่จทกไ์ดร้บั หากจาํเลยปฏเิสธหรอืไมป่ฏบิตัิ

ตามคาํสัง่ดงักล่าว  จาํเลยกจ็ะถูกดาํเนินคดใีนฐานละเมดิอํานาจศาล  (Contempt of Court) ซึง่

จาํเลยจะถูกลงโทษจนกว่าจาํเลยจะยนิยอมใหม้กีารตรวจคน้ (Putges his contempt) 
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บทท่ี 3 

การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงตามหลกักฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย  

  

ววิฒันาการของกฎหมาย และลกัษณะของการใหค้วาม คุม้ครองตามกฎหมายเกีย่วกบั

สทิธทิางทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ มกัจะเริม่จากการเจรจาในระบบประเทศคู่สญัญา ต่อมามกีาร

พฒันาไปในระดบัระหว่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเริม่จากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เพราะในกลุ่ม

ประเทศทีก่ําลงัพฒันามกัมคีวามรูส้กึว่าศกัยภาพในการเจรจาการต่อรองมั กจะตกเป็นรองใน

กลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และอกีทัง้ศกัยภาพในดา้นการพฒันาทางดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา

ดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ ยอ่มตกเป็นรองจงึมกัไมใ่หค้วามรว่มมอื ถงึแมจ้ะปรากฏว่าสภาพความตก

ลงระหว่างประเทศพฒันามาเป็นอนุสญัญาระหว่างประเทศ ต่างไดม้สีรา้งบทบญัญตัอิอกมาเพื่ อ

การใหค้วามคุม้ครองสทิธใินระหว่างประเทศเริม่ตน้จากประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิ และตลอดจน

ประเทศอื่นๆ ในต่อมาทีแ่มไ้มไ่ดเ้ป็นภาคสีมาชกิกถ็อืปฏบิตัติามทาํใหข้ยายวงกวา้งทางดา้น

เทคโนโลย ีและการตดิต่อคา้ขายระหว่างประเทศ ทาํใหเ้กดิการสลายอาณาเขตทีเ่ป็นอํานาจ

อธปิไตยกด็ว้ย ระบบการคา้เสร ีทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นกลไกหน่ึงทีถู่กหยบิยกขึน้มาแกไ้ข

ปญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ วางกฎกตกิาขอ้ปฏบิตัใินทางเดยีวกนั ในการศกึษาในบทน้ีก็

จะทาํการศกึษาใหเ้หน็ลกัษณะของความสอดคลอ้งกนัของกฎหมายทีนํ่ามาใชบ้งัคบักนัใน

ระหว่างประเทศ 

 

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกบัการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 

 

 รากฐานของการใหค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัสทิธขิองนกัแสดงเกดิขึน้จากความตกลง

ระหว่างประเทศและอนุสญัญาระหว่างประเทศ ซึง่ไดม้คีาํจาํกดัความและความหมายอนัเป็นหลกั

ของการใหค้วามคุม้ครอง ต่อมาแต่ละประเทศทีเ่ป็นภาคสีม าชกิของอนุสญัญาระหว่างประเทศก็

ไดม้กีารอนุวตักิารตาม เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งตามความตกลงระหว่างประเทศและอนุสญัญา

ระหว่างประเทศ 

 

 3.1.1 ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงภายใตอ้นุสญัญากรงุโรม ค.ศ. 1961 

 

 สทิธขิองนกัแสดงถอืเป็นสทิธขิา้งเคยีง (Neighboring Right)กบัลขิสทิ ธิอ์ยา่งหน่ึง 

กฎหมายของหลายๆประเทศไดร้บัรองสทิธปิระเภทน้ีตามหลกัเกณฑข์องอนุสญัญาระหว่าง

ประเทศฉบบัหน่ึง คอื  “International Convention for the Protection of Performers, 

Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961” หรอื “Rome 

Convention” (ต่อไปในบทน้ีจะเรยีกว่าอนุสญัญากรงุโรม ) ซึง่เป็นอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครอง
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สทิธขิองนกัแสดง ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง และองคก์รการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ ผูร้า่งกฎหมาย

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ไดพ้จิารณาหลกัเกณฑใ์นอนุสญัญากรงุโรมไวเ้ป็นมาตรฐาน

ในการรา่งกฎหมายของไทย แ ต่เน่ืองจากประเทศไทยยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มเป็นภาคสีมาชกิของ

อนุสญัญากรงุโรม ซึง่จะมเีพยีงความตกลง TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspect of 

Intellectual Property Rights) ทีม่ผีลผกูพนัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามมาตรฐานขัน้ตํ่า

ทีค่วามตกลง TRIPs ไดก้ําหนดไว ้อนุ สญัญากรงุโรมจงึเป็นหลกัการพืน้ฐานทีนํ่ามาพจิารณา

ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง   อนัเป็นอนุสญัญาทีม่วีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหค้วามคุม้ครอง

เกีย่วกบัสทิธขิา้งเคยีง (neighboring rights)  

 

  หลกัพืน้ฐานของการใหค้วามคุม้ครองตามอนุสญัญากรงุโรมจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบั

อนุสัญญาอื่นๆ คอืหลกัปฏบิตัเิยีย่งคนชาติ (National Treatment) และหลกัต่างตอบแทน

(Reciprocity) เป็นพนัธกรณใีหป้ระเทศสมาชกิตอ้งใหค้วามคุม้ครองสทิธขิา้งเคยีงระหว่าง

ประเทศซึง่กนัและกนั 

 

 (1) หลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(National Treatment) ตามอนุสญัญากรงุโรมขอ้ 2(2)
11

 

บญัญตัวิ่า “หลกัการปฏบิตัอิยา่งคนชาตจิะตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารใหค้วามคุม้ครองสทิธขิ ัน้ตํ่าที่

บญัญตัริบัรองไวโ้ดยเฉพาะอนุสญัญาน้ี ” ซึง่หมายถงึ ประเทศภาคจีะตอ้งใหค้วามคุม้ครองสทิธิ

ข ัน้ตํ่าทีบ่ญัญตัไิวใ้นอนุสญัญาแก่คนชาตขิองประเทศภาคอีื่นๆ ของสญัญา แมว้่าจะไมใ่หส้ิ ทธิ

เหล่านัน้แก่คนชาตขิองตน 

   

 หลกัพืน้ฐานของหลกัปฏบิตัเิยีย่งคนชาตติามอนุสญัญากรงุโรมโดยปกตทิัว่ไป จะ

เหมอืนกบัอนุสญัญาเบอรน์ แต่จะแตกต่างกนัในกรณขีองสิง่ทีต่กอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครอง 

กล่าวคอืสิง่ทีต่กอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของอนุสญัญากรงุโรมคอืผูร้บัประโยชน์  (Beneficiaries) 

แต่สิง่ทีต่กอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของอนุสญัญาเบอรน์ คอื งาน (Work) 

 

 (2) หลกัการต่างตอบแทน (Reciprocity)  อนุสญัญากรงุโรมไมไ่ดบ้ญัญตัหิลกัต่างตอบ

แทนไวช้ดัเจน แต่อนุสญัญากรงุโรมไดบ้ญัญตัใิหป้ระเทศสมาชกิสามารถทาํขอ้สงวนสทิธบิาง

ประการตามขอ้ 16 ซึง่มผีลใหก้ารบงัคบัใชส้ทิธติามอนุสญัญาแก่ประเทศสมาชกิอื่นๆ เป็นไป

ตามขอ้สงวนสทิธติามหลกัต่างตอบแทน 

 

                                                        
11 Rome Convention (1961).  Article 2 (2) “National treatment shall be subject to the protection 

specifically guaranteed, and the limitations specifically provided for, in this convention. 
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3.1.1.1 เงือ่นไขการไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงต่างประเทศ 

 

  ขอ้ 4
12

 ของอนุสญัญากรงุโรมไดบ้ญัญตัเิงือ่นไขการใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดง

ต่างประเทศ ถา้ไดก้ระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายใตเ้งือ่นไข 3 ประการ ดงัน้ี 

 

1)  ไดท้าํการแสดงในประเทศภาคสีมาชกิอื่น 

  

2)  การแสดงไดบ้นัทกึในสิง่บนัทกึ ซึง่ไดร้บัความคุม้ครองตามขอ้ 5 ของอนุสญัญา 

กรงุโรม 

 

          3)    งานการแสดงสดถูกสื่อสารโดยการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ ซึง่ไดร้บัความคุ้ มครอง 

ตามขอ้ 6 ของอนุสญัญากรงุโรม 

 

 3.1.1.2 สทิธขิองนกัแสดง 

 

(1) คาํนิยามของคาํว่า “นกัแสดง” (Performer) 

 

 ขอ้ 3 (a)
13

 ของอนุสญัญากรงุโรม บญัญตันิิยามคาํว่า “นกัแสดง” (Performer) หมายถงึ 

ผูแ้สดง นกัรอ้ง นกัดนตร ีนกัเตน้ราํ และบุคคลอื่นๆทีแ่สดงท่าทาง รอ้ง กล่าว พากย ์และ แสดง

ตามบทหรอืการแสดงในลกัษณะอื่นใดของงานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรม อยา่งไรกต็ามคาํจาํ

ความดงักล่าว เป็นการใหค้าํจาํกดัความอยา่งแคบซึง่จะไมร่วมถงึผูท้ีไ่มแ่สดงงานวรรณกรรม

หรอืศลิปกรรม เช่น นกัแสดงนานาสาระบนัเทงิ (Variety) หรอื นกักายกรรม (Acrobats) หรอื 

นกักฬีา (Spots Personalities) หากเป็นคาํจาํกดัความอยา่งกวา้งจะรวมถงึการแสดงงานทีต่ก

                                                        
12 Article 4 of the Rome Convention (1961) “Each contracting State shall grant national treatment to 

performers if any of the following conditions in met: 

1) the performance takes place in another contracting State 

2) the performance is incorporated in a phonogram which is protected under Article 5 

of this Convention 

3) the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by broadcast which is 

protected by Article 6 of this Convention.” 
13 Article 3 (a) of the Rome Convention (1961) “performer” means actors, singers, musicians, 

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

artistic works;   
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เป็นสาธารณสมบตั ิ
14

  (Public domain) และไมใ่ช่สาระสาํคญัว่างานแสดงจะไดร้บัความ

คุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิห์รอืไม ่

 

 คาํจาํกดัความของอนุสญัญากรงุโรมจะไมใ่หค้วามคุม้ครองแก่ผูท้ีไ่มไ่ดแ้สดงงาน

วรรณกรร มหรอืศลิปกรรม เช่น นกัแสดงนานาสาระบนัเทงิ (Variety) นกัแสดงละครสตัว ์

(Circus Artists) นกัเล่นกล (Jugglers) นกักายกรรม (Acrobats) ตวัตลก (Clowns) นกักฬีา 

(Spots Personalities) หรอืผูท้ีแ่สดงเพยีงบทสัน้ในละคร หรอื ภาพยนตร ์หรอื  แสดงท่าทาง

ลอ้เลยีน
15

 

 

 อนุสญัญา กรงุโรมไมไ่ดใ้หค้าํจาํกดัความคาํว่า “การแสดง ” (Performance) แต่เมือ่ได้

พจิารณาแลว้จะหมายถงึ การกระทาํของนกัแสดง
16

 

 

(2) นกัแสดงนานาสาระบนัเทงิและนกัแสดงละครสตัว ์(Variety and circus artists)  

 

 แมว้่าขอ้ 3 (a) ของอนุสญัญากรงุโรมบญัญตัคิาํนิยามของ นกัแสดง หมายถงึ ผูซ้ึ่งแสดง

งานวรรณกรรมและศลิปกรรม แต่ขอ้ 9
17

 ของอนุสญัญากรงุโรม บญัญตัใิหป้ระเทศสมาชกิ

สามารถขยายการใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงประเภทอื่นๆซึง่ไมไ่ดท้าํการแสดงงาน

วรรณกรรมหรอืศลิปกรรมได ้โดยการบญัญตัไิวใ้นกฎหมายภายในประเทศสมาชกิ 

 

 อนุสญัญากรงุโรมไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ประเ ทศสมาชกิไมจ่าํตอ้งใหค้วามคุม้ครองเฉพาะ

นกัแสดงทีแ่สดงงานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรมเท่านัน้
18

 อาจขยายความคุม้ครองแก่นกัแสดง

ประเภทอื่นๆ เช่น นกัแสดงนานาสาระบนัเทงิ นกัแสดงละครสตัว ์นกัแสดงกายกรรม นกัแสดง

ตลก การแสดงบทละครสัน้ (Sketches) หรอื การแสดงท่าทางลอ้เลยีน และใ นบางประเทศได้

ขยายความคุม้ครองแก่นกัแสดงนิยายพืน้เมอืง (Performer of folklore) หรอืบุคคลอื่นซึง่การ

แสดงอยูใ่นตวัเอง (Whose performance are self contained)  

                                                        
14 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right. 194.  
15 WIPO.  (1981).  Guide to the Rome Convention and to The Phonograms Convention.  21. 
16 Ibid.  22. 
17 Article 9 of the Rome Convention (1961).  “Any Contraction State may, by domestic laws and 

regulation, extend the protection provided for in this Convention to artiste who do not perform literary 

or artists works.”  
18 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  230. 
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 เหตุผลเน่ืองจากว่า “เมือ่การแสดงของพวกเขาถูกบนัทกึ หรอื แพรเ่สยีงแพรภ่าพออกสู่

สาธารณชน คุณค่าของการแสดงจะน้อยลงและจะมผีูส้นใจซือ้บตัรเขา้ชมน้อยลง ดงันัน้จงึควรให้

ความคุม้ครองการแสดงของนกัแสดงนานาสาระบนัเทงิ” 

 

 ในบางประเทศมคีวามประสงคท์ีจ่ะใหค้วามคุม้ครองแก่ นกักฬีาทีท่าํการแขง่ขนั แต่

ปจัจบุนักย็งัไมม่ปีระเทศใดใหค้วามคุม้ครองแก่นกักฬีา 

   

(3) การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง   

 

 อนุสญัญากรงุโรมไดว้างหลกัการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง “กรณกีารกระทาํต่อ

การแสดงของนกัแสดง โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดงเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดง ” 

อนุสญัญากรงุโรมไดก้ําหนดใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงเท่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นอนุสญัญาเท่านัน้ และ

ใหข้ึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศสมาชกิในการหาแนวทางใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงตาม

วตัถุประสงคข์องอนุสญัญา 

 

 ดงันัน้ ประเทศสมาชกิอาจเลอืกความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงทีเ่หมาะสม ซึง่ความ

ผกูพนัตามอนุสญัญากรงุโรมมเีพยีงใหป้ระเทศสมาชกิจะตอ้งทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ตามที่

บญัญตัไิวใ้นอนุสญัญากรงุโรมเท่านัน้ อนุสญัญากรงุโรมบญัญตัใิหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงต่อ

การกระทาํ ดงัต่อไปน้ี 

 

 (3.1) การแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนจากการแสดงของนกัแสดง 

 

 ขอ้ 7 (a)
19

 ของอนุสญัญากรงุโรมบญัญตั ิใหม้กีารแพรเ่สยีงแพรภ่าพการแสดง แล ะการ

เผยแพรก่ารแสดงต่อสาธารณะโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดง เวน้แต่เป็นการแพรเ่สยีง

แพรภ่าพหรอืการเผยแพรก่ารแสดงทีม่กีารแพรเ่สยีงแพรภ่าพแลว้หรอืมกีารบนัทกึไวแ้ลว้หรอืที่

เรยีกว่า “การแสดงสด” (The Expression Live)  

 

                                                        
19 Article 7(a) of the Rome Convention (1961).  “The broadcasting and the communication to the 

public, with out their consent, of their performance, except where the performance used in the 

broadcasting and the communication is itself already a broadcast performance or is made from a 

fixation;…” 



 18 

 (3.2) ขอ้ยกเวน้การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอื เ ผยแพรต่่อสาธารณชน โดยไมต่อ้งรบั

ความยนิยอมจากนกัแสดง ม ี4 ประการ
20

 

 

 1) การแสดงซึง่เคยถูกแพรเ่สยีงแพรภ่าพแลว้ เช่น ครัง้แรกการแสดงถูกแพรเ่สยีงแพร่

ภาพแลว้ แต่ถูกแพรเ่สยีงแพรภ่าพซํ้าอกี 

 

 2) การแสดงถูกแพรเ่สยีงแพรภ่าพจากสิง่บนัทกึ เช่น สิง่บนัทกึทาํขึน้เพื่อการแ พรเ่สยีง

แพรภ่าพ หรอื สิง่บนัทกึเสยีงทีท่าํขึน้เพื่อการคา้ หรอื สิง่บนัทกึชัว่คราว (Ephemeral 

recording)  

 

 3) การแสดงถูกเผยแพรต่่อสาธารณชนโดยการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ เช่น การเปิดวทิยุ

หรอืโทรทศัน์ในรา้นอาหารหรอืโรงแรม หรอืรา้นคา้ หรอืบนเครือ่งบนิ 

 

 4) การเผยแพรก่ารแสดงต่อสาธารณชนจากสิง่บนัทกึ เช่น ตูเ้พลง (Jukebox) 

 

 (3.3) การบนัทกึการแสดงสดโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม
21

 

 

 ขอ้ 7 (b) ของอนุสญัญากรงุโรม บญัญตัใิหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงทีจ่ะหา้มการ

บนัทกึการแสดงสดโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม  ดงันัน้ ความยนิยอมจงึเป็นสิง่สาํคญัสาํหรั บการ

บนัทกึการแสดงสด ไมว่่าจะเป็นการแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืการเผยแพรต่่อสาธารณชนตรงหรอื

โดยวธิอีื่นใด
22

 

 

 (3.4) การทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึการแสดงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 

 ในกรณปีกต ินกัแสดงจะไมม่สีทิธใินการทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึการแสดงซึง่ไดใ้หอ้นุญาต

แลว้เน่ืองจากจะเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของเจา้ของสิง่บนัทกึ
23

 เช่น ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง ผูผ้ลติ

ภาพยนตร ์หรอื องคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ สาเหตุทีน่กัแสดงไมไ่ดส้ทิธใินการทาํซํ้าจากสิง่

บนัทกึการแสดง เน่ืองจากองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพโตแ้ยง้ว่า “การแพรเ่สยีงแพรภ่าพส่วนใหญ่
                                                        
20 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  232. 
21 Article 7 (b) of the Rome Convention (1961).  “The fixation, without their consent, of their fixed 

performance;…”  
22 WIPO.  (1981).  Guide to the Rome Convention and to the Phonograms Convention.  37. 
23 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  232. 
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จะทาํจากสิง่บนัทกึเสี ยง จะเป็นการเพิม่ภาระอยา่งมากใหแ้ก่ผูแ้พรเ่สยีงแพรภ่าพถา้จะตอ้งขอ

อนุญาตจากนกัแสดงทุกครัง้ ทีผู่แ้พรเ่สยีงแพรภ่าพตอ้งการทาํซํ้า” 

 

 แต่อยา่งไรกต็ามนกัแสดงมสีทิธทิีจ่ะอนุญาตหรอืหา้มทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึการแสดง ใน  3 

กรณี
24

 ดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) การทาํซํ้าจากการบนัทกึครั ้งแรก ทีท่าํขึน้โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดง 
25

เน่ืองจากการบนัทกึครัง้แรกตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดง หากการบนัทกึครัง้แรกไมไ่ด้

รบัความยนิยอม สิง่บนัทกึนัน้ยอ่มผดิกฎหมาย นกัแสดงกย็อ่มมอีํานาจทีจ่ะอนุญาต หรอื ไม่

