
ทรัพยสนิทางปญญา 
 

ทรัพยสินทางปญญาในความหมายอยางกวาง หมายถงึการ
สรางสรรคทางปญญาของมนุษยซึ่งแสดงออก ในรูปแบบใดก็ตาม
ทรัพยสินทางปญญานี้อาจเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน ความคิด 
แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฎ ีทรัพยสนิทางปญญายังอาจปรากฏใน
รูปแบบทีจั่บตองได เชนการประดิษฐ สินคา หรือสื่อรปูแบบอื่นที่จับ
ตองได นอกจากนี้ ทรัพยสินทางปญญายังอาจรวมถึงความรู การ
คนพบ หรือการสรางสรรคอกีดวย จะเห็นไดวา ความหมายอยาง
กวางของทรัพยสินทางปญญานี้เนน ที่ผลผลิตของสถิตปญญาและ
ความชํานาญของมนุษย โดยไมไดคํานึงถึงชนิดของการสรางสรรค 
หรือวิธีการสรางสรรคหรอืวิธีการในการแสดงออกแตอยางใด  
 
ทรัพยสินทางปญญาในความหมายอยางแคบนั้นถูกนิยามขึ้นเพื่อ
สนองตอบนโยบาย ทรัพยสินทางปญญาจะถูกจําแนก เปนประเภท
ตาง ๆ ตามผลผลิตทางปญญา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร นโยบาย
ของรัฐ ประโยชนในทางสังคม และเศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ฯลฯ ทรัพยสินทางปญญาแตละประเภทมบีทบัญญัติแหง
กฎหมาย กําหนดรับรอง และใหความคุมครองที่แตกตางกัน 
นโยบายของรัฐเกีย่วกับทรพัยสินทางปญญา และการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท บัญญติไวภายใตกฏหมายไมวา
จะเปนกฏหมายที่บญัญติไวเปนลายลกัษณอักษรหรือกฏหมายจารีต
ประเพณ ีตามแตระบบ กฎหมายของประเทศนั้น ๆ จะเหน็ไดวา
ความหมายอยางแคบของทรัพยสินทางปญญานี้กําจัดอยูที่การ
สรางสรรค ของมนุษยที่กฏหมายรบัรองไวเทานั้น  
 

ทรัพยสินทางปญญาจะเปนทรัพยสนิที่จับตองไมไดเสมอ ซึ่งถอืเปน
สิทธิในทรัพยสินนัน้เองสิทธิในทางทรัพยสินนี้ ถูกจัดวาเปนทรพัยสิน
หรือสิทธิในทรัพยสินนื่องจากผลทางปญญาเปนผลโดยตรงมาจาก
กําลังที่ทุมเททั้งหมดซึ่งสามารถ ประเมินคาในทางเศรษฐกิจได ไม
วากําลังน้ันจะเปนการลงทุนทางการเงิน แรงงาน เวลา ฯลฯ  
 



ทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิทั้งหลายซึ่งใหแกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่กฏหมายบัญญติไว อธิบายอยางงาย ๆ ไดวา ทรัพยสนิ
ทางปญญานั้นเปนสิทธิตาง ๆ แตเพียงผูเดียวที่ผูสรางสรรคจะกระทํา
การบางอยางเก่ียวกับงานสรางสรรคของตน ในทางทฤษฎี ทรพัยสิน
ทางปญญาเปนสิทธิ ในการปองกันมิใหผูอื่นมากระทําการใด ๆ อัน
เปนสทิธิของผูสรางสรรคแกงานสรางสรรค รวมตลอดถงึสิทธิในการ
บังคับสิทธิตามกฎหมายแกผูละเมิดสิทธิของผูสรางสรรคดวย
แนวความคิดนี้มีความสําคัญมากเพราะจะตองใชในการใหคําตอบวา
ผูทรงสิทธิกระทําอยางไรบางตองานสรางสรรคทางปญญาของตน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การทีผู่ทรงสิทธิมีสิทธิกระทําการอยางไรบาง
ตอบุคคลซึ่งละเมิดสิทธิของตนเปนสิ่งสําคัญมาก มิฉะนัน้ระบบของ
ทรัพยสินทางปญญาก็จะประสบความลมเหลว  
 

นอกจากสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคแลว ระบบกฎหมาย
อาจใหสิทธิคนอื่น ๆ ในทางทรัพยสนิทางปญญาอีกดวย ในบาง
ประเทศกฎหมายอาจบัญญัติใหสิทธิในการไดรับคาตอบแทนและ
ธรรมสิทธิ สิทธิประเภทแรก คือ สิทธิของผูทรงสิทธิในการไดรับ
คาตอบแทนในการใชทรัพยสินทางปญญาที่นอกเหนอืจากสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการหามใชโดยไมไดรับอนุญาต สิทธิน้ีไดรับการ
ยอมรับเปนสวนหนึ่งของสิทธินักแสดง สวนสิทธิประเภทหลังน้ัน ผู
สรางสรรคงานอันมีลขิสิทธิธ์รรมสิทธิในการขอใหช่ือของตนเอง
ปรากฎในงานที่มีการโฆษณาหรือในการหามมิใหมีการดัดแปลง หรือ
เปลีย่นแปลงงานอันเปนการเสียหายแกเกียรติคุณของผูสรางสรรค  
 
แมวามรพัยสินทางปญญาจะมีอยูเมือ่ผลผลิตทางปญญาได
สรางสรรคขึ้น แตมีขอสังเกตุวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นแยก
ตางหากจากกกรรมสิทธิ์ในสื่อแหงผลผลิตทางมรัพยสนิทางปญญา 
ลิขสิทธิ์ในหนังสือจะไมใชเปนสิ่งเดียวกันกับความเปนเจาของ
หนังสือซึง่จับตองไดสิทธิบัตรในเครือ่งมืออิเลก็ทรอนิกสแยก
ตางหากจากความเปนเจาของเครื่องมือ เจาของหนังสือหรือ
เครื่องมอือิเลก็ทรอนิกส มีกรรมสิทธิ์ในการใชหรือจัดการทรัพยน้ัน
ตามความประสงค แตไมสามารถทําการใด ๆ ซึ่งละเมิดตอสิทธิแต



เพียงผูเดียวของผูทรงลขิสทิธิ์ หรือผูทรงสิทธิบัตร เจาของหนงัสือ
ไมสามารถทําซ้ําหนังสือโดยปราศจากความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ ์เน่ืองจากบิทธิในการทําซ้ําเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผู
ทรงสิทธิ์ ผูซื้อเครือ่งมืออิเลก็ทรอนิกสไมสามารถผลิตเครื่องมือที่มี
สิทธิบัตรได เพราะสิทธิในการผลิต กรรมวิธี หรือสินคาที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธิบัตร หลักเกณฑใน
การแยกตางหากจากกันนี้ใชกับทรพัยสินทางปญญาทุกประเภท  
 
กฎเกณฑน้ียังใชกับกรณทีี่สื่อจับตองไดของทรัพยสินทางปญญา 
เชน หนังสือ สิ่งบันทึกเสียง เครื่องมือที่ไดรบัสิทธิบัตร สินคาที่มี
เครื่องหมายการคาอยูในความครอบครองของบุคคลเปนระยะ
เวลานาน ระบบกฎหมายอาจทําใหบุคคลไดมาซึ่งสังหาริมทรัพยหรอื
อสังหารมิทรัพย โดยการครอบครองปรปกษซึง่คือการครอบครอง
ทรัพยอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
เน่ืองจากสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาแยกกตางหากจากสิทธิในสื่อ
การแสดงออกการครอบครองสื่อซึ่งอาจจะทําใหไดมาซึ่งอาจจะทํา
ใหไดมาซึ่งทรัพยน้ัน ไมทําใหผูครอบครองไดมาซึ่งในทรัพยสนิทาง
ปญญา  
 