อนุญาตใหท้าํซํ้าจากสิง่บนัทกึนัน้  

 

 (2) การทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึทีท่าํขึน้โดยมวีตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากทีน่กัแสดงไดใ้หค้วาม

ยนิยอม
26

 จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดง 

 

 (3) การทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึการแสดง เพื่อนําไปใชใ้นกรณทีีผ่ดิไปจากขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 

15 ของอนุสญัญากรงุโรม
27

 จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดงอนุสญัญ ากรงุโรมไดก้ําหนด

ไว ้4 ประการ
28

 ดงัต่อไปน้ี  

 

 ก. การบนัทกึเพื่อใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

 

 ข. การคดัลอก , ตดัตอนสัน้ๆ เพื่อรายงานขา่วสารประจาํวนั 

 

 ค. การบนัทกึการแสดงชัว่คราวโดยองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ความสะดวกในการแพรเ่สยีงแพรภ่าพขององคก์ร 

                                                        
24 Ibid.  232.  
25 Article 7, 1 (c) (i)  of the Rome Convention (1961).  “If the original fixation itself, was made without 

their consent;…”  
26 Article 7, 1 (c) (ii)  of the Rome Convention (1961).  “If the reproduction is made for purposes 

different from those for which the performers gave their consent;…” 
27 Article 7, 1 (c) (ii)  of the Rome Convention (1961).  “If the original fixation was made in 

accordance with the provisions of Article 15, and the reproduction is made for purposes different 

from those refered to in those provisions.” 
28 Stephen M. Stewart.  (1989).  International Copyright and Neighboring Right.  233. 
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 ง. การบนัทกึการแสดงเพื่อการเรยีนการสอน หรอื ศกึษาวจิยั 

 

 (3.5) การนําสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงออกแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชน

โดยตรง 

 

 การผลติสิง่บนัทกึเสยีงเพื่อจาํหน่าย เจตนาเพื่อตอ้งการใหผู้ซ้ ือ้ไดร้บัความบนัเทงิจาก

สิง่บนัทกึเสยีง การทีม่ผีูใ้ดนําสิง่ บนัทกึเสยีงไปแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชน

โดยตรงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เป็นการใชส้ิง่บนัทกึเสยีงนอกเหนือเจตนาเดมิ ซึง่เป็นทีรู่จ้กั

กนัในนามของการใชป้ระโยชน์ขัน้ทีส่อง (Secondary Use) ขอ้ 12
29

 ของอนุสญัญากรงุโรม

บญัญตัใิหผู้ใ้ชป้ระโยชน์ตอ้งจา่ยค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ใหแ้ก่นกัแสดงหรอืผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง

หรอืทัง้สองฝา่ย 

 

 อนุสญัญากรงุโรมไมไ่ดเ้สนอทีจ่ะใหป้ระเทศสมาชกิตอ้งใหค้วามคุม้ครองในการนําสิง่

บนัทกึเสยีงการแสดงไปเผยแพรโ่ดยการจา่ยค่าตอบแทนแต่ไดบ้ญัญตัใิหเ้ป็นทางเลอืกแก่

ประเทศสมาชกิทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองในลกัษณะการจา่ยค่าตอบแทนหรอืสทิธเิดด็ขาด หรอื อาจ

ทาํขอ้สงวนตามขอ้ 16 ของอนุสญัญากไ็ด ้

 

 3.1.2 ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญาทีเ่กีย่วกบัทางการคา้ (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights Including Trade in Counterfeit Goods หรอื TRIPs) 

 

 การเจรจาความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษศุีลกากรและการคา้ ค .ศ. 1947 

(General Agreement on Tariffs and Trade) หรอื GATT การเจรจาในรอบอุรกุวยั (Uruguay 

Round) เมอืงปนุตา้ เดล เอสเต ้ประเทศอุรกุวยั ถอืเป็นการเ จรจารอบสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงต่อกฎเกณฑก์ารคา้โลกทีส่าํคญัมาก คอืไดม้กีารหยบิยกปญัหาเรือ่งสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้บรกิาร อนัไดแ้ก่ การใหค้วามคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญา ซึง่เกดิจากประเทศอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (Computer Program) ได้

                                                        
29 Article 12 of the Rome Convention (1961).  “If a phonogram published for commercial purposes, or 

a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the 

public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the 

producers of the phonograms, or to both, Domestic law may, in the absence of agreement between 

these parties, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration.” 
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หามาตรการเพื่อคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของตนสาํหรบัสนิคา้ทีส่่งออกไปจาํหน่าย

ต่างประเทศ โดยอาศยัเวทกีารเจรจาระหว่างประเทศ 

 

 จนกระทัง่เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ประเทศไทยและประเทศสมาชกิของ GATT 

ต่างไดเ้ขา้ลงนามความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางป ั ญญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ Agreement 

on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit 

Goods หรอื TRIPs จากการทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิแห่งองคก์ารการคา้โลก และเพื่อรว่มทีจ่ะลด

การบดิเบอืนและอุปสรรคในการคา้ระหว่างประเทศ ทุกประเทศทีเ่ป็นสมาชกิตอ้งอนุวตักิฎหมาย

ตาม TRIPs ซึง่ไดว้างบทบญัญตัเิกีย่วขอ้งกบัสทิธขิองนกัแสดงไวด้งัน้ี
30

 

 

 1) ประเทศสมาชกิ มพีนัธกรณจีะตอ้งนําบทบญัญตัแิห่งความตกลงน้ีไปบญัญตัเิป็น

กฎหมายภายใน เพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาตามความตกลง TRIPs ซึง่

ประเทศสมาชกิอาจใหค้วามคุม้ครองสงูกว่าทีค่วามตกลง TRIPs กําหนดไวห้รอืกําหนดวธิกีารที่

เหมาะสมกไ็ด ้

 

 2) สทิธขิองนกัแสดงไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสทิธทิางทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งหน่ึง 

โดยไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งของการบนัทกึเสยีงและการเผยแพรเ่สยีงแพรภ่าพการแสดงสด 

ซึง่นกัแสดงจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งน้อย 50 ปี 

 

 3) ในขอ้ 14
31

 เกีย่วกบัการคุม้ครองนกัแสดง ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง(การบนัทกึเสยีง) และ

องคก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพในส่วนเกีย่วกบัการบนัทกึการแสดงของตนบนสิง่บนัทกึเสยีง 

นกัแสดงจะสามารถหา้มการกระทาํดงัต่อไปน้ีได ้เมือ่กระทาํโ ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตน ไดแ้ก่

การบนัทกึการแสดงของตนซึง่ยงัไมม่กีารบนัทกึ และการทาํซํ้าซึง่การบนัทกึนัน้นกัแสดงจะ

                                                        
30 มนสั มอบมัน่.  (2542).  ปญัหาในทางกฎหมายเกีย่วกบัการจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิแ์ละสทิธขิองนกัแสดงในงาน

สิง่บนัทกึเสยีง.  วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  52. 
31 Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit 

Goods, Article 14: 

 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 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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สามารถหา้มการกระทาํดงัต่อไปน้ีไดด้ว้ยเช่นเดยีวกนั เมือ่กระทาํโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตน 

รวมทัง้การแพรเ่สยีงแพรภ่าพโดยวธิไีรส้ายและการเผยแพรก่ารแสดงของตนสู่สาธารณชน 

 

 4) ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีงจะมสีทิธทิีจ่ะอนุญาตหรอืหา้มทาํซํ้าทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม

ซึง่สิง่บนัทกึเสยีงของตน
32

 

 

 5) องคก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพจะมสีทิธทิีจ่ะหา้มการกระทาํดงัต่อไปน้ี เมือ่กระทาํโดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตน ไดแ้ก่ การบนัทกึ การทาํซํ้าซึง่การบนั ทกึและการแพรเ่สยีงแพรภ่าพซํ้า

โดยวธิไีรส้าย ตลอดจนการเผยแพรท่างโทรทศัน์ของตนสู่สาธารณชน ในกรณทีีส่มาชกิมไิดใ้ห้

สทิธดิงักล่าวแก่องคก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพสมาชกิดงักล่าวจะกําหนดใหเ้จา้ของลขิสทิธิใ์นเรือ่ง

ของการแพรเ่สยีงแพรภ่าพมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะป้องกนัมใิหม้กีารก ระทาํขา้งตน้ได ้ทัง้น้ี ภายใต้

บงัคบับทบญัญตัแิห่งอนุสญัญากรงุเบอรน์ ค.ศ. 1971  

 

 6) อายกุารคุม้ครองทีม่อียูภ่ายใตค้วามตกลงน้ีทีใ่หแ้ก่นกัแสดง และผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง 

จะคงอยูอ่ยา่งน้อยทีสุ่ดจนกระทัง่ถงึเวลาสิน้สุดระยะเวลา 50 ปี นบัจากวนัสิน้สุดปีปฏทินิที่

บนัทกึการแสดง หรอืมกีารแสดงอายกุารคุม้ครองทีใ่หต้ามวรรค 3 จะคงอยูอ่ยา่งน้อยทีสุ่ด 20 ปี 

จากวนัสิน้สุดปีปฏทินิซึง่มกีารแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

 

 7) เกีย่วกบัสทิธทิีใ่หภ้ายใตว้รรค 1, 2 และ 3 น้ีสมาชกิใดอาจกําหนดเงือ่นไข ขอ้จาํกดั 

ขอ้ยกเวน้ และขอ้สงวนเท่าทีไ่ดร้บัอนุญา ตตามอนุสญัญากรงุโรม อยา่งไรกต็ามบทบญัญตัขิอ้ 

18 ของอนุสญัญากรงุเบอรน์ ค .ศ. 1971 จะใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัสทิธขิองนกัแสดงและผูผ้ลติ

สิง่บนัทกึเสยีงในสิง่บนัทกึเสยีงดว้ย
33 

                                                        
32 Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit 

Goods, Article 14 (2): 

 Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or 

indirect reproduction of their phonograms. 
33Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit 

Goods, Article 14 (4), (5); 

 (4) The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply mutatis 

mutandis to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a 

Member’s law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right 

holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the 
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3.2 การให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

 จากการใหค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัสิ ทธขิองนกัแสดงของกฎหมายระหว่างประเทศโดย

เริม่มกีารใหค้วามคุม้ครองตามอนุสญัญากรงุโรมซึง่ถอืว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีถู่ก

กําหนดโดยอนุสญัญา ทีใ่หค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง ต่อมาประเทศทีเ่ป็นสมาชกิต่างไดม้ี

การออกกฎหมายหรอือนุวตักิฎหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอนุ สญัญากรงุโรม โดยในแต่ละ

ประเทศกไ็ดนํ้าบทบญัญตัหิลกัอนุสญัญากรงุโรมซึง่ถอืไดว้่าเป็นแมบ่ท  

 

 3.2.1 การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายของประเทศองักฤษ 

 

 ประเทศองักฤษใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงทีส่อดคลอ้งกบั

อนุสญัญากรงุโรม โดยไดม้กีา รอนุวตักิฎหมายตามโดยไดม้กีารคาํนิยามของคาํว่านกัแสดงไว้

อยา่งกวา้งมุง่สื่อถงึเจตนาทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงโดยครอบคลุมถงึงานอนัมี

ลขิสทิธิโ์ดยกําหนดเป็นงานนาฏกรรม คุม้ครองสอดคลอ้งกบัอนุสญัญากรงุเบอรน์ ทีใ่หค้วาม

คุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิ ์

 

 3.2.1.1 ความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” 

 

 เดมิประเทศองักฤษไดใ้หค้วามคุม้ครองสทิธเิกีย่วกบันกัแสดงโดยใหค้วามคุม้ครองผู้

แสดงนาฏกรรมและดนตรกีรรม ตามกฎหมายคุม้ครองผูแ้สดงนาฏกรรมและดนตรกีรรมใน The 

Dramatic and Musical Performer’s Protection Act 1925 ต่อมาในปี ค .ศ. 1964 ประเทศ

                                                                                                                                                               

commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right 

of reproduction of right holders. 

 (5) The team of the protection available this Agreement to performers and producers of 

phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the 

calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection 

granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in 

which the broadcast took place. 

       (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. 
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องักฤษไดเ้ขา้เป็นภาคสีมาชกิอนุสญัญากรงุโรม ค .ศ. 1961 จงึไดม้กีารอนุวตักิารตามโดยมกีาร

บญัญตักิฎหมาย Copyright, Designs and Patent Act, 1988 โดยมาตรา 180 (2) กําหนดให้

สทิธขิองนกัแสดงครอบคลุมถงึการแสดงทุกประเภททีแ่สดงนาฏกรรม การเตน้ การแสดงละคร

ใบ ้การแสดงดนตร ีก ารอ่านหรอืการกล่าวงานวรรณกรรม การแสดงละครใบ ้การแสดงดนตร ี

การอ่านหรอืการกล่าวงานวรรณกรรม การแสดงหลากหลาย หรอืการแสดงอื่นใดทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยคลงึ รวมถงึการแสดงกายกรรม หรอืนกัเล่นกล แต่ไมร่วมถงึนกักฬีา เช่น นกัเตน้ระบาํใต้

น้ํา 

 

 จากความหมายของลกัษณะของการแสดงขา้ งตน้กส็ามารถสื่อใหเ้หน็ถงึลกัษณะของ

นกัแสดงว่ามลีกัษณะตามการสื่อสารออกมา โดยใชก้ารแสดงเป็นขอ้กําหนดลกัษณะของสทิธิ

ของนกัแสดง ซึง่ตามกฎหมาย Copyright, Designs and Patent Act, 1988 ของประเทศ

องักฤษไดใ้หค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัสทิธขิองนกัแสดงโดยอนุญาตใหก้ระทาํการไดด้งัต่อไปน้ี
34 

 

 
3.2.1.1.1 การบนัทกึทัง้หมดหรอืส่วนสาํคญัของการแสดง หมายถงึ การบนัทกึภาพหรอื

เสยีงดงัต่อไปน้ี 

 

 1) บนัทกึโดยตรงจากการแสดงสด 

 

2) บนัทกึจากการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืบนัทกึจากรายการเคเบลิการแสดง 

 

3) บนัทกึโดยตรงหรอืโดยออ้มจากสิง่บนัทกึการแสดงอื่นๆ 

 

 3.2.1.1.2 การแพรเ่สยีงแพรภ่าพการแสดงสด หรอืการใหบ้รกิารรายการเคเบลิทัง้หมด 

หรอืส่วนสาํคญัของการแสดง 

 

 กฎหมาย Copyright, Designs and Patent Act, 1988 มาตรา 6 (1) ไดบ้ญัญตัิ

ความหมายของการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ และการบรกิารรายการเคเบลิ ไวด้งัน้ี 

 

                                                        
34 ประสทิธิ ์รวมสนิ.  (2539).  การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง.  วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรมหาบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  93. 
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 การแพรเ่สยีงแพรภ่ าพ หมายถงึ การส่งสญัญาณภาพ เสยีงหรอืขอ้มลูอื่นใดไรส้าย ซึง่

สาธารณชนสามารถรบัสญัญาณไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเพื่อแสดงต่อสมาชกิ และการแพร่

เสยีงแพรภ่าพโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 การบรกิารรายการเคเบลิ หมายถงึ การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการส่งภาพ เสยีง หรอืขอ้มลู

อื่นใดโดยระบบโทรมนาคม หรอืโดยการส่งคลื่นแมเ่หลก็ไรส้ายไปยงัผูร้บั ดงัน้ี 

 

(1) ในหลายสถานทีแ่ละในเวลาเดยีวกนัหรอืต่างเวลาโดยผูร้บัทีแ่ตกต่างกนั 

 

(2) เพื่อแสดงใหแ้ก่สมาชกิโดยทัว่ไป 

 

(3) การแสดงต่อสาธารณะทัง้หมดหรอืส่วนสาํคญัของการแสดงจากสิง่บนัทกึ 

 

(4) การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืการใหบ้รกิารทางการรายการเคเบลิจากสิง่บนัทกึ 

 

(5) การนําเขา้สิง่ทีผ่ดิกฎหมาย เวน้แต่การนําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

 

(6) การครอบครองสิง่บนัทกึทีผ่ดิกฎหมายเพื่อการคา้ เช่น ขายใหเ้ช่า เสนอ 

หรอืนําออกแสดงเพื่อขายหรอืใหเ้ช่า หรอืจาํหน่ายจา่ยแจก 

 

 3.2.1.2 สทิธขิองนกัแสดงถูกละเมดิโดยบุคคลผูซ้ึง่ปราศจากความยนิยอม 

 

  หากมกีารกระทาํละเมดิสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมาย Copyright, Designs and 

Patent Act, 1988 ไดว้างบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงไวใ้นมาตรา 182
35

 

คอื 

                                                        
35 Copyright, Designs and Patent Act, 1988, Article 182 

  (1) A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent- 

 (a) makes, otherwise than for his private and domestic use, a recording of the whole or 

any substantial part of a qualifying performance, or 

 (b) broadcast live, or includes live in a cable programmer service, the whole or any 

substantial part of a qualifying performance. 
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 1) ทาํการบนัทกึทัง้หมดหรอืส่วนสาํคญั ซึง่งานการแสดง นอกเหนือจากกา รใชส้่วนตวั

และภายในวงจาํกดั หรอื 

 

 2) การแพรภ่าพแพรเ่สยีงการแสดงสด หรอืรวมทัง้การบรกิารเคเบลิโปรแกรมทัง้หมด

หรอืบางส่วนซึง่งานการแสดง 

 

 3.2.1.3 การยนิยอมไมถ่อืเป็นการละเมดิ 

 

 การกระทาํอนัเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงทีจ่ะถูกนํามากําหนดความเสยีหายใน

ส่วนน้ีจะไมถู่กนํามาใชถ้า้จาํเลยโตแ้ยง้โดยแสดงว่าในเวลาของการละเมดิเขาเชื่อ หรอืมเีหตุอนั

ควรเชื่อว่าไดม้กีารใหค้วามยนิยอมแลว้และไดม้กีารบญัญตัเิกีย่วกบัแสวงหาประโยชน์จากสิง่

บนัทกึการแสดงตามกฎหมาย Copyright, Designs and Patent Act, 1988 ตามมาตรา 183
36

  

คอื  

 

 สทิธขิองนกัแสดงจะถูกละเมดิโดยบุคคลผูซ้ึง่ปราศจากความยนิยอม 

 

a) การแสดง หรอืการเล่นต่อสาธารณชนทัง้หมดหรอืบางส่วนซึง่งาน 

การแสดง 

 

b) การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืรวมทัง้การใหบ้รกิารทางเคเบลิโปรแกรม 

ไมว่่าทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่ซึง่งานการแสดง 

 

                                                                                                                                                               

   (2) In an action for infringement of a performer’s rights brought by virtue of this section 

damages shall not be awarded against a defendant who shows that at the time of the infringement 

he believed on reasonable grounds that consent had been given. 
36 Copyright, Designs and Patent Act, 1988, Article 183: 

 A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent- 

 (a) shows or plays in public the whole or any substantial part of a qualifying performance, or 

 (b) broadcasts or includes in a cable programmer service the whole or any substantial part 

of a qualifying  performance, by means of a recording which was, and which that person knows or 

has reason to believe was, made without the performer’s consent. 
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 ในความหมายของการบนัทกึทีม่ขี ึน้และซึง่บุคคล  ซึง่รูห้รอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่าทาํโดย

ปราศจากความยนิยอมจากนกัแสดง 

 

 การนําเขา้และการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกจิ ตามมาตรา 184
37 

บญัญตัวิ่า 

 

   1) สทิธขิองนกัแสดงจะถูกละเมดิโดยบุคคลผูซ้ึง่ปราศจากความยนิยอม 

 

     (1) นําเขา้มาในราชอาณาจกัร นอกเหนือไปจากการใชส้่วนตวัและใชใ้น             

วงจาํกดัหรอื 

 

     (2) ในส่วนของกระบวนการทางธุรกจิ ขายหรอืนําออกใหเ้ช่า เสนอหรอื

นําออกขายหรอืเช่า หรอืจาํหน่ายสิง่บนัทกึการแสดงซึง่มขีึน้และทีบุ่คคลนัน้รูห้รอืมเีหตุอนัควร

เชื่อว่าเป็นสิง่บนัทกึการแสดงทีม่กีารบนัทกึโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

   2) การกระทาํอนัเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงทีถู่กนํามากําหนดในส่วนน้ี

จาํเลยแสดงว่าการบนัทกึทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายเป็นการไดม้าโดยปราศจากการรูโ้ดยตนเองหรอื

ผูท้ีม่อียูก่่อน การเยยีวยาทีจ่ะนํามาปรบั คอื ค่าเสยีหาย ทีจ่ะจา่ยตามสมควรไมเ่กนิกว่าการ

กระทาํทีม่กีารถูกฟ้องรอ้ง 

 

  3) ตามขอ้ 2) การไดโ้ดยปราศจากการรู ้หมายถงึ บุคคลผูไ้ดม้าซึง่การบนัทกึ

ไมรู่ ้หรอืไมม่เีหตุอนัควรเชื่อว่าเป็นการบนัทกึทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 
                                                        
37 Copyright, Designs and Patent Act, 1988, Article 184: 

 (1) A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent- 

   (a) imports into the United Kingdom otherwise than for his private and domestic use, or 

   (b) in the course of a business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for 

sale or hire, or distributes, a recording of a qualifying performance which is, and which that person 

knows or has reason to believe is, an illicit recording. 

 (2) Where in an action for infringement of a performer’s rights brought by virtue of this 

section a defendant shows that the illicit recording was innocently acquired by him or a predecessor 

in title of his, the only remedy available against him in respect of the infringement is damages not 

exceeding a reasonable payment in respect of the act complained of. 

 (3) In subsection (2) “innocently acquired” means that the person acquiring the recording did 

not know and had no reason to believe that it was illicit recording. 
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  นอกจากน้ี การกระทาํละเมดิในสทิธขิองนกัแสดงยงัไดม้กีารจาํแนกออกไดเ้ป็นสอง

ประเภท ตามหลกัของการละเมดิสทิธโิดยทัว่ไป ดงัน้ี 

 

  การละเมดิสทิธโิดยตรง (Direct Infringement) อนัเป็นการกระทาํละเมดิตามกฎหมาย 

Copyright, Designs and Patent Act, 1988 มาตรา 182 อนัเป็นกระทาํโดยตรงต่อการแสดงสด

โดยปราศจากความยนิยอมของนกัแสดง โดยการทาํบนัทกึ แพรเ่สยีงแพรภ่าพรวมทัง้การ

ใหบ้รกิารทางเคเบลิโปรแก รม และการแพรเ่สยีงแพรภ่าพโดยการถ่ายทอดสญัญาณทางโทร

ภาพ ทัง้น้ีไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน แพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืจดัใหป้ระชาชนฟงัและหรอืชมงาน

แพรเ่สยีงแพรภ่าพโดยเกบ็เงนิหรอืผลประโยชน์อยา่งอื่นในทางการคา้ 

 

  การละเมดิสทิธโิดยออ้ม (Indirect Infringement) ซึง่การกระทาํละเมดิโดยออ้มน้ีถอืว่า

เป็นการละเมดิขัน้รอง (Secondary Infringement) การกระทาํละเมดิทีไ่มไ่ดก้ระทาํโดยตรงต่อ

งานแสดงของนกัแสดง ตามกฎหมาย Copyright, Designs and Patent Act, 1988 มาตรา 183 

อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของผูก้ระทาํละเมดิรูห้รอืมเีหตุอนัควรรูว้่าเป็ นการละเมดิสทิธิ

ของนกัแสดง แลว้กระทาํเพื่อการคา้กําไร โดยขายมไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ให้

เช่าซือ้หรอืเสนอใหเ้ช่าซือ้ เผยแพรต่่อสาธารณชนแจกจา่ยในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายแก่นกัแสดง นําเขา้หรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร ซึง่บนัทกึการแสดงของนั กแสดงทีไ่ม่

ชอบดว้ยกฎหมายของนกัแสดง 

 

   อายกุารใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงในกฎหมาย Copyright, Designs and 

Patent Act, 1988 มาตรา 191 ไดบ้ญัญตัใิหค้วามคุม้ครองในสทิธขิองนกัแสดงมกีําหนด

ระยะเวลา 50 ปี นบัจากวนัสุดทา้ยของปีปฏทินิทีก่ารแสดงไดเ้กดิขึน้ ซึง่การ ใหค้วามคุม้ครอง

สทิธนิัน้จะมรีะยะเวลาเท่ากบังานอนัมลีขิสทิธิใ์นสิง่บนัทกึเสยีงและภาพยนตร ์

 

  3.2.2 การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศญีปุ่น่ 

 

  กฎหมายลขิสทิธิญ์ีปุ่น่ ค .ศ. 1992 ไดใ้หค้วามหมายของนกัแสดงไวใ้นมาตรา 2 (1) (iv) 

นกัแสดง หมายถงึ ผูแ้สดง นกัเตน้ นกัรอ้ง และบุคคลอื่นทีแ่สดงรวมทัง้ผูค้วบคุมหรอื

ผูอ้ํานวยการแสดง
38

 

                                                        
38 กฎหมายลขิสทิธิญ์ีปุ่น่ ค.ศ. 1992 มาตรา 2 (1) (vi) performers means actors, dancers, musician 

singers and other persons who give a performance as well as those who conduct or direct a 

performance. 
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  3.2.2.1 สทิธขิองนกัแสดง 

 

  การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงญีปุ่น่ ไดม้กีารบญัญตัไิวเ้กีย่วกบัสทิธขิองนกัแสดงว่าเป็น

สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนกัแสดงและสิ ทธเิกีย่วกบัการไดร้บัค่าตอบแทน 

ซึง่สามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี
39

 

        

  1) สทิธใินการบนัทกึเสยีงหรอืภาพ เป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดงในการอนุญาต

หรอืไมอ่นุญาตใหบ้นัทกึเสยีงหรอืภาพของการแสดง ผูบ้นัทกึเสยีงหรอืภาพโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

จากนกัแสดงถอืเป็นการละเมดิสทิธใินการบนัทกึของนกัแสดง 

 

   การบนัทกึเสยีง ตามมาตรา 2 วรรค 1 (8) ของกฎหมายลขิสทิธิป์ระเทศญีปุ่น่ ค .ศ. 

1992 หมายถงึ การบนัทกึเสยีงในวสัดุและสามารถบนัทกึไดจ้าํนวนมาก และมาตรา 2 วรรค 1 

(9) ไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํว่า บนัทกึภาพ หมายถงึ การบนัทกึภาพอยา่งต่อเน่ื องบนวสัดุและ

สามารถบนัทกึไดจ้าํนวนมากดงันัน้สทิธขิองการบนัทกึตามมาตรา 91 จะรวมถงึการทาํซํ้าสิง่

บนัทกึเสยีงหรอืภาพของการแสดง 

 

  2) สทิธใินการแพรเ่สยีงแพรภ่าพส่งเสยีงตามสาย โดยนกัแสดงมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน

การอนุญาตหรอืหา้มแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืส่งสญัญาณตามสายโ ดยจาํกดัเฉพาะตามสาย

เท่านัน้ 

 

  3.2.2.2 กําหนดระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง 

 

  สทิธขิองนกัแสดงในประเทศญีปุ่น่ มอีายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นระยะเวลา 50 ปี โดย

จาํกดัการแสดงไวเ้ป็นจาํพวก ดงัต่อไปน้ี 

 

1)  การแสดงในประเทศญีปุ่น่ 

 

2)  การแสดงทีบ่นัทกึบนสิง่บนัทกึเสยีงไดร้บัความคุม้ครองในประเทศญีปุ่น่ 

 

                                                        
39 ประสทิธิ ์รวมสนิ.  (2539).  การคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง.  วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรมหาบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  84, 145, 146, 147.  
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3)  การแสดงทีถู่กส่งสญัญาณโดยการแพรเ่สยีงแพรภ่าพไดร้บัความคุม้ครองในญีปุ่น่ 

 

4)  การแสดงทีถู่กส่งสญัญาณโดยการส่งสญัญาณทางสายทีไ่ดร้บัความคุม้ครองในญีปุ่น่ 

 

5)  การแสดงทีป่ระเทศญีปุ่น่มภีาระหน้าทีต่อ้งใหค้วามคุม้ครองภายใตอ้นุสญัญากรงุโรม 

 

3.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย 

 

  จากการทีก่ฎหมายระหว่างประเทศไดใ้หค้วามคุม้ครองสทิธปิระโยชน์แก่ นกัแสดง 

ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง และองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพ ในฐานะทีเ่ป็นสื่อกลางในการเผยแพรง่าน

สรา้งสรรคข์องผูส้รา้งสรรคอ์อกสู่สาธารณชน สทิธทิีบุ่คคลทัง้สามประเภทไดร้บันัน้เรยีกว่า “สทิธิ

ขา้งเคยีง” (Neighboring Right) 

 

  ในอดตีประเทศไทยไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่สทิธขิา้งเคยีงเฉพาะงานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

และโสตทศันวสัดุในฐานะงานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2521 แต่กม็ไิด้

บญัญตัใิหค้วามคุม้ครองแ ก่สทิธขิองนกัแสดง เน่ืองจากหลกักฎหมายไทยตอ้งการใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูส้รา้งสรรคง์าน หรอืผูร้บัโอนลขิสทิธิเ์ท่านัน้ ดงันัน้นกัแสดงซึง่โดยทัว่ไปแลว้ไมใ่ช่

ผูส้รา้งสรรคง์านแต่เป็นเพยีงผูถ่้ายทอดงานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้จงึไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2521 ส่งผลใหก้ารบนัทกึการแสดงหรอืการแพรเ่สยีงแพรภ่าพการ

แสดงของนกัแสดง แมจ้ะไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดงนัน้ๆกม็ถิอืว่าเป็นการละเมดิสทิธขิอง

นกัแสดง อกีทัง้จะเหน็ไดว้่าการแสดงไมไ่ดเ้ป็นทรพัยส์นิทีจ่ะสามารถทาํการครอบครองไดต้าม

มาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณชิย ์จงึตอ้งอาศยัการตคีวามในเรือ่งทรพัยซ์ึง่

เป็นวตัถุไมม่รีปูรา่งแต่อาจถอืเอาได ้ในการฟ้องรอ้งดาํเนินคดฐีานละเมดิหรอืผดิสญัญาซึง่เป็น

การยุง่ยากในการนําสบืนิตสิมัพนัธแ์ละความเสยีหายทีน่กัแสดงไดร้บั 

 

 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัใิหค้วามคุ้ มครองสทิธขิองนกัแสดงไวใ้น

หมวด 2 ซึง่สื่อใหเ้หน็ไดว้่าผูย้กรา่งไดเ้จตนาทีจ่ะไมใ่หค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงในฐานะ

งานอนัมลีขิสทิธิ ์เน่ืองจากหลกัพืน้ฐานของกฎหมายลขิสทิธิน์ัน้มขีึน้เพื่อตอ้งการใหค้วาม

คุม้ครองแก่งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดแ้สดงออกมาโดยวธิหีรอืรปูแบ บอยา่งใดแลว้ ซึง่แตกต่างกบัสทิธิ

ของนกัแสดงทีเ่ป็นการใหค้วามคุม้ครองลกัษณะ หรอื ลลีาการแสดงออกหรอืบุคลกิภาพของ

บุคคล 
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  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิข์องต่างประเทศ เช่น ประเทศญีปุ่น่ ประเทศองักฤษ  หรอื

ประเทศเยอรมนีไดม้กีารใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงไวใ้นกฎหมายลขิ สทิธิแ์ต่ไดท้าํการ

แยกหมวดการคุม้ครองไวโ้ดยเฉพาะเช่นเดยีวกบักฎหมายลขิสทิธิข์องไทย เน่ืองจากเหน็ว่าสทิธิ

ของนกัแสดงเป็นสทิธทิีค่าบเกีย่วกบัลขิสทิธิข์องผูส้รา้งสรรคซ์ึง่เป็นตน้กําเนิดของลขิสทิธิ ์แต่

สทิธขิองนกัแสดงเป็นสทิธทิีข่ยายเพิม่ขึน้ในฐานะผูเ้ผยแพรง่านเช่นเดยีวกบัผูแ้ปลเช่นเดยีวกบัผู้

แปลหรอืผูพ้มิพง์านลขิสทิธิ ์
40

 ดงันัน้ผูย้กรา่งจงึไดแ้ยกบญัญตัสิทิธขิองนกัแสดงไวเ้ป็นเอกเทศ

อกีหมวดหน่ึงแต่ทัง้น้ีกย็งัคงรวมอยูใ่นกฎหมายลขิสทิธิน์ัน่เอง 

 

3.3.1 ความหมายของนกัแสดง 

  

  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ของไทยไดบ้ญัญัตคิวามหมายของคาํว่า “นกัแสดง” 

ไวใ้นมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ว่าใหห้มายความถงึ ผูแ้สดง นกัดนตร ี

นกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ และผูซ้ึง่แสดงท่าทาง รอ้ง กล่าว พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอื่น

ใด” 

 

 จากนิยามทีป่รากฏในมาตรา 4 ขา้งตน้นัน้พอจะพจิารณาไดว้่ า นกัแสดง ไดแ้ก่ ผูท้ีท่าํ

การแสดง ผูท้ีท่าํการเล่นดนตร ีผูท้ีท่าํการรอ้ง เตน้ ราํ และผูท้ีท่าํการแสดงท่าทาง รอ้ง กล่าว 

พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอื่นใด  

 

แต่อยา่งไรกต็าม จะเหน็ไดว้่าคาํนิยามดงักล่าวขา้งตน้ นัน้ไม่ได้กําหนด ประเภทของ

นกัแสดงทีส่ามารถจะไดร้บัความคุม้ ครองไวโ้ดยเฉพาะ จงึก่อใหเ้กดิประเดน็ปญัหาในการ

พจิารณาว่านกัแสดงประเภทใดทีจ่ะถอืว่าเป็นนกัแสดงทีอ่ยูใ่นขอบเขตความหมายของคาํว่า      

”นกัแสดง” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

 อน่ึง ไดม้นีกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒต่ิางๆไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัขอ บเขตความหมาย

ของคาํว่า “นกัแสดง ” ทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไว้

หลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น 

 

 1. “...จากบทบญัญตัขิา้งตน้จะเหน็ไดว้่าการคุม้ครองอาจขยายไปถงึผูแ้สดงงานซึง่ไมใ่ช่

งานอนัมลีขิสทิธิก์ไ็ด ้แต่ผูท้ีไ่ดร้บัการคุม้ครองน่าจะจาํกดัอยู่ ที ่“ศลิปิน” (Artists) คอื เป็นผูแ้สดง

ทีเ่กีย่วกบัศลิปะแขนงใดแขนงหน่ึง ซึง่สามารถแสดงสื่อความหมายไดด้ว้ยคาํพดู เสยีงรอ้ง หรอื

                                                        
40 WIPO.  (1988).  Background reading material on Intellectual property.  218. 
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ท่าทาง กล่าวคอืคาํว่า “แสดง” นัน้ไมน่่าจะหมายความรวมไปถงึผูท้ีก่ระทาํการบางอยา่งทีไ่มใ่ช่

การสื่อความหมายในทางศลิปะ ดงันัน้นกักฬีาจงึ ไมน่่าจะเป็นนกัแสดงตามความหมายของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ได ้แต่อยา่งไรกด็ยีงัคงมกีารแสดงออกบางชนิดทีม่ลีกัษณะ

กํ้ากึง่ว่าเป็นการแสดง  (Performance)หรอืเป็นเพยีงแค่การเล่นกฬีา  (Sports) เช่น การเตน้ราํ 

การเล่นยมินาสตกิลลีาประกอบดนตร ีเป็นตน้ ในกรณเีช่น น้ีจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาไปถงึ

วตัถุประสงคข์องการจดัใหม้กีารแสดงออกเช่นว่านัน้ว่ามวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเพยีงแค่การ

แขง่ขนักฬีาหรอืตอ้งการใหเ้ป็นการแสดง”
41

 

 

 2. “…นกัแสดงเป็นเพยีงผูแ้สดงตามบท หรอืเป็นผูถ่้ายทอดวรรณกรรมหรอืดนตรกีรรม

ไปสู่สาธารณชน มใิช่ผูส้ร้ างงานวรรณกรรมหรอืดนตรกีรรม กฎหมายจงึใหค้วามคุม้ครองอยา่ง

สทิธขิา้งเคยีง นกัแสดงอาจเป็นผูแ้สดงภาพยนตร ์ละครโทรทศัน์ ลเิก ละครรอ้ง นกัเล่นดนตร ี

นกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ ไมว่่าจะเป็นนกัเตน้โขนรามเกยีรติ ์นกัราํนาฏศลิป์ นกัเตน้บลัเล่ต ์ผูแ้สดง

ท่าทางตามบท เช่น ผูแ้สดงละครใบ ้ผูร้อ้งผูแ้สดงกล่าวตามบท เช่นละครโทรทศัน์ในสมยัก่อนผู้

แสดงไมต่อ้งท่องบท แต่พดูตามทีม่ผีูบ้อกบทซึง่เป็นแสดงสด ผูพ้ากยภ์าพยนตรห์รอืภาพยนตร์

โทรทศัน์ กถ็อืเป็นนกัแสดง หรอืผูพ้ากยใ์นลกัษณะอื่น กถ็อืว่าเป็นนกัแสดง เช่น ผูพ้ากยก์าร

แขง่ขนักฬีาทีม่กีารถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ซึง่ไมม่บีทมาก่อน เป็นตน้”
42

 

 

 3. ”...คาํว่า “นกัแสดง” ในทีน้ี่หมายถงึ ผูแ้สดง นกัดนตร ีนกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ และผูท้ี่

แสดงท่าทางรอ้ง กล่าว พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะอื่นใด ซึง่มคีวามหมายทีก่วา้งไม่

จาํกดัว่าจะเป็นนกัแสดงในประเภทใดหรอืบทใด ไม่ว่าจะเป็นพระเอก นางเอก ตวัโกง ตวัตลก 

บทนางรา้ยและไมจ่าํกดัเวท ีแมแ้ต่ตลกคาเฟ่ กย็งัถอืเป็นนกัแสดงตามความหมายน้ี แต่ในทาง

ปฏบิตัแิลว้ คาํว่า นกัแสดงทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์มกัจะเป็นนกัรอ้งเป็นส่วน

ใหญ่”
43

 

 

 

 

 

                                                        
41 ธชัชยั ศุภผลศริ.ิ  (2529).  คาํอธบิายกฎหมายลขิสทิธิ.์ กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม.  233. 
42 ปรญิญา ดผีดุง.  (2546).  กฎหมายลขิสทิธิ ์คู่มอืการศกึษา วชิากฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา. 

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพห์จก.จริรชัการพมิพ.์ 193. 
43 วมิาน กฤตพลวมิาน. (2545). กฎหมายลขิสทิธิฉ์บบัปฏบิตักิาร. กรุงเทพมหานคร : บรษิทัสาํนกัพมิพด์วง

กมล (2520) จาํกดั. 155. 
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3.3.2 สทิธขิองนกัแสดง 

 

 ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 นกัแสดงมสีทิธ ิ2 ประการดงัน้ี 

 

  3.3.2.1 สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive Rights) 

 

 ในเรือ่งสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดงน้ีสามารถแยกพจิารณาไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 

1) ขอบเขตของสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดง 

   

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัเิรือ่งขอบเขตของสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของ

นกัแสดงไวใ้นมาตรา 44
44

 ว่าสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดงนัน้ม ี3 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

 

(1) สทิธใินการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่การแสดง 

 

การแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนตาม มาตรา 44 น้ีจะตอ้งเป็นการแพร่

เสยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่การแสดงทีย่งัไมไ่ดม้กีารบนัทกึไว ้ (Fixation) เช่น 

การแสดงสด (Live Performance) ต่อสาธารณชน เป็นตน้ 

 

(2) สทิธใินการบนัทกึการแสดงทีย่งัไมม่กีารบนัทกึ (Unfixed Performance) 

 

สทิธปิระการน้ีเป็นสทิธขิองนกัแสดงในการบนัทกึการแสดงของตนในกรณทีีย่งัไมเ่คยมี

การบนัทกึการแสดงนัน้ไวก่้อน เช่น นกัแสดงผูห้น่ึงเปิดการแสดงทัง้หมด 10 รอบ โดยทีก่าร

แสดงในรอบที ่1-9 นัน้เป็นการแสดงสดไมม่กีารบนัทกึภาพและเสยีงของการแสดงและไมเ่คยมี

                                                        
44 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 44 “นกัแสดงย่อมมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการกระทาํอนั

เกีย่วกบัการแสดงของตน ดงัต่อไปน้ี 

 (1) แพร่เสยีงแพร่ภาพ หรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึง่การแสดง เวน้แต่จะเป็น การแพร่เสยีงแพร่

ภาพหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิง่บนัทกึการแสดงทีม่กีารบนัทกึไวแ้ลว้ 

 (2) บนัทกึการแสดงทีย่งัไม่มกีารบนัทกึไวแ้ลว้ 

   (3) ทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงทีม่ผีูบ้นัทกึไวโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง หรอืสิง่บนัทกึการ

แสดงทีไ่ดร้บัอนุญาตเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น หรอืสิง่บนัทกึการแสดงทีเ่ขา้ ขอ้ยกเวน้การละเมดิสทิธขิองนกัแสดง

ตามมาตรา 53” 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#53#53
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การแพรเ่สยีงแพรภ่าพต่อสาธารณชนแต่อยา่งใด แต่ในการแสดงรอบที ่ 10 นัน้นกัแสดงผูท้าํการ

แสดงมสีทิธทิีจ่ะทาํการบนัทกึการแสดงของตนโดยอาจจะบนัทกึลงในวดีทิศัน์กไ็ด ้

 

(3) สทิธใินการทาํซํ้าของนกัแสดง 

 

สทิธใินการทาํซํ้าน้ีสามารถแบ่งไดท้ัง้หมด 3 กรณคีอื 

 

(3.1) สทิธใินการทาํซํ้าสิง่บนัทกึการแสดงทีม่ผีูบ้นัทกึไว้ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจาก

นกัแสดง  

 

สทิธใินการทาํซํ้าน้ีเป็นสทิธทิีม่ไีวเ้พื่อใชใ้นการยบัยัง้ความเสยีหายมใิหง้านทีผู่บ้นัทกึไว้

โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตแพรห่ลายต่อไป เช่น นกัแสดงผูห้น่ึงไดเ้ปิดการแสดงขึน้แลว้มผีูบ้นัทกึการ

แสดงนัน้ไวโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดงผูน้ัน้ ก็ จะส่งผลใหน้กัแสดง สามารถทาํซํ้าซึง่สิง่

บนัทกึการแสดงของผูท้ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหบ้นัทกึการแสดงได ้

 

(3.2) สทิธใินการทาํซํ้าสิง่บนัทกึการแสดงทีไ่ดร้บัอนุญาตเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น  

 

กรณน้ีีเป็นกรณทีีน่กัแสดงไดอ้นุญาตใหผู้อ้ื่นทาํการบนัทกึการแสดงเพื่อวตัถุประสงค์

อยา่งหน่ึงแลว้นกัแสดงอาจทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงเพื่อใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่นกไ็ด ้แต่ผูท้ี่

ไดร้บัอนุญาตจะนําสิง่บนัทกึการแสดงไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากวตัถุประสงคท์ีต่นไดร้บั

อนุญาตเฉพาะการทาํการบนัทกึในครัง้นัน้ๆไมไ่ด ้ เช่น นกัแสดงผูห้น่ึงอนุญาตใหค้ณะ

นิตศิาสตรบ์นัทกึการแสดงของตนไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการหารายไดใ้นงานคนืสู่เหยา้ ดงันัน้

นกัแสดงผูน้ัน้กส็ามารถทีจ่ะทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงดงักล่าวเพื่อนําออกจาํหน่ายหากําไรใน

ทอ้งตลาดได ้แต่ไมว่่าจะอยา่งไรกต็ามคณะนิตศิาสตรจ์ะนําเอาสิง่บนัทกึการแสดงทีไ่ดร้บั

อนุญาตในครัง้น้ีไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากการวางขายในงานคนืสู่เหยา้ไมไ่ด ้

 

(3.3) สทิธใินการทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้การละเมดิสทิธติามมาตรา 

53  

 

กรณน้ีีเป็นกรณทีีม่ผีูบ้นัทกึการแสดงของนกัแสดงไวโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง 

แต่การทาํในครัง้นัน้ส ามารถอา้งขอ้ยกเวน้การละเมดิสทิธขิองนกัแสดงได ้ดงัน้ีนกัแสดงมสีทิธทิี่

จะทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงดงักล่าวได ้เช่น นกัแสดงผูห้น่ึงไดจ้ดัการแสดงขึน้ และไดม้ผีูม้า
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บนัทกึการแสดงนัน้เพื่อใชใ้นการรายงานขา่วซึง่เป็นกรณทีีส่ามารถอา้งขอ้ยกเวน้การละเมดิสทิธิ

ของนกัแสดงได ้ดงัน้ีนกัแสดงผูน้ัน้สามารถทีจ่ะทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงดงักล่าวได ้

 

 อยา่งไรกต็าม จะเหน็ไดว้่าสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวตามมาตรา 44 นัน้เป็นสทิธใินทางนิเสธ 

(Negative Right) กล่าวคอืหากผูใ้ดมาทาํการตามมาตรา 44 โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง

หรอืโดยไมไ่ดจ้า่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่นกัแสดงกอ็าจถอืว่าเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงได ้

 

2) เงือ่นไขการไดม้าซึง่สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัเิรือ่งเงือ่นไขในการไดม้าซึง่สทิธแิต่เพยีงผู้

เดยีวของนกัแสดงไวใ้นมาตรา 47
45

 ว่าการไดม้าซึง่สทิธแิต่เพยี งผูเ้ดยีวของนกัแสดงนัน้จะตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รือ่งบุคคลในส่วนของสญัชาตแิละทีอ่ยู ่ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นเรือ่งของ

สถานทีท่ีม่กีารแสดงเกดิขึน้ กล่าวคอื นกัแสดงจะมสีทิธใินการแสดงไดก้ต่็อเมือ่นกัแสดงผูน้ัน้ได้

ผ่านเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 

(1) นกัแสดงผูน้ัน้เป็นผูม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย หรอื 

 

(2) การแสดงส่วนใหญ่ของนกัแสดงผูน้ัน้ไดเ้กดิขึน้ในราชอาณาจกัร หรอืในประเทศที่

เป็นภาคแีห่งอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงทีป่ระเทศไทยเป็นภาคอียูด่ว้ยซึง่ก็

คอื ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัทางการคา้ (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods) 

หรอื TRIPs นัน่เอง 

 

 

 

 

 

                                                        
45 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 47 “ใหน้กัแสดงมสีทิธใินการแสดงตามมาตรา 44 หากเป็นไป

ตาม เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) นกัแสดงนัน้มสีญัชาตไิทยหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร หรอื 

(2) การแสดงหรอืสว่นใหญ่ของการแสดงนัน้เกดิขึน้ในราชอาณาจกัร หรอืในประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่ง

อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียู่ดว้ย”  

 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#44#44
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3) อายกุารคุม้ครองสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

สาํหรบัอายขุองการคุม้ครองสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยี วของนกัแสดงภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ ์

ของประเทศไทยนัน้เป็นไปทาํนองเดยีวกนักบัความตกลง TRIPs
46

 โดยปรากฏอยูใ่นมาตรา 

49
47

 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537  

 

มาตรา 49 ไดก้ําหนดระยะเวลาของกา รคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงในทางกระทาํอนั

เกีย่วกบัการแสดงตามมาตรา 44 โดยสทิธขิองนกัแสดงในการแพรเ่สยีงแพรภ่าพและเผยแพรต่่อ

สาธารณชนซึง่การแสดงตามมาตรา 44 (1) ใหม้อีายแุห่งการคุม้ครองหา้สบิปีนบัแต่วนัสิน้ปี

ปฏทินิของปีทีม่กีารแสดง ส่วนสทิธขิองนกัแสดงในการบนัทกึการแสดงตามมาตรา 44 (2) และ

การทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงตามมาตรา 44 (3) ใหม้อีายแุห่งการคุม้ครองหา้สบิปีนบัแต่วนั

สิน้ปีปฏทินิของปีทีม่กีารบนัทกึการแสดงนัน้ 

 

3.3.2.2 สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 

 

บทบญัญตัมิาตรา 45 เป็นบทบญัญตัทิีก่ําหนดสทิธขิองนกัแสดงทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทน

จากการทีม่บุีคคลใดไดร้บัประโยชน์จากสิง่บนัทกึเสยีงการแสดง อนัเป็นการรบัร องสทิธขิอง

นกัแสดงใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนทีส่มควรจะได ้อยา่งไรกต็าม ในเรือ่งสทิธใินการไดค้่าตอบแทน

ของนกัแสดงน้ีสามารถแยกพจิารณาไดเ้ป็น 3 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ขอบเขตของสทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 

 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดบ้ญัญตัเิรือ่งสทิธใินการไดร้บัค่ าตอบแทนของ

นกัแสดงไวใ้นมาตรา 45
48

 ว่านกัแสดงทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนนัน้จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑใ์ด

หลกัเกณฑห์น่ึง ดงัต่อไปน้ี 

                                                        
46 ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIPs) ขอ้ 14 (5) “อายุของการคุม้ครอง

ทีม่อียู่ภายใตค้วามตกลงน้ี ทีใ่หแ้ก่นกัแสดง และผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง จะคงอยู่อย่างน้อยทีส่ดุ จนกระทัง่ถงึ

เวลาสิน้สดุระยะเวลา 50 ปี นบัจากวนัสิน้สดุปีปฏทินิ ซึง่ไดม้กีารบนัทกึการแสดง หรอืมกีารแสดง...” 
47 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 49 “สทิธขิองนกัแสดงตาม มาตรา 44 ใหม้อีายุหา้สบิปีนบัแต่วนั

สิน้ปี ปฏทินิของปีทีม่กีารแสดง ในกรณีทีม่กีารบนัทกึการแสดงใหม้อีายุหา้สบิปีนบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ ของปีทีม่ี

การบนัทกึการแสดง”  

 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#44#44
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 (1) มผีูนํ้าสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงของนกัแสดงซึง่ไดนํ้าออกเผยแพรเ่พื่อวตัถุประสงค์

ทางการคา้แลว้หรอืสาํเนาของงานนัน้ออกแพรเ่สยีงโดยตรง 

 

สิ่งทีนํ่าออกแพรเ่สยีงโดยตรงตามขอ้น้ี คอื สิง่บนัทกึเสยีงการแสดงซึง่ไดนํ้าออก

เผยแพรเ่พื่อวตัถุประสงคท์างการคา้แลว้ หรอืสาํเนาของสิง่บนัทกึเสยีงนัน้ กล่าวคอื มาตรา 45 

น้ีใหส้ทิธใินการทีน่กัแสดงจะไดร้บัค่าตอบแทนเฉพาะการทีบุ่คคลอื่นนําสิง่บนัทกึเสยีงไป

เผยแพรเ่ท่านัน้ หาไดร้วมถงึการเผยแพรง่านโสตทศันวสัดุทีไ่ดบ้นัทกึภาพการแสดงนัน้ไม ่ส่วน

คาํว่า “แพรเ่สยีงโดยตรง ” นัน้หมายถงึ การนํางานออกสู่สาธารณชนโดยการแพรเ่สยีงทาง

วทิยกุระจายเสยีงหรอืการแพรเ่สยีงทางโทรทศัน์นัน่เอง
49

 

 

(2) มผีูนํ้าสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงของนกัแสดงซึง่ไดนํ้าออก เผยแพรเ่พื่อวตัถุประสงค์

การคา้แลว้ หรอืสาํเนาของงานนัน้ออกเผยแพรต่่อสาธารณชนโดยตรง  

 

ค่าตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้ก่นกัแสดงนัน้ใหน้กัแสดงและผูใ้ชต้กลงกนัว่าควรเป็นจาํนวน

เท่าไรจงึจะเป็น “ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ” ในกรณทีีไ่มอ่าจตกลงกนัได ้ใหอ้ธบิดกีรมทรพัยส์นิ

ทางปญัญาเป็น ผูม้คีาํสัง่กําหนดค่าตอบแทนให ้โดยคาํนึงถงึอตัราค่าตอบแทนปกตใินธุรกจิ

ประเภทนัน้ ทัง้น้ีคู่กรณอีาจอุทธรณ์คาํสัง่ไดโ้ดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการลขิสทิธิภ์ายใน 90 วนั

นบัแต่วนัไดร้บัคาํสัง่ของอธบิด ีและคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
48 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 45 “ผูใ้ดนําสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงซึง่ไดนํ้าออกเผยแพร่เพื่อ

วตัถุประสงค ์ทางการคา้แลว้ หรอืนําสาํเนาของงานนัน้ไปแพร่เสยีงหรอืเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ใหผู้้

นัน้จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่นกัแสดง ในกรณีทีต่กลงค่าตอบแทนไม่ได ้ใหอ้ธบิดเีป็น ผูม้คีาํสัง่กาํหนด

ค่าตอบแทน ทัง้น้ี โดยใหค้าํนึงถงึอตัราค่าตอบแทนปกตใินธุรกจิประเภทนัน้ 

คาํสัง่ของอธบิดตีามวรรคหน่ึง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดภ้ายใน เกา้สบิวนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัหนงัสอืแจง้คาํสัง่ของอธบิด ีคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีส่ดุ” 
49 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 4 “งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ หมายความว่า งานทีนํ่าออกสู่

สาธารณชนโดยการแพร่เสยีงทางวทิยุกระจายเสยีง การแพร่เสยีงและหรอืภาพทางวทิยุโทรทศัน์หรอืโดย

วธิกีารอย่างอื่นอนัคลา้ยคลงึกนั” 
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2) เงือ่นไขการไดม้าซึง่สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 

 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 48
50

 ไดก้ําหนดใหน้กัแสดงมสีทิธใินการ

ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทีผู่ใ้ดไดท้าํการแพรเ่สยีงหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่สิง่บนัทกึเสยีง

หรอืสาํเนาของงานนัน้ตามทีม่าตรา 45 บญัญตัไิว ้หากเป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

 

ก) นกัแสดงผูน้ัน้มสีญัชาตไิทยหรอืมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ในขณะทีม่กีาร

บนัทกึเสยีงการแสดงนัน้หรอืในขณะทีเ่รยีกรอ้งสทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน หรอื 

 

ข) การบนัทกึเสยีงการแสดงหรอืส่วนใหญ่ของการบนัทกึเสยีงการแสดงนัน้เกดิขึน้ใน

ราชอาณาจกัรไทย หรอืใน ประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิอง

นกัแสดงซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียูด่ว้ย 

 

จากเงือ่นไขขา้งตน้จะพจิารณาไดว้่า การไดม้าซึง่สทิธโิดยการไดร้บัค่าตอบแทนของ

นกัแสดงน้ีเป็นไปตามเกณฑบุ์คคลในสญัชาตแิละถิน่ทีอ่ยู ่ตลอดจนเกณฑใ์นเรือ่งสถานทีท่ีม่กีาร

บนัทกึเสยีงการแสดงนัน่เอง ส่วนอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงซึง่ประเทศไทย

เป็นภาคอียูด่ว้ยกค็อืความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัทางการคา้ 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in 

Counterfeit Goods) หรอื TRIPs นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 48 “ใหน้กัแสดงมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนตาม มาตรา 45 หาก

เป็นไป ตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) นกัแสดงมสีญัชาตไิทยหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร ในขณะทีม่กีาร บนัทกึเสยีงการแสดงนัน้ 

หรอืในขณะทีเ่รยีกรอ้งสทิธ ิหรอื 

     (2) การบนัทกึเสยีงการแสดงหรอืสว่นใหญ่ของการบนัทกึเสยีงการแสดงนัน้ เกดิขึน้ใน

ราชอาณาจกัร หรอืในประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธ ิของนกัแสดงซึง่ประเทศไทย

เป็นภาคอียู่ดว้ย” 

 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#45#45
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3) อายขุองการคุม้ครองสทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 

 

บทบญัญตัมิาตรา 50
51

 แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 ไดก้ําหนดระยะเวลาของ

การคุม้ครองสทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนจากผูท้ีนํ่าสิง่บนัทกึเสยีงการแสดง ซึง่ไดนํ้าออก

เผยแพรเ่พื่อ วตัถุประสงคท์างการคา้ หรอืนําสาํเนาของงานนัน้ ไปแพรเ่สยีงหรอืเผยแพรต่่อ

สาธารณชนโดยตรงตามมาตรา 45 โดยใหม้อีายแุห่งการคุม้ครองหา้สบิปีนบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ

ของปีทีไ่ดม้กีารบนัทกึเสยีงการแสดงนัน้ อยา่งไรกต็ามจะเหน็ไดว้่าอายกุารคุม้ครองสทิธใินการ

ไดร้บัค่าตอบแทนตามกฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศไทยนัน้มรีะยะเวลาเท่ากบัทีก่ําหนดในความ

ตกลง TRIPs แต่จะยาวกว่าทีบ่ญัญตัไิวใ้น The Rome Convention ซึง่ใหค้วามคุม้ครองเพยีง

แค่ 20 ปีเท่านัน้
52

 

 

3.3.2.3 การละเมดิสทิธขิองนกัแสดง 

 

เมือ่นกัแสดงแต่ละคนมสีทิธต่ิางๆตามทีพ่ระราชบญัญตัลิขิสทิ ธิ ์พ.ศ. 2537 ไดก้ําหนด

ไวอ้นัไดแ้ก่การกระทาํ หรอือนุญาตใหบุ้คคลอื่นกระทาํการอนัเกีย่วกบัการแสดงตามมาตรา 44 

และการไดร้บัค่าตอบแทนในการแพรเ่สยีงหรอืเผยแพรส่ิง่บนัทกึเสยีงการแสดงตามมาตรา 45 

แลว้ หากมบุีคคลใดมากระทาํการใดๆตามมาตรา 44 โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง ห รอื

กระทาํการตามมาตรา 45 โดยไมจ่า่ยค่าตอบแทนใดๆแก่นกัแสดง ยอ่มถอืไดว้่าบุคคลนัน้ได้

กระทาํการอนัเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงผูน้ัน้ตามมาตรา 52
53

 แลว้  

 

จะเหน็ไดว้่า พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 52 ไดก้ําหนดถงึการกระทาํที่

ถอืว่าเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดงไว ้2 กรณ ีดงัน้ี 

 

กรณทีี ่1 การกระทาํการตามมาตรา 44 (1)-(3) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของ

นกัแสดงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากนกัแสดง 

 

กรณทีี ่2 การไมจ่า่ยค่าตอบแทนซึง่เป็นสทิธขิองนกัแสดงผูน้ัน้ใหแ้ก่นกัแสดง ตาม

มาตรา 45  
                                                        
51 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 50  “สทิธขิองนกัแสดงตามมาตรา 45 ใหม้อีายุหา้สบิปีนบัแต่วนั

สิน้ปีปฏทินิของปีทีไ่ดม้กีารบนัทกึเสยีงการแสดง” 
52 โปรดดคูวามตกลง TRIPs, Article 14 Paragraph 5 และ The Rome Convention, Article 14. 
53 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 52 “ผูใ้ดกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา 44 โดยไม่ไดร้บั

อนุญาตจากนกัแสดงหรอืไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 45 ใหถ้อืว่าผูน้ัน้ละเมดิสทิธขิองนกัแสดง” 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#45#45
http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#44#44
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3.3.2.4 การบรหิารสทิธขิองนกัแสดง 

 

เน่ืองจากการทีน่กัแสดงเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว ตามมาตรา 44 และเป็นผูม้สีทิธใิน

การไดร้บัค่าตอบแทนตามมาตรา 45 นกัแสดงจงึมภีาระในการบรหิารสทิธขิองตนในทางต่างๆ 

เช่น การหา้มบุคคลอื่นกระทาํการใดๆทีถ่อืว่าเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดง การตรวจ

ตราการกระทาํทีเ่ป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดง หรอืการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการ

ไดร้บัค่าตอบแทน ตลอดจนการเรยีกรอ้งค่าตอบแทน เป็นตน้ แต่ในทางปฏบิตัคิงเป็นการยากที่

นกัแสดงจะบรหิารจดัการสทิธขิองตนเองไดท้ัง้น้ีอาจจะเพราะขอ้จาํกดัในเรือ่งเวลาและเรือ่ง

ความชาํนาญ  

 

ดงันัน้พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 46
54

 จงึไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธใิหแ้ก่

นกัแสดงในกรณทีีก่ารแสดงหรอืการบนัทกึเสยีงการแสดงใดมนีกัแสดงมากกว่าหน่ึงคนขึน้ไป 

นกัแสดงเหล่านัน้อาจแต่งตัง้ตวัแทนรว่มเพื่อดแูลหรอืบรหิารเกีย่วกบัสทิธขิองตนได ้อนัเป็น

หลกัเกณฑท์ีม่ทีีม่าจากอนุสญัญากรงุโรม Article 8
55

 นัน่เอง 

 

อยา่งไรกด็ ีแมเ้ป็นกรณนีกัแสดงคนเดยีวกส็ามารถทีจ่ะตัง้ตวัแทนเพื่อดแูลหรอืบรหิาร

สทิธขิองตนไดเ้ช่นกนั ตวัแทนของนกัแสดงน้ีอาจจะเป็นนกัแสดงในกลุ่มดว้ยกนัเอง หรอืเป็น

บุคคลหรอืนิตบุิคคลกเ็ป็นได ้เช่น สมาคมนกัแสดง เป็นตน้ 

 

3.3.2.5 การโอนสทิธขิองนกัแสดง 

 

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 51
56

 ไดก้ําหนดหลกัเกณฑข์องการโอนสทิธิ

ของนกัแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ไวด้งัน้ี 

                                                        
54 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 46 “ในกรณีทีก่ารแสดงหรอืการบนัทกึเสยีงการแสดงใดมี

นกัแสดง มากกว่าหน่ึงคนขึน้ไป นกัแสดงเหล่านัน้อาจแต่งตัง้ตวัแทนร่วมเพื่อดแูลหรอืบรหิารเกีย่วกบั สทิธิ

ของตนได”้ 
55 อนุสญัญากรุงโรม Article 8 “Any contracting State may, by its domestic laws and regulations, 

specify the manner in which performers will be presented in connection with the exercise of the 

rights if several of them participate in the same performance.”   
56 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 51 “สทิธขิองนกัแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ย่อมโอน 

ใหแ้ก่กนัได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น และจะโอนใหโ้ดยมกีาํหนดเวลาหรอืตลอดอายุแห่งการคุม้ครองกไ็ด ้

  ในกรณีทีม่นีกัแสดงมากกว่าหน่ึงคนขึน้ไป นกัแสดงมสีทิธโิอนเฉพาะสทิธสิว่นทีเ่ป็นของตนเท่านัน้ 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#44#44
http://www.kodmhai.com/m4/m4-16/H6/M32-77.html#45#45
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 (1) สทิธขิองนกัแสดงยอ่มโอนใหแ้ก่กนัไดไ้มว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน เช่น ตกลงโอน

สทิธใินการแพรเ่สยีงแพร่ ภาพการแสดงใหบุ้คคลหน่ึง ในขณะทีต่กลงโอนสทิธใินการบนัทกึการ

แสดงใหแ้ก่อกีบุคคลหน่ึง เป็นตน้ 

 

(2) สามารถทีจ่ะโอนสทิธขิองนกัแสดงโดยมกีําหนดเวลาหรอืตลอดอายแุห่งการคุม้ครอง

ในมาตรา 49 หรอืมาตรา 50 กไ็ด ้

 

(3) ในกรณกีารแสดงทีม่นีกัแสดงมากกว่าหน่ึงคนขึน้ไปอนัทาํใหน้กัแสดงแต่ละคนมสีทิธิ

ในการแสดงนัน้ นกัแสดงมสีทิธโิอนเฉพาะสทิธสิ่วนทีเ่ป็นของตนเท่านัน้ 

 

(4) สญัญาโอนสทิธขิองนกัแสดงจะตอ้ง ทาํเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูโ้อน และผูร้บัโอน 

มฉิะนัน้ถอืว่าสญัญาโอนสทิธขิองนกัแสดงนัน้ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 152 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์เพราะมไิดก้ระทาํใหถู้กตอ้งตามแบบแห่งนิตกิรรมทีก่ฎหมายกําหนด

ไว ้

 

(5) ถา้มไิดก้ําหนดระยะเวลาไวใ้นสญัญาโอนสทิธขิองนกัแสดงไว ้ใหถ้อืว่าเป็นการโอนที่

มกีําหนดระยะเวลา 3 ปี 

 

3.3.2.6 การบงัคบัสทิธแิละการดาํเนินคด ี

 

  1) การบงัคบัสทิธ ิ

 

  เมือ่มกีารละเมดิสทิธขิองนกัแสดงขึน้ นกัแสดงสามารถบงัคบัใชส้ทิธเิรยีกรอ้งของตนได้

ทัง้ในทางแพ่งและทางอาญา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

  การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตอ้งทาํเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูโ้อน และผูร้บัโอน ถา้ไม่ได้

กาํหนดระยะเวลาไวใ้นสญัญาโอน ใหถ้อืว่าเป็นการโอนมกีาํหนดระยะเวลาสามปี” 
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  ก. การใชส้ทิธทิางแพ่ง 

   

 (1) สทิธใินการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากผูท้าํละเมดิ โดยศาลจะกําหนดค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่นกัแสดงโดยคาํนึงถงึความรา้ยแรงของความเสยีหาย และการสญูเสยีประ โยชน์ตลอดจน

ค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นในการบงัคบัตามสทิธขิองนกัแสดง ตามมาตรา 64
57

 

 

 (2) การขอใหศ้าลมคีาํสัง่ใหบุ้คคลระงบัหรอืละเวน้การกระทาํซึง่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

ของนกัแสดง ตามมาตรา 65
58

 

 

 ข. การใชส้ทิธทิางอาญา 

 

 (1) การเรยีกรอ้งใหผู้ก้ระทาํละเมดิไดร้บัโทษทางอาญา คื อ โทษจาํคุกหรอืโทษปรบั

แลว้แต่กรณ ีตามมาตรา 69
59

  

 

  (2) การมสีทิธไิดร้บัค่าปรบักึง่หน่ึงของค่าปรบัทัง้หมด ตามมาตรา 76
60

 

 

 (3) การเรยีกรอ้งใหเ้พิม่โทษแก่ผูท้ีเ่คยกระทาํความผดิแลว้ ตามมาตรา 73
61

 

                                                        
57 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 64 “ในกรณีทีม่กีารละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง ศาลมี

อาํนาจสัง่ใหผู้ล้ะเมดิชดใชค่้าเสยีหายแก่เจา้ของลขิสทิธิ ์หรอืสทิธขิองนกัแสดงตามจาํนวนทีศ่าลเหน็สมควร 

โดยคาํนึงถงึความรา้ยแรงของความเสยีหาย รวมทัง้การสญูเสยีประโยชน์ และค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นในการ

บงัคบัตามสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงดว้ย” 
58 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 65 “ในกรณีทีม่หีลกัฐานโดยชดัแจง้ว่าบุคคลใดกระทาํการ หรอื

กาํลงัจะกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงอนัเป็น การละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง เจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธิ

ของนกัแสดงอาจขอใหศ้าลมคีาํสัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวระงบั หรอืละเวน้การกระทาํดงักล่าวนัน้ได ้คาํสัง่ของศาล

ตามวรรคหน่ึงไม่ตดัสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามมาตรา 64” 
59 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 69 “ผูใ้ดกระทาํการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงตาม

มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรอืมาตรา 52 ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึสอง

แสนบาท ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึงเป็น การกระทาํเพื่อการคา้ ผูก้ระทาํ ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ตัง้แต่หกเดอืนถงึสีปี่ หรอืปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบาทถงึแปดแสนบาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั” 
60 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 76 “ค่าปรบัทีไ่ดช้าํระตามคาํพพิากษา ใหจ้่ายแก่เจา้ของลขิสทิธิ ์

หรอืสทิธขิองนกัแสดงเป็นจาํนวนกึง่หน่ึง แต่ทัง้น้ี ไม่เป็นการกระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์หรอื

สทิธขิองนกัแสดง ทีจ่ะฟ้องเรยีกค่าเสยีหายในทางแพ่งสาํหรบัสว่นทีเ่กนิ จาํนวนเงนิค่าปรบัทีเ่จา้ของลขิสทิธิ ์

หรอืสทิธขิอง นกัแสดงไดร้บัแลว้นัน้” 
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 (4) กรณทีีนิ่ตบุิคคลกระทาํความผดิใหถ้อืว่ากรรมการหรอืผูจ้ดัการของนิ ตบุิคคลเป็นผู้

รว่มกระทาํความผดิดว้ย ตามมาตรา 74
62

 

 

 (5) บรรดาสิง่ทีไ่ดท้าํขึน้หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรอนัเป็นการละเมดิสทิธขิอง

นกัแสดง และยงัคงเป็นกรรมสทิธิข์องผูล้ะเมดิอยูใ่หต้กเป็นของเจา้ของสทิธขิองนกัแสดง ส่วนสิง่

ทีใ่ชใ้นการกระทาํความผดิใหร้บิ ตามมาตรา 75
63

  

  

 3.3.2.7 ขอ้สนันิษฐานของกฎหมาย 

 

 กฎหมายไดม้ขีอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัสทิธขิองนกัแสดงเป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบัเรือ่ง

ลขิสทิธิด์งัต่อไปน้ี 

 

  (1) ใหส้นันิษฐานว่างานทีม่กีารฟ้องรอ้งกนันัน้เป็นสทิธขิองนกัแสดง ตามมาตรา 62 

วรรค 1
64

 

 

  (2) ใหส้นันิษฐานว่าโจทกเ์ป็นเจ้ าของสทิธขิองนกัแสดง เวน้แต่จาํเลยจะโตแ้ยง้ว่าไมม่ี

ผูใ้ดเป็นเจา้ของสทิธขิองนกัแสดง หรอืโตแ้ยง้สทิธขิองโจทก ์ตามมาตรา 62 วรรค 1 ตอนทา้ย 

 

                                                                                                                                                               
61 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 73 “ผูใ้ดกระทาํความผดิตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

เมื่อพน้โทษแลว้ยงัไม่ครบกาํหนดหา้ปีกระทาํความผดิ ต่อพระราชบญัญตัน้ีิอกี ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่า 

ของโทษทีก่าํหนดไวส้าํหรบัความผดินัน้” 
62 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 74 “ในกรณีทีนิ่ตบิุคคลกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้

ถอืว่ากรรมการหรอืผูจ้ดัการทุกคนของนิตบิุคคลนัน้เป็น ผูร่้วมกระทาํผดิกบันิตบิุคคลนัน้ เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า

การกระทาํของนิตบิุคคลนัน้ไดก้ระทาํโดยตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย”  
63 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 75 “บรรดาสิง่ทีไ่ดท้าํขึน้หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรอนัเป็น

การละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงตามพระราชบญัญตั ิน้ี และยงัเป็นกรรมสทิธิข์องผูก้ระทาํความผดิ

ตามมาตรา 69 หรอืมาตรา 70 ใหต้กเป็นของเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง สว่นสิง่ทีไ่ดใ้ช ้ในการ

กระทาํความผดิให ้รบิเสยีทัง้สิน้” 
64 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 62 วรรคหน่ึง “คดเีกีย่วกบัลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ ไม่ว่าจะเป็นคดแีพ่งหรอืคดอีาญา ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่างาน ทีม่กีารฟ้องรอ้งในคดนีัน้ เป็น

งานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงตามพระราชบญัญตัน้ีิ และโจทกเ์ป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิอง

นกัแสดง ในงานดงักล่าว เวน้แต่จาํเลยจะโตแ้ยง้ว่าไม่มผีูใ้ดเป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง หรอื

โตแ้ยง้สทิธขิองโจทก”์ 
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 (3) ใหส้นันิษฐานว่าบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของชื่อ หรอืสิง่ทีใ่ชแ้ทนชื่อเป็นนกัแสดง ตามมาตรา 

62 วรรค 2
65

  

 

 (4) ใหส้นันิษฐานว่าบุค คลผูพ้มิพโ์ฆษณา เป็นเจา้ของสทิธขิองนกัแสดง ในกรณทีีเ่ป็น

งานทีไ่มม่ชีื่อหรอืผูม้ชีื่อเป็นเจา้ของสทิธไิมไ่ดอ้า้งสทิธขิองตน ตามมาตรา 62 วรรค 3
66

 

 

 3.3.2.8 อายคุวาม 

  

  เน่ืองจากพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดก้ําหนดโทษหากมกีารละเมดิสทิธขิอง

นกัแสดงไวท้ัง้โทษทางแพ่งและโทษทางอาญา ดงันัน้อายคุวามในการฟ้องรอ้งคดจีงึสามารถแบ่ง

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

  (1) อายคุวามในการฟ้องรอ้งคดแีพ่ง  

 

  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 63
67

 ไดก้ําหนดใหฟ้้องรอ้งภายในระยะเวลา 

3 ปีนบัแต่เจา้ของสทิธขิองนกัแสดงรูถ้งึการละเมดิและไดรู้ต้วัผู้ ละเมดิ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี

นบัแต่วนัทีม่กีารละเมดิ 

 

 (2) อายคุวามในการฟ้องคดอีาญา  

 

  กรณน้ีีเจา้ของสทิธขิองนกัแสดงจะตอ้งรอ้งทุกขภ์ายใน 3 เดอืน นบัแต่รูเ้ร ือ่งและรูต้วั

ผูก้ระทาํความผดิ เพราะความผดิอาญาฐานละเมดิสทิธขิองนกัแสดงนัน้เป็นความผดิอนัยอม

                                                        
65 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 62 วรรคสอง “งานใดมชีื่อหรอืสิง่ทีใ่ชแ้ทนชื่อของบุคคลใดทีอ่า้ง

ว่าตนเป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงแสดงไว ้ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า บุคคลซึง่เป็นเจา้ของชื่อหรอื

สิง่ที ่ใชแ้ทนชื่อนัน้เป็นผู ้สรา้งสรรคห์รอืนกัแสดง” 
66 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 62 วรรคสาม “งานใดไม่มชีื่อหรอืสิง่ทีใ่ชแ้ทนชื่อแสดงไว ้หรอืมี

ชื่อหรอืสิง่ทีใ่ชแ้ทนชื่อแสดงไว ้แต่มไิดอ้า้งว่าเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์หรอืสทิธขิองนกัแสดง และมชีื่อหรอืสิง่ใดทีใ่ช้

แทน ชื่อของบุคคลอื่นซึง่อา้ง ว่าเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา หรอืผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณาแสดงไว ้ใหส้นันิษฐานไวก่้อน

ว่า บุคคลซึง่เป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา หรอืผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณานัน้เป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงใน

งานนัน้” 
67 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 63 “หา้มมใิหฟ้้องคดลีะเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดงเมื่อพน้

กาํหนดสามปีนบัแต่วนัทีเ่จา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธ ิของนกัแสดงรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูก้ระทาํละเมดิ แต่ทัง้น้ี

ตอ้งไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัทีม่กีารละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธขิองนกัแสดง” 
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ความกนัได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 66
68

 ประกอบประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 96  

 

  ส่วนอายคุวามในการฟ้องรอ้งคดอีาญานัน้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

95 คอืมกีําหนดระยะเวลา 1-10 ปีตามแต่ระวางโทษของความผดินัน้ 

 

 3.3.2.9 การขอคุม้ครองชัว่คราวก่อนมคีาํพพิากษา 

 

 ในกรณทีีม่หีลกัฐานโดยชดัแจง้ว่า บุคคลใดกระทาํการหรอืกําลงัจะกระทาํการอยา่งใด

อยา่งหน่ึง อนัเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดง เจา้ของสทิธขิองนกัแสดงอาจขอใหศ้าลมคีาํสัง่ให้

บุคคลดงักล่าวระงบั หรอืละเวน้การกระทาํดงักล่าวนัน้ก่อนทีศ่าลจะมคีาํพพิากษาไ ด ้ดัง่ที่

ปรากฏในพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 65 แต่ทัง้น้ีคาํสัง่ของศาลจะไมต่ดัสทิธขิอง

เจา้ของสทิธขิองนกัแสดงในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามมาตรา 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 66 “ความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นความผดิอนัยอมความ

ได”้ 
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บทท่ี 4 

วิเคราะหปั์ญหาขอบเขตการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในกรณีรายการเรียลลิต้ีโชว ์  

เกมโชวก์ารถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา การเดินแฟชัน่และการแสดงมายากล  

 

  ในสถานการณ์ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่าไดม้กีารเรยีกรอ้งใหม้กีารคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง

ในสาขาต่างๆเพิม่มากขึน้ เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอยา่ง

มหาศาลแก่เจา้ของผลงานหรอืนกัแสดงต่างๆนัน้ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัของกฎหมายจงึส่งผลเป็นว่าผู้

ทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงนัน้ จะตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูใ่น

ความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 เท่านัน้ 

ดงันัน้นกัแสดงในบางสาขาถงึแมจ้ะเป็นนกัแสดงตามความเป็นจรงิกต็าม แต่กอ็าจไมไ่ดร้บัความ

คุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงกไ็ด ้

 

  จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าผูท้ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายเรือ่งสทิธขิอง

นกัแสดง จะตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 

2537 นัน้ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาการตคีวามในเรือ่งขอบเขตของคาํว่านกัแสดงตามพระราชบญัญตัิ

ลขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ขึน้ว่านกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดงประเภทไหนหรอืสาขาไหนจะถอืว่าเป็น 

“นกัแสดง” ตามความหมายของพระราชบญัญตัดิงักล่าว  

 

  จากกรณปีญัหาขา้งตน้ผูเ้ขยีนสามารถพจิารณาไดว้่า พ ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 

2537 ไดก้ําหนดคาํนิยามของคาํว่า “นกัแสดง ” ไวใ้นมาตรา 4 ว่า “นกัแสดง หมายความว่า ผู้

แสดง นกัดนตร ีนกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ และผูซ้ึง่แสดงท่าทาง รอ้ง กล่าว พากย ์แสดงตามบท

หรอืในลกัษณะอื่นใด ” เมือ่พจิารณาจากคาํนิยามขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า ประเ ภทของการแสดงอนั

ก่อใหเ้กดิสทิธขิองนกัแสดงตามลกัษณะของการแสดงต่อสาธารณชนนัน้สามารถแยกไดเ้ป็น 4 

ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 

 1. การแสดงทางนาฏกรรม อนัไดแ้ก่ การราํ การเตน้ การทาํท่าทาง หรอืการแสดง

ประกอบเป็นเรือ่งเป็นราวและการแสดงโดยวธิใีบ ้ซึง่นกัแสดงทางนาฏกรรมน้ี เช่น นั กเตน้ นกั

ราํ นกัแสดงละครเวท ีและนกัแสดงละครใบ ้เป็นตน้ โดยเป็นการแสดงซึง่มทีีม่าจากงาน

สรา้งสรรคป์ระเภทงานนาฏกรรมเป็นหลกั 

 

 2. การแสดงทางดนตรกีรรม อนัไดแ้ก่ การเล่นดนตร ีการขบัรอ้งเพลงไมว่่าจะมทีาํนอง

และคาํรอ้ง หรอืมทีาํนองอยา่งเดยีวกต็าม เช่น นกัดนตรแีละนกัร้ อง โดยทัง้น้ีเป็นการแสดงซึง่มี

ทีม่าจากงานสรา้งสรรคป์ระเภทงานดนตรกีรรม 
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 3. การอ่าน ท่องหรอืกล่าวทางวรรณกรรม อนัไดแ้ก่ การกล่าว การพากยต์ามทีก่ําหนด

ไวใ้นงานนิพนธต่์างๆ ใหส้าธารณชนไดฟ้งั ซึง่นกัแสดงทางวรรณกรรมน้ีกอ็ยา่งเช่น นกัอ่าน

ทาํนองเสนาะ นกัพากยภ์าพยนตร ์แ ละนกัปาฐกถาต่างๆ เป็นตน้ โดยมกีารใชง้านประเภท

วรรณกรรมเป็นสาระสาํคญัในการอ่าน ท่อง หรอืกล่าวนัน้ 

 

  4. การแสดงในลกัษณะอื่นใด อนัไดแ้ก่การละเล่นอื่นๆ หรอืการแสดงทีไ่มไ่ดใ้ชง้านอนัมี

ลขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสิง่ในการแสดง โดยมากการแสดงในประเภทน้ีจะเป็นการแสดงทีข่ ึน้อยู่ กบั

ความสามารถของผูแ้สดงเป็นหลกั เช่น นกัแสดงกายกรรม เป็นตน้ 

  

  ดงันัน้หากนกัแสดงผูใ้ดไดท้าํการแสดงอนัมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัทีก่ล่าวไว้

ขา้งตน้ นกัแสดงผูน้ัน้กส็ามารถถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงตามความหมายในมาตรา 4 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 อนัสามารถไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงได ้ 

 

  แต่อยา่งไรกต็าม จากการแบ่งประเภทของการแสดงขา้งตน้นัน้ทาํใหเ้กดิขอ้สงัเกตได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

  ขอ้สงัเกตที ่1 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดใ้หค้วามคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิอง

นกัแสดงไวเ้ฉพาะการแสดงสด  (Live Performance) เท่านัน้ ดงันัน้แมน้กัแสดงคนใดจะไดท้าํ

การแสดงอนัมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงในประเภทของการแสดง 4 ประเภทขา้งตน้ แต่ถา้หาก

การแสดงนัน้ไมใ่ช่การแสดงสด นกัแสดงคนนัน้กไ็มส่ามารถทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธิ

ของนกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ได ้ซึง่จะเหน็ไดว้่าเป็นหลกัการเดยีวกนักบั

ทีป่รากฏในอนุสญัญากรงุโรม ค.ศ. 1961 นัน่เอง 

 

 แต่อยา่งไรกต็าม หากเป็นการแสดงทีย่งัไมไ่ดม้กีารบนัทกึการแสดง ไว้ นกัแสดงผูน้ัน้ก็

ยงัคงไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงตามมาตรา 44 (2) ของพระราชบญัญตัิ

ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 กล่าวคอื นกัแสดงผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะทาํการบนัทกึการแสดงของตนทีย่งัไมไ่ดม้ี

การบนัทกึไวแ้ลว้นัน่เอง 

 

  ขอ้สงัเกตที ่2 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดใ้หค้วามคุม้ครองคลอบคลุมไปถงึ

นกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดงโดยไมไ่ดใ้ชง้านอนัมลีขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสื่อในก ารแสดงดว้ย ซึง่กรณน้ีี

ผูเ้ขยีนเหน็ว่ากฎหมายไทยไมไ่ดก้ําหนดหลกัเกณฑท์ีแ่ตกต่างไปกบัหลกัการทีป่รากฏใน

อนุสญัญากรงุโรม ค.ศ. 1961 แต่อยา่งใด กล่าวคอืแมอ้นุสญัญากรงุโรม Article 3 (a) จะไดใ้หค้าํ

จาํกดัความของคาํว่านกัแสดงไวโ้ดยมเีจตนารมณ์ใหม้ขีอบเขตคลอบคลุมเพยีงแค่นั กแสดงทีไ่ด้
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แสดงออกซึง่งานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรมเท่านัน้ แต่หากทาํการพจิารณาใน Article 9 กจ็ะเหน็

ไดว้่าอนุสญัญาดงักล่าวไดบ้ญัญตัใิหป้ระเทศสมาชกิสามารถขยายการใหค้วามคุม้ครองแก่

นกัแสดงประเภทอื่นซึง่ไมไ่ดท้าํการแสดงงานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรมกไ็ด ้ทัง้น้ีโดยการ

บญัญตัไิวใ้นกฎหมายภายในของประเทศสมาชกิ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึชีใ้หเ้หน็ไดว้่าอนุสญัญา

กรงุโรม ค .ศ. 1961 นัน้ไมไ่ดบ้งัคบัว่าจะตอ้งใหก้ารคุม้ครองเฉพาะนกัแสดงทีแ่สดงงาน

วรรณกรรมหรอืศลิปกรรมเท่านัน้ แต่อาจขยายความคุม้ครองไปถงึนกัแสดงประเภทอื่นๆได ้ 

 

  ดงันัน้การทีก่ฎหมายไทยไดใ้หค้วามคุม้ครองคลอบคลุมไปถงึนกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดง

โดยไมไ่ดใ้ชง้านอนัมลีขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสื่อในการแสดงนัน้จงึไมเ่ป็นการขดักบัหลกัการสากลที่

ปรากฏในอนุสญัญากรงุโรม ค.ศ. 1961 แต่อยา่งใด 

 

  อยา่งไรกต็าม แมว้่าพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 จะไดใ้หค้วามคุ้ มครองคลอบ

คลุมไปถงึนกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดงโดยไมไ่ดใ้ชง้านอนัมลีขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสื่อในการแสดงดว้ย

แลว้ แต่ทัง้น้ีการแสดงดงักล่าวกจ็ะตอ้งไมใ่ช่การแสดงทีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรม

อนัดขีองประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 150 มเิช่นนัน้แลว้ผูท้ี่ ทาํการ

แสดงทีม่ลีกัษณะดงักล่าวกจ็ะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงแต่อยา่งใด  

 

  ขอ้สงัเกตที ่ 3 การทีจ่ะพจิารณาว่านกัแสดงผูใ้ดจะเป็นนกัแสดงตามมาตรา 4 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 อนัอาจจะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงไดน้ัน้ 

จะตอ้งพจิารณาไปถงึเจตนาของนกัแสดงผูน้ัน้ดว้ยว่ามเีจตนาทีจ่ะใหถ้งึขัน้ของการแสดงเพื่อให้

ความบนัเทงิหรอืไม ่กล่าวคอื ไมเ่พยีงแต่นกัแสดงจะตอ้งทาํการแสดงอนัมลีกัษณะอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงในประเภทของการแสดง 4 ประเภทขา้งตน้ในรปูแบบของการแสดงสดแลว้ แต่นกัแสดงผู้

นัน้ยงัจะ ตอ้งมเีจตนาทีจ่ะใหก้ารกระทาํหรอืการแสดงออกของตนนัน้เป็นการแสดงทีใ่หค้วาม

บนัเทงิดว้ย 

 

 สาํหรบัสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูเ้ขยีนจะทาํการนําหลกัเกณฑต่์างๆทีผู่เ้ขยีนไดท้าํการศกึษา

และพจิารณาดัง่ทีป่รากฏในขา้งตน้มาวเิคราะหใ์นกรณขีองผูท้ีเ่ขา้แขง่ขนัในรายการเรยีลลติีโ้ชว ์

เกมโชว ์การถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีา การเดนิแฟชัน่ การแสดงมายากล  และผูท้ีท่าํการแสดง

ภาพยนตรว์่าผูท้ีท่าํการแสดงดงักล่าวนัน้จะอยูใ่นขอบเขตความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตาม

มาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 หรอืไม ่ดงัต่อไปน้ี 
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  กรณทีี ่1 ผูท้ีเ่ขา้แขง่ขนัในรายการเรยีลลติีโ้ชว ์ 

 

  โดยทัว่ไปแลว้รายการเรยีลลติีโ้ชวน์ัน้มกัจะมลีกัษณะหรอืรปูแบบในการดาํเนินรายการ

ทีเ่น้นไปถงึเรือ่งราวการดาํเนินชวีติของผูเ้ขา้แขง่ขนันบัตัง้แต่ยา่งกา้วแรกของการสมคัร

จนกระทัง่ไปถงึการเป็นผูช้นะ ดงันัน้ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึมกีารแสดงออกซึง่ อารมณ์ต่างๆในระหว่างที่

ไดท้าํการแขง่ขนั เช่น โกรธ เศรา้ เสยีใจ ผดิหวงัหรอืดใีจ เป็นตน้ ซึง่ทุกช่วงเวลาทีเ่กดิขึน้นัน้จะ

ถูกบนัทกึไวแ้ลว้ค่อยนํามาถ่ายทอดออกสู่สาธารณะทางรายการโทรทศัน์ 

 

  จากรปูแบบของการดาํเนินรายการขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าแมผู้เ้ขา้แขง่ขนัจะไดม้กีา ร

แสดงออกซึง่อารมณ์ต่างๆ ในระหว่างการแขง่ขนั อกีทัง้ยงัมกีารดาํเนินกจิกรรมอนัหลากหลาย

ใหผู้ช้มไดต้ดิตามชมกนั แต่กพ็จิารณาไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนันัน้มใิช่นกัแสดงตามความหมายที่

ปรากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

  เหตุผลที ่1 จะเหน็ไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนัในรายการเรยีลลติีโ้ชวน์ัน้ไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะทาํการ

แสดงใดๆ เพื่อทีจ่ะใหเ้กดิความบนัเทงิ แมว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนัจะไดรู้แ้ลว้กต็ามว่ามกีารบนัทกึภาพ

ของตนอยูต่ลอดเวลา  แต่ผูเ้ขา้แขง่ขนัเพยีงแค่ทาํการแขง่ขนัโดยยนิยอมใหม้กีารนําเอาการ

ดาํเนินชวีติประจาํวนัของตนออกเผยแพรสู่่สาธารณชนเพื่อเรยีกคะแนนนิยมเท่านัน้  

 

  เหตุผลที ่2 ผูเ้ขา้แขง่ขนัไมไ่ดท้าํการแสดงซึง่งานใดๆอนัจะถอืไดว้่าเป็นการแสดงออก

เพื่อความบนัเทงิต่อสาธารณชนได ้เน่ืองจากรายการดงักล่าวมเีพยีงแต่การนําเสนอการดาํเนิน

ชวีติประจาํวนัในระหว่างการแขง่ขนัของผูเ้ขา้แขง่ขนัเท่านัน้  

 

  ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆของรปูแบบรายการเรยีลลติีโ้ชวจ์งึส่งผลใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัในรายการ

เรยีลลติีโ้ชวน์ัน้ไมใ่ช่นกัแสดงตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 จงึไมอ่าจ

ไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงได ้

 

 กรณทีี ่2 ผูเ้ขา้แขง่ขนัในรายการเกมโชว ์  

 

 ลกัษณะหรอืรปูแบบการดาํเนินรายการของรายการเกมโชวน์ัน้มกัจะเป็นกรณทีีท่าง

รายการไดเ้ชญิบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืเป็นกลุ่มเพื่อมาทาํการแขง่ขนัชงิรางวลัต่างๆ ซึง่อาจจะ

เป็นตวัเงนิหรอืสิง่ของกไ็ด ้โดยการแขง่ขนันัน้จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปทัง้น้ีขึน้อยูก่บัรปูแบบ

ของแต่ละรายการ เช่น รายการ ก. มรีปูแบบการแขง่ขนัทีเ่ป็นการตอบคาํถาม ส่วนรายการ ข . มี

รปูแบบการแขง่ขนัทีเ่ป็นการทาํกจิกรรมต่างๆ เป็นตน้  ซึง่ตลอดระยะเวลาของรายการจะเหน็ได้
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ว่าผูเ้ขา้แขง่ขนัไดม้กีารดาํเนินกจิกรรมต่างๆ อกีทัง้ยงัมี การแสดงท่าทาง และอารมณ์ปรากฏ

ออกมาใหเ้หน็ดว้ย 

 

  จากรปูแบบการดาํเนินรายการขา้งตน้สามารถพจิารณาไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนัในรายการเกม

โชวท์ัง้น้ีไมว่่าจะเป็นดาราหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงหรอืเป็นเพยีงแค่บุคคลทัว่ไปนัน้ มไิดเ้ป็นผู้

แสดงการแสดงใดๆ เพื่อความบนัเทงิอนัจะถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่ง

สทิธขิองนกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 โดยมเีหตุผลดงัน้ี 

 

  เหตุผลที ่1 สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าผูท้ีเ่ขา้มาทาํการแขง่ขนัในรายการเกมโชวน์ัน้

ต่างกม็เีจตนาเพยีงแค่ทาํการเขา้รว่มการแขง่ขนัเพื่อชงิรางวลัทีท่างรายการไดก้ําหนดเอาไวโ้ดย

ไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะทาํการแสดงใดๆ ต่อสาธารณชน 

 

 เหตุผลที ่2 การดาํเนินกจิกรรมต่างๆของผูเ้ขา้แขง่ขนัในระหว่างทีท่าํการแขง่ขนันัน้มิ

อาจถอืไดว้่าเป็นการแสดงออกซึง่งานใดๆ ของผูเ้ขา้แขง่ขนั หากแต่เป็นเพยีงแค่เหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ในระหว่างการแขง่ขนัเท่านัน้นัน่เอง  

 

  เหตุผลที ่3 ผูช้มรายการเกมโชวต่์างๆนัน้แมจ้ะไดร้บัความบนัเทงิจากรายการดงักล่าว

แต่กเ็หน็ไดว้่าสิง่ทีใ่หค้วามบนัเทงิแก่ผูช้มนัน้กค็อืรปูแบบการดาํเนินรายการของแต่ละรายการ

และความนิยมชมชอบในตวัผูเ้ขา้แขง่ขนัเท่านัน้ หาใช่ความบนั เทงิทีเ่กดิจากการแสดงของผูเ้ขา้

แขง่ขนัแต่อยา่งใด เน่ืองจากผูเ้ขา้แขง่ขนัไมไ่ดก้ระทาํการแสดงใดๆนัน่เอง 

 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึสรปุไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนัในรายการเกมโชวแ์มจ้ะเป็นรายการที่

ถ่ายทอดสดกต็าม   กม็ไิดอ้ยูใ่นขอบเขตของการเป็นนกัแสดงตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญตัิ

ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 อนัจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงได ้

 

  แต่อยา่งไรกต็ามมขีอ้ทีน่่าสงัเกตตรงทีว่่าในปจัจบุนัรายการเกมโชวต่์างๆ นัน้เริม่ทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการดาํเนินรายการโดยการใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัทาํการแสดงต่างๆ เช่นการรอ้ง

เพลง หรอืการแสดงละครสั ้ นๆ ในกรณน้ีีกจ็ะถอืไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนันัน้ไดม้เีจตนาทีจ่ะแสดงออก

ซึง่งานนาฏกรรม งานดนตรกีรรม งานวรรณกรรม หรอืงานในลกัษณะอื่นใดเพื่อความบนัเทงิ

แลว้ และหากรายการเกมโชวน์ัน้เป็นรายการทีถ่่ายทอดสด  หรอืเป็นการบนัทกึรายการทีย่งัไม่

เคยมกีารบนัทกึไว้  กจ็ะส่งผลกล ายเป็นว่าผูเ้ขา้แขง่ขนัคนดงักล่าว นัน้เป็นนกัแสดงอนัอาจจะ

ไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 แต่ทัง้น้ี

เฉพาะในส่วนทีต่นไดท้าํการแสดงเท่านัน้ 
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 กรณทีี ่ 3 ผูท้ีท่าํการแสดงในรายการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีา : นกักฬีา และ

ผูบ้รรยายการแขง่ขนักฬีา 

 

  ในการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีาแต่ละประเภทนัน้มกัจะมลีกัษณะหรอืรปูแบบรายการ

ทีค่ลา้ยคลงึกนัคอืจะเป็นการถ่ายทอดเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในระหว่างทีท่าํการแขง่ขนั เพื่อให้

ผูช้มสามารถตดิตามสถานการณ์กฬีาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลาได ้ดงันัน้จึ งเป็นปกตธิรรมดาที่

จะมภีาพของนกักฬีาทีท่าํการแขง่ขนัอยูป่รากฏออกมาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแขง่ขนั

กฬีานัน้ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลกจ็ะมภีาพของนกักฬีาทีก่ําลงัวิง่ หรอืเตะ

ลกูฟุตบอลปรากฏออกมา เป็นตน้ นอกจากนัน้ในการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีากม็กัจะมี

ผูบ้รรยายเพื่อทาํการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการแขง่ขนัเพื่อเพิม่อรรถรส

ของผูช้มดว้ย 

 

  กรณนีกักฬีา 

 

 กรณน้ีีจะเหน็ไดว้่านกักฬีาทีท่าํการแขง่ขนักฬีาทีถ่่ายทอดสดในแต่ละประเภทนัน้ไมอ่าจ

ถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงตามความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญั ญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 

2537 ได ้เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

  เหตุผลที ่1 การเล่นกฬีาของบรรดานกักฬีาแต่ละคนในการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ 

เช่น การแขง่ขนัฟุตบอล การแขง่ขนัพายเรอื การแขง่ขนัฮอกกีน้ํ้าแขง็หรอืการแขง่ขนับาสเกต็

บอลนัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะถอืไดว้่าเป็นการแสด งซึง่งานใดๆเพื่อความบนัเทงิต่อสาธารณชน 

หากแต่เป็นเพยีงเหตุการณ์อนัเกีย่วกบัการแขง่ขนักฬีาทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ 

 

  เหตุผลที ่2 นกักฬีาทีท่าํการแขง่ขนักฬีานัน้ไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะใหก้ริยิา ท่าทางต่างๆที่

ตนไดแ้สดงออกมาในระหว่างการแขง่ขนันัน้เป็นการแสดงซึง่ความบนัเ ทงิ หากแต่เป็นเพยีงแค่

การเคลื่อนไหวตามธรรมชาตอิยา่งไมม่รีะบบระเบยีบอนัเกดิขึน้ในการแขง่ขนักฬีาเท่านัน้ 

 

  แต่อยา่งไรกต็าม มกีรณทีีน่่าสงัเกตคอื หากมกีารประยกุตด์ว้ยการนําการเล่นกฬีามา

ประกอบเขา้กบัลกัษณะการแสดงประเภทอื่นๆ จนทาํใหเ้กดิการกําหนดรปูแบบการแสดงที่

แน่นอน เช่น การแสดงการว่ายน้ําในท่าทางทีพ่รอ้มเพรยีงกนัของกลุ่มนกัว่ายน้ํา (การระบาํใต้

น้ํา) หรอืการแสดงสเกต็ลลีา (Figure skating) อนัเป็นการแสดงประกอบเพลงดว้ยท่าทางต่างๆ 

ทีก่ําหนดไว ้เป็นตน้ กจ็ะเหน็ไดว้่าการแสดงดงักล่าวมลีกัษณะดงัเช่นการเตน้ราํใน

สภาพแวดลอ้มทีแ่ ตกต่างกนัออกไปนัน่เอง และอาจถอืไดว้่าเป็นประเภทของการแสดงทาง
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นาฏกรรมกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีจะตอ้งปรากฏใหเ้หน็ดว้ยว่าผูเ้ล่นกฬีาดงักล่าวนัน้มเีจตนาทีจ่ะแสดงออ ก

ซึง่งานนาฏกรรมเพื่อความบนัเทงิ ถงึจะถอืไดว้่าผูเ้ล่นกฬีาในลกัษณะดงักล่าวเป็นนกัแสดงตาม

ความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

  กรณผีูบ้รรยายการแขง่ขนักฬีาทีม่กีารถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ 

 

  กรณขีองผูบ้รรยายการแขง่ขนักฬีา ทีม่กีารถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ ในแต่ละประเภท

กฬีานัน้เหน็ไดว้่า เป็นผู้อยูใ่นขอบเขตความหมายของคาํว่านกัแสดงตามทีป่รากฏในมาตรา 4 

ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

  เหตุผลที ่ 1 จะเหน็ไดว้่าการที่ ผูบ้รรยา ยการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีา ทีม่กีาร

ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ ได้ทาํการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ อนัถอืว่าเป็นขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ใน

การแขง่ขนักฬีานัน้ เป็นผูท้าํการพากยใ์นลกัษณะอื่นใดตามทีป่รากฏในนิยามความหมายของคาํ

ว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537แลว้ กล่าวคอืเป็นผูท้าํการ

พากยโ์ดยไมม่บีทพากยน์ัน่เอง 

 

  เหตุผลที ่ 2 สามารถ พจิารณา ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าผูบ้รรยายการแขง่ขนักฬีา ทีม่กีาร

ถ่ายทอดสดทางโทรทั ศน์นัน้ไดท้าํการบรรยายเพราะ มเีจตนาโดยตรงทีจ่ะสื่อถงึสาธารณชนซึง่

ความบนัเทงิโดยผ่านการพากยข์องตน 

 

  ดงันัน้ จากเหตุผลขา้งตน้จงึพจิารณาไดว้่าผู้บรรยายการแขง่ขนักฬีา ทีม่กีารถ่ายทอดสด

ทางโทรทศัน์ ในแต่ละประเภทกฬีานัน้  เป็นผู้ อยูใ่นขอบเขตความหมายของคาํว่า  “นกัแสดง ” 

ตามทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

  กรณทีี ่4 ผูท้ีท่าํการแสดงในรายการเดนิแฟชัน่: นางแบบหรอืนายแบบ 

 

 โดยลกัษณะทัว่ไปของการเดนิแฟชัน่โชวห์รอืทีเ่รยีกว่าการเดนิแบบนัน้มกัจะนิยมให้

นายแบบหรอืนางแบบเป็นผูนํ้าเสนองานออกแบบต่างๆ โดยการเดนิโ ชวบ์นเวท ีเช่น การ

นําเสนอเสือ้ผา้ทีเ่กดิจากการออกแบบของนกัออกแบบชื่อดงั เป็นตน้ 

 

  จากลกัษณะทัว่ไปของการเดนิแบบจงึสามารถพจิารณาไดว้่านายแบบหรอืนางแบบทีท่าํ

การเดนิแฟชัน่โชวบ์นเวทนีัน้ มไิดเ้ป็นนกัแสดงอนัจะไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตาม

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ได ้เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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 เหตุผลที ่1 การเดนิแฟชัน่โชวข์องเหล่าบรรดานายแบบและนางแบบทัง้หลายนัน้แมจ้ะมี

ดนตรปีระกอบในการเดนิแต่กม็อิาจถอืไดว้่าเป็นการแสดงออกซึง่งานนาฏกรรมได ้เน่ืองจาก

มไิดม้กีารสื่อใหเ้หน็ถงึอารมณ์ หรอืท่าทางใดๆจากการเดิ นทีม่ดีนตรปีระกอบนัน้ กล่าวคอื

วตัถุประสงคข์องการมดีนตรปีระกอบการเดนิแฟชัน่โชวน์ัน้กเ็พยีงแค่ตอ้งการใหเ้กดิความ

เพลดิเพลนิแก่ผูช้ม 

 

  เหตุผลที ่2 การเดนิแฟชัน่โชวข์องนายแบบหรอืนางแบบมไิดส้ื่อใหเ้หน็ถงึงานแสดงใดๆ

ทีเ่กดิจากตวัผูเ้ดนิแฟชัน่โชวอ์นัจะก่อใหเ้กดิคว ามบนัเทงิต่อผูช้ม แต่ในทางกลบักนัสิง่ทีผู่ช้ม

ตอ้งการชมในการเดนิแฟชัน่โชวน์ัน้กค็อืงานออกแบบต่างๆทีถู่กนําเสนอโดยผูเ้ดนิแบบนัน่เอง 

 

  เหตุผลที ่3 จะเหน็ไดว้่านายแบบหรอืนางแบบทีเ่ดนิแฟชัน่โชวน์ัน้ไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะทาํ

การแสดงใดๆเพื่อความบนัเทงิต่อสาธารณชน หากแต่ตอ้งการเพยีงแค่นําเสนอผลงานออกแบบ

ทีต่นเป็นผูส้วมใส่หรอืจบัถอืเท่านัน้ 

 

 กรณทีี ่5 ผูท้ีท่าํการแสดงมายากล: นกัมายากล  

 

  ผูท้ีท่าํการแสดงมายากล หรอืนกัมายากลนัน้สามารถถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงตาม

ความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ได ้เน่ืองจาก 

 

  เหตุผลที ่1 โดยรปูแบบของการแสดงมายากลนัน้จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า นกัมายากลมี

เจตนาทีจ่ะแสดงงานอนัเกดิจากทกัษะ และความสามารถของตนทีไ่ดท้าํการฝึกฝนมา ทัง้น้ี

เพื่อใหเ้กดิความบนัเทงิแก่สาธารณชน 

 

  เหตุผลที ่ 2 การแสดงมายากลของนกัมายากลนัน้ แมจ้ะไมใ่ช่กา รแสดงออกซึง่งาน

นาฏกรรม งานศลิปกรรม หรอืงานดนตรกีรรม แต่กถ็อืไดว้่าเป็นการแสดงประเภทการแสดงใน

ลกัษณะอื่นใด โดยใชค้วามสามารถของนกัมายากลเป็นหลกัอนัก่อใหเ้กดิสทิธขิองนกัแสดงได ้

 

  ดงันัน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่านกัมายากลมฐีานะเป็นนกัแสดงอนัอาจจะไดร้บัความ

คุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537  
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 กรณทีี ่6 ผูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตร ์

 

 กรณผีูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตรน้ี์สามารถพจิารณาไดอ้ยา่งชดัเจนว่า ไมไ่ด้เป็นผูท้ีอ่ยูใ่น

ขอบเขตความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537

จงึไมส่ามารถไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

 เหตุผลที ่1 จะเหน็ไดว้่าผูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตรน์ัน้เป็นผูท้ีไ่ดท้าํการแสดงตามบท 

หรอืเป็นผูท้ีถ่่ายทอดวรรณกรรมหรอืดนตรกีรรมไปสู่สาธารณชน โดยใชท้กัษะและความสามารถ

ของตน แต่เมือ่ไดพ้ิจารณาแลว้จะเหน็ว่า การแสดงภาพยนตข์องนกัแสดงนัน้ไมไ่ดเ้ป็นการแพร่

เสยีงแพรภ่าพในขณะทีไ่ดท้าํการแสดงสด เป็นเพยีงการแสดงทีไ่ดถู้กบนัทกึไวเ้พื่อทีจ่ะ นํางานที่

บนัทกึไวน้ัน้ไปเผยแพรเ่ป็นเทปบนัทกึการแสดงในรปูแบบต่างๆ 

 

 เหตุผลที ่2 จะเหน็ไดว้่าผูท้ีท่าํการแสดงภาพย นตร์นัน้จะไดร้บัความคุม้ครองสทิธิ ของ

นกัแสดงไดต่้อเมือ่จะตอ้งเป็นการแสดงสด หากมกีารบนัทกึไวแ้ลว้กจ็ะไมส่ามารถ ทีจ่ะไดร้บั

ความคุม้ครองตามมาตรา 44 

 

  ดงันัน้ผูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตรจ์งึไม่ไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงตาม

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์  พ.ศ. 2537 กล่าวคอื ผูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตรน์ัน้จะ ไม่มสีทิธใินการ

แพร่เสยีงแพรภ่าพซึง่การแสดงที่ มกีารบนัทกึไว้แลว้ ถงึแมจ้ะเป็นผูท้ีไ่ดท้าํการแสดงดว้ยตวัเอง

เน่ืองจากการแสดงภาพยนตเ์ป็นการแสดงทีม่กีารบนัทกึไวแ้ลว้ หากนกัแสดงนํางานดงักล่าว

ออกไปเผยแพรก่จ็ะถอืเป็นการละเมดิในสิ ทธกิารแพรเ่สยีงแพรภ่าพ แต่หากเป็นการแสดง

ภาพยนตแ์ละเผยแพรอ่อกสู่สาธารณชนขณะนัน้เลยหรอืทีเ่รยีกว่า การแสดงสด กจ็ะไดร้บัความ

คุม้ครอง สทิธขิองนกัแสดง มสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวตามมาตรา 44 หากมบุีคคลใดนํางานดงักล่าวไป

เผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต กจ็ะถอืเป็นการละเมดิสทิธขิองนกัแสดง 
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บทท่ี 5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 

บทสรปุ 

 

โดยปกต ิ การเผยแพรง่านวรรณกรรมและศลิปกรรมต่อสาธารณชนนัน้ ผูส้รา้งสรรค์

งานไมส่ามารถทีจ่ะเผยแพรผ่ลงานนัน้ไดด้ว้ยตวัเอง  มกัตอ้งอาศยัสื่อกลางผูม้คีวามสามารถใน

การแสดงรปูแบบต่างๆซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถส่วนตั วในการเรยีนรู ้ฝึกฝนใหเ้กดิความชาํนาญ 

ลงทุนลงแรงในการฝึกซอ้ม หรอืแรงบนัดาลใจอยา่งสงู เพื่อทีจ่ะถ่ายทอดผลงานออกสู่

สาธารณชน  การแสดงของนกัแสดงเดมิจะแสดงอยูใ่นสถานทีเ่ฉพาะและจาํกดักลุ่มบุคคลเฉพาะ

ผูท้ีอ่ยูใ่นสถานทีแ่สดง  ต่อมาเมือ่เทคโนโลยกีารสื่อสารพฒันามากขึน้   การแสดงไดถู้กขยาย

ขอบเขตออกไปนอกสถานทีแ่สดงหรอืแมแ้ต่ในต่างประเทศ  หรอืในสถานทีท่ีส่ามารถรบัเสยีง

และหรอืภาพได ้แมใ้นสถานทีส่่วนตวักต็าม  เช่น  ภายในบา้น  หรอืในสถานทีส่าธารณชนอื่นๆ 

เช่น  โรงแรมหรอืภตัตาคาร  ดงันัน้ในปจัจบุนัการแสดงงานสรา้งสรรคจ์งึสามารถเผ ยแพรต่่อ

สาธารณชนไดโ้ดยไมม่ขีอบเขตจาํกดั 

 

นกัแสดงในสาขาต่างๆไดม้คีวามพยายามทีจ่ะใหต้นไดร้บัความคุม้ครองเกีย่วกบัการ

บนัทกึการแสดง เน่ืองจากบนัทกึการแสดงไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อนกัแสดงเพิม่มากขึน้  และมี

ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดใ้นการแสดงของนกัแสดง เพราะทาํใหไ้ดร้บัว่าจ้ างในการแสดงสด

น้อยลง  สิง่บนัทกึการแสดงไดเ้ขา้มาแทนทีก่ารแสดงทัง้ในโรงภาพยนตรห์รอืรา้นอาหาร และ

นกัแสดงยงัตอ้งกงัวลอกีว่าการแสดงของตนอาจจะถูกบนัทกึไวโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตและถูก

นําไปใชป้ระโยชน์ ซึง่จะทาํใหน้กัแสดงจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์นัน้ ซึง่ยอ่ม

ไมเ่ป็นการยตุธิรรมต่อสทิธขิองนกัแสดง  เมือ่เปรยีบแลว้นกัแสดงจะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัผู้

ประยกุตง์านวรรณกรรมหรอืศลิปกรรม  กล่าวคอืเน่ืองจากผูป้ระยกุตจ์ะแปลงานจากภาษาหน่ึง

เป็นอกีภาษาโดยพยายามยดึหลกัตามแนวตน้ฉบบั  แต่นกัแสดงจะถ่ายทอดงานหรอืแปลงาน

ตามเจตนารมณ์ของผู้ สรา้งสรรคผ์ลงานหรอืตนเองมสี่วนรว่มในการสรา้งสรรค์  ดงันัน้ นกัแสดง

จงึควรมฐีานะเช่นเดยีวกบัผูแ้ปลงานวรรณกรรม จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามคุม้ครองเน่ืองจาก

นกัแสดงเป็นผูช่้วยเหลอื (Contribution) หรอืสนบัสนุน (Auxiliaries) ในการเผยแพรง่านของผู้

สรา้งสรรคผ์ลงานลขิสทิธิ ์
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 จากทีไ่ดท้าํการพจิารณาและศกึษามาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าขอบเขตการใหค้วามคุม้ครอง

สทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศไทย ประเทศองักฤษและประเทศญีปุ่น่นัน้

สามารถสรปุหลกัเกณฑไ์ดด้งัน้ี 

 

 5.1 กฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกบัการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดง 

 

  5.1.1 ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงภายใตอ้นุสญัญากรงุโรม (Rome Convention 

ค.ศ. 1961) 

 

(1) ขอ้ 3 (a) ของอนุสญัญากรงุโรมไดบ้ญัญตันิิยามของคาํว่า “นกัแสดง ” (Performer) 

ว่าหมายถงึ ผูแ้สดง นกัรอ้ง นกัดนตร ีนกัเตน้ราํ และบุคคลอื่นๆทีแ่สดงท่าทาง รอ้ง กล่าว พากย ์

และแสดงตามบทหรอืการแสดงในลกัษณะอื่นใดของงานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรม  

 

(2) คาํจาํกดัความของอนุสญัญากรงุโรมจะไมใ่หค้วามคุม้ครองแก่ผูท้ีไ่มไ่ดแ้สดงงาน

วรรณกรรมหรอืศลิปกรรม เช่น นกัแสดงนานาสาระบนัเทงิ (Variety) นกัแสดงละครสตัว ์ (Circus 

Artists) นกัเล่นกล (Jugglers) นกักายกรรม (Acrobats) ตวัตลก (Clowns) นกักฬีา (Spots 

Personalities) หรอืผูท้ีแ่สดงเพยีงบทสัน้ในละคร หรอื ภาพยนตร ์หรอื แสดงท่าทางลอ้เลยีน 

 

(3) อนุสญัญากรงุโรมไมไ่ดใ้หค้าํจาํกดัความคาํว่า “การแสดง ” (Performance) แต่เมือ่

ไดพ้จิารณาแลว้จะหมายถงึ การกระทาํของนกัแสดง 

 

(4) แมว้่าขอ้  3 (a) ของอนุสญัญากรงุโรมจะไดบ้ญัญตัคิาํนิยามของ “นกัแสดง ” ไวว้่า

หมายถงึ ผูซ้ึง่แสดงงานวรรณกรรมและศลิปกรรม แต่ขอ้ 9 ของอนุสญัญากรงุโรม บญัญตัใิห้

ประเทศสมาชกิสามารถขยายการใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงประเภทอื่นๆซึง่ไมไ่ดท้าํการแสดง

งานวรรณกรรมหรอืศลิปกรรมได ้โดยการบญัญตัไิวใ้นกฎหมายภายในประเทศสมาชกิ 

 

(5) อนุสญัญากรงุโรมไดว้างหลกัการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง “กรณกีาร

กระทาํต่อการแสดงของนกัแสดง โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากนกัแสดงเป็นการละเมดิสทิธขิอง

นกัแสดง ” อนุสญัญากรงุโรมไดก้ําหนดใหค้วามคุม้ครองแก่นกัแสดงเท่าทีไ่ดร้ะบุไ วใ้นอนุสญัญา

เท่านัน้ และใหข้ึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศสมาชกิในการหาแนวทางใหค้วามคุม้ครองแก่

นกัแสดงตามวตัถุประสงคข์องอนุสญัญา ดงันัน้ ประเทศสมาชกิอาจเลอืกความคุม้ครองสทิธขิอง

นกัแสดง ทีเ่หมาะสม ซึง่ความผกูพนัตามอนุสญัญากรงุโรมมเีพยีงใหป้ระเทศสมาชกิจะตอ้งทาํใ ห้
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บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นอนุสญัญากรงุโรมเท่านัน้ อนุสญัญากรงุโรมบญัญตัใิหค้วาม

คุม้ครองแก่นกัแสดงต่อการกระทาํ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนจากการแสดงของนกัแสดง 

 

2. การบนัทกึการแสดงสดโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

 

3. การทาํซํ้าจากสิง่บนัทกึการแสดงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 

4. การนําสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงออกแพรเ่สยีงแพรภ่าพหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชน

โดยตรง 

 

5.1.2 ความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญาทีเ่กีย่วกบัทางการคา้ (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights Including Trade in Counterfeit Goods หรอื TRIPs) 

 

(1) ประเทศสมาชกิ มพีนัธกรณจีะตอ้งนําบทบญัญตัแิห่งความตกลงน้ีไปบญัญตัเิป็น

กฎหมายภายใน เพื่อใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาตามความตกลง TRIPs ซึง่ประเทศ

สมาชกิอาจใหค้วามคุม้ครองสงูกว่าความตกลงหรอืกําหนดวธิกีารทีเ่หมาะสมกไ็ด ้

 

(2) สทิธขิองนกัแสดงไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสทิธทิางทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งหน่ึง 

โดยไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งของการบนัทกึเสยีงและการเผยแพรเ่สยีงแพรภ่าพการแสดงสด ซึง่

นกัแสดงจะไดร้บัความคุม้ครองอยา่งน้อย 50 ปี 

 

(3) ในขอ้ 14 เกีย่วกบัการคุม้ครองนกัแสดง ผูผ้ลติสิง่บนัทกึเสยีง (การบนัทกึเสยีง ) 

และองคก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพในส่วนเกีย่วกบัการบนัทกึการแสดงของตนบนสิง่บนัทกึเสยีง 

นกัแสดงจะสามารถหา้มการกระทาํดงัต่อไปน้ีได ้เมือ่กระทาํโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตน ไดแ้ก่การ

บนัทกึการแสดงของตนซึง่ยงัไม่ มกีารบนัทกึ และการทาํซํ้าซึง่การบนัทกึนัน้นกัแสดงจะสามารถ

หา้มการกระทาํดงัต่อไปน้ีไดด้ว้ยเช่นเดยีวกนั เมือ่กระทาํโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตน รวมทัง้การ

แพรเ่สยีงแพรภ่าพโดยวธิไีรส้ายและการเผยแพรก่ารแสดงของตนสู่สาธารณชน 

 

 

  



 58 

5.2.การให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

5.2.1 การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงกฎหมายของประเทศองักฤษ 

 

(1)  ประเทศองักฤษไดใ้หค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงโดย กฎหมาย  Copyright, 

Designs and Patent Act, 1988 ซึง่ไดก้ําหนดใหส้ทิธขิองนกัแสดงครอบคลุมถงึการแสดงทุก

ประเภททีแ่สดงนาฏกรรม การเตน้ การแสดงละครใบ ้การแสดงดนตร ีการอ่านหรอืการกล่าวงาน

วรรณกรรม การแสดงละครใบ ้การแสดงดนตร ีการอ่านหรอืการกล่าวงานวรรณกรรม การแสดง

หลากหลาย หรอืการแสดงอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึ รวมถงึการแสดงกายกรรม หรอืนกัเล่นกล 

แต่ไมร่วมถงึนกักฬีา เช่น นกัเตน้ระบาํใตน้ํ้า 

 

(2)  กฎหมายCopyright, Designs and Patent Act, 1988 ของประเทศองักฤษไดใ้ห้

ความคุม้ครองเกีย่วกบัสทิธขิองนกัแสดงโดยอนุญาตใหก้ระทาํการไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 1. การบนัทกึทัง้หมดหรอืส่วนสาํคญัของการแสดง 

 

 2. การแพรเ่สยีงแพรภ่าพการแสดงสด หรอืการใหบ้รกิารรายการเคเบลิทัง้หมด 

หรอืส่วนสาํคญัของการแสดง 

 

5.2.2 การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่ 

 

(1)  กฎหมายลขิสทิธิญ์ีปุ่น่ ค .ศ. 1992 ไดใ้หค้วามหมายของนกัแสดงไวใ้นมาตรา 2 (1) 

(iv) นกัแสดง หมายถงึ ผูแ้สดง นกัเตน้ นกัรอ้ง และบุคคลอื่นทีแ่สดงรวมทัง้ผูค้วบคุมหรอื

ผูอ้ํานวยการแสดง 

 

(2) สทิธขิองนกัแสดงเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนกัแสดงและ

สทิธเิกีย่วกบัการไดร้บัค่าตอบแทน ซึง่สามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี 

 

 1. สทิธใินการบนัทกึเสยีงหรอืภาพ 

 

 2. สทิธใินการแพรเ่สยีงแพรภ่าพส่งเสยีงตามสาย 

 

 3. สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 
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5.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย 

 

(1) ในปจัจบุนัสทิธขิองนกัแสดงในประเทศไทยไดร้บัความคุม้ครองโดยพระราชบญัญตัิ

ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ซึง่เป็นกฎหมายลขิสทิธิท์ีป่ระเทศไทยใชบ้งัคบัในปจัจบุนั 

 

(2) พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ของไทยไดบ้ญัญั ตคิวามหมายของคาํว่า 

“นกัแสดง” ไวใ้นมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ว่าใหห้มายความถงึ ผูแ้สดง นกั

ดนตร ีนกัรอ้ง นกัเตน้ นกัราํ และผูซ้ึง่แสดงท่าทาง รอ้ง กล่าว พากย ์แสดงตามบทหรอืในลกัษณะ

อื่นใด” 

 

(3) นกัแสดงมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวดงัต่อไปน้ี 

 

  1. สทิธใินการแพรเ่สยีงแพรภ่าพ หรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่การแสดง 

 

  2. สทิธใินการบนัทกึการแสดงทีย่งัไมม่กีารบนัทกึ (Unfixed Performance) 

 

  3. สทิธใินการทาํซํ้าของนกัแสดง 

 

  4. สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทน 

  

(4) ขอ้จาํกดัของกฎหมายจงึส่งผลเป็นว่าผูท้ีจ่ะไดร้บัการคุม้ ครองภายใตก้ฎหมายเรือ่ง

สทิธขิองนกัแสดงนัน้ จะตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นความหมายของคาํว่า “นกัแสดง ” ตามมาตรา 4 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 เท่านัน้ ดงันัน้นกัแสดงในบางสาขาถงึแมจ้ะเป็นนกัแสดงตาม

ความเป็นจรงิกต็าม แต่กอ็าจไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนั กแสดงกไ็ด ้จงึก่อใหเ้กดิ

ปญัหาการตคีวามในเรือ่งขอบเขตของคาํว่านกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ขึน้ว่า

นกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดงประเภทไหนหรอืสาขาไหนจะถอืว่าเป็น “นกัแสดง” ตามความหมายของ

พระราชบญัญตัดิงักล่าว  
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 (5) เมือ่พจิารณาจากคาํนิยามทีป่รากฏใน มาตรา 4 กจ็ะเหน็ไดว้่า ประเภทของการ

แสดงอนัก่อใหเ้กดิสทิธขิองนกัแสดงตามลกัษณะของการแสดงต่อสาธารณชนนัน้สามารถแยกได้

เป็น 4 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 

   1. การแสดงทางนาฏกรรม 

 

 2. การแสดงทางดนตรกีรรม 

 

 3.การอ่าน ท่องหรอืกล่าวทางวรรณกรรม 

 

 4. การแสดงในลกัษณะอื่นใด อนัไ ดแ้ก่การละเล่นอื่นๆ หรอืการแสดงทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน

อนัมลีขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสิง่ในการแสดง 

 

จากการแบ่งประเภทของการแสดงขา้งตน้นัน้ทาํใหเ้กดิขอ้สงัเกตไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ขอ้สงัเกตที ่1 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดใ้หค้วามคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิอง

นกัแสดงไวเ้ฉพาะการแสดงสด (Live Performance) เท่านัน้ 

 

ส่วนการแสดงทีย่งัไมไ่ดม้กีารบนัทกึการแสดงไว ้นกัแสดงผูน้ัน้กย็งัคงไดร้บัความ

คุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงตามมาตรา 44 (2) ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 

กล่าวคอื นกัแสดงผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะทาํการบนัทกึการแสดงของตนทีย่ ั งไมไ่ดม้กีารบนัทกึไวแ้ลว้

นัน่เอง 

 

ขอ้สงัเกตที ่2 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ไดใ้หค้วามคุม้ครองคลอบคลุมไปถงึ

นกัแสดงทีไ่ดท้าํการแสดงโดยไมไ่ดใ้ชง้านอนัมลีขิสทิธิใ์ดๆ เป็นสื่อในการแสดงดว้ย 

 

ขอ้สงัเกตที ่ 3 การทีจ่ะพจิารณาว่านกัแสดงผูใ้ดจะเป็นนกัแสดงตามมาตร า 4 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 อนัอาจจะไดร้บัความคุม้ครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดงไดน้ัน้ 

จะตอ้งพจิารณาไปถงึเจตนาของนกัแสดงผูน้ัน้ดว้ยว่ามเีจตนาทีจ่ะใหถ้งึขัน้ของการแสดงเพื่อให้

ความบนัเทงิหรอืไม ่

 

(6) จากรปูแบบของการดาํเนินรายการเรยีลลติีโ้ชว ์จะเหน็ ไดว้่าแมผู้เ้ขา้แขง่ขนัจะไดม้ี

การแสดงออกซึง่อารมณ์ต่างๆ ในระหว่างการแขง่ขนั อกีทัง้ยงัมกีารดาํเนินกจิกรรมอนัหลากหลาย
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ใหผู้ช้มไดต้ดิตามชมกนั แต่กพ็จิารณาไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนันัน้มใิช่นกัแสดงตามความหมายทีป่รากฏ

ในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

(7) จากรปูแบบการดาํเนินรายการเกมโชวส์ามารถพจิารณาไดว้่าผูเ้ขา้แขง่ขนัใน

รายการเกมโชวท์ัง้น้ีไมว่่าจะเป็นดาราหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงหรอืเป็นเพยีงแค่บุคคลทัว่ไปนัน้ มไิด้

เป็นผูแ้สดงการแสดงใดๆ เพื่อความบนัเทงิอนัจะถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองใน

เรือ่งสทิธขิองนกัแสดงตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

(8) นกักฬีาทีท่าํการแขง่ขนักฬีาในแต่ละประเภทนัน้ไมอ่าจถอืไดว้่าเป็นนกัแสดงตาม

ความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 ได ้เน่ืองจากการเล่น

กฬีาของบรรดานกักฬีาแต่ละคนในการแขง่ขนักฬีาประเภทต่ างๆเป็นเพยีงเหตุการณ์อนัเกีย่วกบั

การแขง่ขนักฬีาทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ 

 

แต่อยา่งไรกต็าม มกีรณทีีน่่าสงัเกตคอื หากมกีารประยกุตด์ว้ยการนําการเล่นกฬีามา

ประกอบเขา้กบัลกัษณะการแสดงประเภทอื่นๆ จนทาํใหเ้กดิการกําหนดรปูแบบการแสดงที่

แน่นอนกอ็าจถอืไดว้่าผูเ้ล่นกฬีาในลกัษณะ ดงักล่าวเป็นนกัแสดงตามความหมายทีป่รากฏใน

มาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

 

(9) กรณขีองผูบ้รรยายการแขง่ขนักฬีาในแต่ละประเภทกฬีานัน้เหน็ไดว้่า อยูใ่นขอบเขต

ความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 

เน่ืองจากการทีผู่บ้รรยายการถ่ายทอดสดการแขง่ขนักฬีาไดท้าํการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ อนัถอื

ว่าเป็นขอ้เทจ็จริ งทีเ่กดิขึน้ในการแขง่ขนักฬีา นัน้ ถอืไดว้่าเป็นการพากยใ์นลกัษณะอื่นใดตามที่

ปรากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 แลว้ 

  

(10) จากลกัษณะทัว่ไปของการเดนิแบบจงึสามารถพจิารณาไดว้่านายแบบหรอืนางแบบ

ทีท่าํการเดนิแฟชัน่โชวบ์นเวทนีัน้ มไิดเ้ป็นนกัแสดงอนัจะไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง

ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ได ้เน่ืองจากการเดนิแฟชัน่โชวข์องนายแบบหรอืนางแบบ

มไิดส้ื่อใหเ้หน็ถงึงานแสดงใดๆทีเ่กดิจากตวัผู้ เดนิแฟชัน่โชวอ์นัจะก่อใหเ้กดิความบนัเทงิต่อผูช้ม

และไมไ่ดม้เีจตนาทีจ่ะทาํการแสดงใดๆเพื่อความบนัเทงิต่อสาธารณชน 

 

(11) นกัมายากลมฐีานะเป็นนกัแสดงอนัอาจจะไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดง

ภายใตพ้ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 เน่ืองจากรปูแบบของการแสดงมายากลนั ้ นจะเหน็ได้

อยา่งชดัเจนว่า นกัมายากลมเีจตนาทีจ่ะแสดงงานอนัเกดิจากทกัษะ และความสามารถของตนทีไ่ด้
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ทาํการฝึกฝนมา ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความบนัเทงิแก่ผูช้มและถอืไดว้่าเป็นการแสดงประเภทการแสดง

ในลกัษณะอื่นใด โดยใชค้วามสามารถของนกัมายากลเป็นหลกัอนัก่อใหเ้กดิสทิธขิองนกัแสดงได ้

 

 (12) กรณผีูท้ีท่าํการแสดงภาพยนตรน์ัน้สามารถพจิารณาไดอ้ยา่งชดัเจนว่าไมไ่ด้เป็นผูท้ี่

อยูใ่นขอบเขตความหมายของคาํว่า “นกัแสดง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 

2537 ไม่ได้รบัความคุ้ มครองในเรือ่งสทิธขิองนกัแสดง  เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่ดท้าํการแสดง

ภาพยนตรซ์ึง่ไดม้กีารบนัทกึไวแ้ลว้ การแสดงทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองสทิธนิกัแสดงกต่็อเมือ่เป็น

การแสดงสด เผยแพรอ่อกสู่สาธารณชนขณะทีไ่ดท้าํการแสดง จงึจะไดร้บัความคุม้ครองในการที่

จะหวงหา้มต่อบุคคลอื่นและมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวตามมาตรา 44 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากทีไ่ดท้าํการศกึษาและวเิคราะหถ์งึขอบเขตการคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงว่านกัแสดง

ประเภทใดหรอืลกัษณะใดจะสามารถเป็นนกัแสดงตามความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 อนัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงไดน้ัน้ ก็

จะเหน็ไดว้่ายงัคงมปีญัหาในเรือ่งของความ ไมช่ดัเจนของคาํนิยามของคาํว่านกัแสดงว่าจะ

หมายความถงึผูท้ีไ่ดท้าํการแสดงในลกัษณะใดบา้ง อกีทัง้ปญัหาในเรือ่งของขอ้จาํกดัทีว่่า สทิธิ

ของนกัแสดงทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 นัน้จะตอ้งเป็นการ

แสดงสด (Live Performance) ผูเ้ขยีนจงึเหน็ว่าค วรมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑใ์น

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนดงัต่อไปน้ี 

 

  1. ควรทาํการแกไ้ขบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 มาตรา 4 โดยให้

มกีารเพิม่เตมิความหมายของคาํว่า “การแสดง” ขึน้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน ดงัน้ี 

 

 “การแสดง หมายถงึ การแสดงของผูแ้สดงทีม่ลีกัษณะของการแสดงละคร การเตน้ ละคร

ใบ ้หรอืผูแ้สดงท่าทาง การแสดงดนตรกีรรมหรอืนาฏกรรม การอ่านหรอืการกล่าว งาน

วรรณกรรม หรอืการแสดงนานาสาระบนัเทงิ หรอืการแสดงอื่นๆทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั แต่

ทัง้น้ีไมร่วมถงึการเล่นกฬีา” 

 

  2. ในทางปฏบิตัคิวรทาํการกําหนดประเภทของนกัแสดงทีถ่อืว่าเป็นนกัแสดงตาม

ความหมายทีป่รากฏในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 โดยอาจจะออกมาใน

รปูของประกาศของกรมทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 
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 3. จะเหน็ไดว้่าการทีพ่ระร าชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 นัน้ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่

นกัแสดง โดยมขีอ้จาํกดัอยูท่ีว่่าการแสดงของนกัแสดงนัน้จะตอ้งเป็นการแสดงสด (Live 

Performance) ไดก่้อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในดา้นสทิธทิางเศรษฐกจิแก่นกัแสดง เน่ืองจากใน

ปจัจบุนัมคีวามเจรญิกา้วหน้าทางดา้นการบนัทกึการแสดงและหรอืการบนัทกึเสยีงเป็นอยา่งมาก 

ส่งผลใหม้กีารนําเอาสิง่บนัทกึการแสดงและหรอืเสยีงทีถู่กบนัทกึไวอ้อกไปใชป้ระโยชน์ไดอ้กีโดย

ไมจ่าํกดั หรอือาจกล่าวไดว้่าสิง่บนัทกึการแสดงและหรอืเสยีงนัน้อาจเขา้มามคีวามสาํคญัแทนที่

การแสดงสดของนกัแสดงซึง่จะส่งผลใหไ้มม่ี ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งว่าจา้งนกัแสดงเพื่อทาํการ

แสดงสดอกีต่อไปกเ็ป็นได ้อกีทัง้นกัแสดงกม็ไิดร้บัประโยชน์หรอืสทิธอินัใดจากสิง่บนัทกึการ

แสดงและหรอืเสยีงของตนนัน้  เน่ืองจากในปจัจบุนันกัแสดงจาํนวนมากหรอืแทบจะทุกค น

จาํเป็นตอ้งทาํสญัญาโอนสทิธดิงักล่าวของตนไปใหแ้ก่นายทุนผูจ้า้งวาน เช่น เจา้ของผูส้งักดัค่าย

เพลง หรอืผูส้รา้งหนงัสรา้งละคร อนัเป็นลกัษณะของสญัญา ทีม่เีน้ือหาของขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็น

ธรรมแก่นกัแสดง เป็นตน้ 

 

ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความคุม้ครองแก่นกัแสดงในดา้นสทิธทิางเศรษฐกจิ จงึสมควร ทีจ่ะทาํ

การแกไ้ขในเรือ่งขอบเขตของสทิธแิต่ เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดงทีป่รากฏในมาตรา 44 ของ

พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ใหเ้ป็นอยา่งเช่นทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรา่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์

(ฉบบัที่...) พ.ศ...ทีค่าดว่าจะประกาศใชใ้นไมช่า้น้ี (ผูศ้กึษาทาํการศกึษา ณ .วนัที ่29 มถุินายน 

พ.ศ. 2550) โดยไดม้กีารแก้ ไขในเรือ่งสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวของนกัแสดงทีป่รากฏในมาตรา 44 

ของพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ .ศ. 2537 เพื่อใหส้ามารถคุม้ครองสทิธขิองนกัแสดงไดอ้ยา่ง

กวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

  “มาตรา 44 นกัแสดงยอ่มมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวในการกระทาํอนัเกีย่วกบัการแ สดงของตน

ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) เผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่การแสดงทีย่งัไมม่กีารบนัทกึไว ้

 

(2) บนัทกึการแสดงทีย่งัไมม่กีารบนัทกึไวแ้ลว้ 

 

(3) ทาํซํ้าซึง่สิง่บนัทกึการแสดงไมว่่าโดยวธิกีารใดหรอืในรปูแบบใด 

(4) จาํหน่ายครัง้แรกซึง่ตน้ฉบบัหรอืสาํเนาสิง่บนัทกึเสยีงการแสดง 

 

(5) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนาสิง่บนัทกึเสยีงการแสดง 
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(6) เผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่สิง่บนัทกึเสยีงการแสดง ในลกัษณะทีบุ่คคลสามารถเขา้ถงึ

งานนัน้ได ้ณ เวลาและสถานทีท่ีบุ่คคลนัน้เลอืก 

 

(7) อนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธติาม (1) (2) (3) (4) (5) หรอื (6) โดยจะกําหนดเงือ่นไขอยา่งใด 

หรอืไมก่ไ็ด ้แต่เงือ่นไขดงั กล่าวจะกําหนดในลกัษณะทีเ่ป็นการจาํกดั การแขง่ขนัโดยไม่

เป็นธรรมไมไ่ด ้

 

  การพจิารณาว่าเงือ่นไขตามวรรคหน่ึง (7) จะเป็นการจาํกดัการแขง่ขนัโดยไมเ่ป็นธรรม

หรอืไม ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง” 
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