เหตุผลในการคุมครองทรพัยสินทางปญญา  

ระบบของทรัพยสินทางปญญาใหความคุมครองที่กวางขวาง ผูทรง
สิทธิสามารถใชการ เยยีวยาความเสียหายไดในทางแพง หรือใช
กระบวนการทางอาญา หรือมาตรการทางบริหารที่บัญญัติไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของกันได ในกระบวนการทางการแพงน้ันผุทรงสิทธิ
สามารถเรียกรองใหมีการเยยีวยาทางการเงิน เชน คาเสียหาย หรอื
เรยีกใหผูละเมิดกระทําการ หรือละเวนการกระทํา อาทิ ใหหยุด
แจกจายสินคาที่ละเมิด การดําเนินคดีทางอาญาเปนการที่โจทก
เรยีกรองใหลงโทษทางอาญาแกจําเลย เชน จําคุก หรอืปรับ ในบาง
ระบบกฎหมายอาจบัญญัติใหมีมาตรการทางบริหารเพือ่ปองกันความ
เสียหายที่อาจเกดิขึ้นได หรือเพื่อแกไขขั้นตอนที่ผิดพลาดได เชน 
การเพิกถอนการจดทะเบยีนเปนตน  
 



การคุมครองตามกฎหมายเกิดจากแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรม
ตามธรรมชาติและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบุคคล เปนที่
ยอมรับกนัวาผูสรางสรรคงานเปนผูมสีิทธิ์โดยชอบที่จะไดประโยชน
จากความอุตสาหของตน ในทางกลับกันผูซึ่งเก็บเกีย่วจากสิ่งซึ่ง
ไมใชผลอันเกิดจากแรงงานของตนจะตองรับผิดตอผูทรงสิทธิ การม
ใชโดยผูละเมิดถือวาเปนการสูญเสยีทางเศรษฐกิจแกผูทรงสิทธิ 
เน่ืองจากผูทรงสิทธิไมไดรับคาตอบแทนซึ่งเขาควรจะไดรับจากการ
ใชโดยมิไดรับอนุญาต ภายใตหลักความเส่ียงธรรม ระบบการ
คุมครองถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหผูละเมิดที่มิไดรับอนุญาตตองจายคา
ทดแทนแกผูทรงสิทธิในการละเมิด ตามแนวคิดนี้วัตถุประสงคด้ังเดิม
ของการคุมครองทรัพยสินทางปญญามุงสนับสนุนการสรางสรรคและ
ใหความยุติธรรมแกบุคคลผูสมควร ในเวลานั้นการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาเปนเพียงประเด็นภายในประเทศ ผลกระทบที่ใชนํามา
พิจารณาและมาตรการเยี่ยวยาความเสียหายโดยสวนใหญเกีย่วของ
กับประโยชนของบุคคลทั้งน้ี ไมไดคํานึงถึงประเดน็ในระดับชาติหรือ
สากลแตอยางใด  
 

ในยุคสมยัตอมา เห็นวามีความเกี่ยวพันกันระหวางการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาและประโยชนของชาติ ประเด็นของทรัพยสนิ
ทางปญญานํามาเกี่ยวกับประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา 
เน่ืองจากทรัพยสินทางปญญาเปนองคประกอบที่จําเปนของสินคา
และบริการฉะนั้น การคุมครองทรัพยสนิทางปญญาที่ไมเพียงพออาจ
เพ่ิมขอบการแขงขนันอกกฎหมายและการแขงขันที่ไมเปนธรรมกบั
สินคาคูแขง เพราะไมไดรวมคาวจัิยและพฒันาสินคาและบริการนั้น 
สถานการณน้ีจึงถูกอางวาเปนสาเหตุแหงการบิดเบือนทางการคา 
ประเทศซึ่งเผชิยหนาหรือกําลังเผชิญหนากับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจึงรองขอประเทศคูคาของตนในการใหความคุมครองแก
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประมีประสิทธิภาพและเพยีงพอ มฉิะนั้น
จะมีมาตรการตอบโตทางการคาตอบแทน มาตรการกระทําโดยฝาย
เดียวและตามความสมัครใจ แตก็ไดผลในบางกรณเีน่ืองจากยังไมมี
กฎเกณฑระหวางประเทศซึ่งครอบคลมุถึงเรื่องนี้โดยตรง ประเทศผู
สงออกตองช่ังน้ําหนักระหวางประโยชนในการสงออกของตนกบั



ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในการคุมครองทรพัยสินทาง
ปญญา เพ่ือที่จะตัดสินใจวางนโยบายวาจะพัฒนาระบบทรัพยสนิทาง
ปญญาของประเทศหรือไม  
 

ความสําเร็จในการกอต้ังองคกรการคาโลก (WTO) เปนพัฒนาการ
ลาสุดของกฎเกณฑระหวางประเทศในการใหความคุมครองทรพัยสิน
ทางปญญา การเจรจาแกตต (GATT) รอบอุรกุวัยไดมีการบรรจุ
ระเบียบวาระเรื่องการคาที่เกีย่วของกบัสิทธิทรพัยสินทางปญญา 
ประเด็นนี้ถูกเสนอโดยกลุมประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีประโยชน
ในทางเศรษฐกิจมากในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา กลุม
ประเทศเหลานี้ตระหนักวากฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในความตกลงระหวางประเทศที่มอียูยังไม
เพียงพอ เน่ืองจากไมมีมาตรการบังคับในกรณทีี่ประเทศสมาชิกไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑได หากประเด็นในเรื่องการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาเก่ียวพันกับประเด็นในเรือ่งการคาระหวาง
ประเทศโดยการนําเอากระบวนการระงับขอพิพาทมาใชการคุมครอง
ทรัพยืสินทางปญญาในระดับโลกกจ็ะเปนจรงิ เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ของแตละประเทศตางก็ขึ้นอยูกับการสงออกสินคาและบรกิาร การทา
ทายกฎกณฑระหวางประเทศใหมน้ีอาจนํามาซึ่งผลกระทบรายแรง
ตอเศรษฐกิจการสงออกของประเทศ กลไกลใหมซึ่งผกูการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาเขากบัการคาระหวางประเทศ คือ ความตกลงวา
ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกีย่วกับการคา หรือ TRIPs ซึง่มี
ผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ในสวน
อารัมภบทของ TRIPs สะทอนใหเห็นความเกี่ยวพันนี้วา  
 

"ปรารถนาที่จะลดการบิดเบอืนและอปุสรรคทีม่ีตอการคาระหวาง
ประเทศและคํานึงถึงความจําเปนที่จะสงเสริมใหมใการคุมครองสทิธิ
ในทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสทิธิภาพและเพียงพอ และเพื่อให
มั่นใจวามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิทธิทางทรัพยสินทาง
ปญญาจะไมเปนอปุสรรคตอการคาโดยชอบ…"  
 



ดังน้ัน เหตุในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจึงมีการพัฒนาขึน้ 
การคุมครองซึ่งเดิมเห็นวาเปนการสนับสนุนการสรางสรรคทาง
ปญญา และตระหนักถึงความเปนธรรมตามธรรมชาติของบุคคล ใน
เวลาตอมาการคุมครองถูกปรบัขยายขึน้โดยผลประโญชนทาง
เศรษฐกิจของชาติ เพ่ือใหหลุดรอดจากการกระทําโดยฝายเดียวที่
กําหนดโดยประเทศคูคา ในที่สุดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็
ถูกยกขึ้นไปสูระดับระหวางประเทศโดยสมบูรณเมอืประเด็นนี้
เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ วัตถุประสงคของการคุมครองใน
ขั้นนี้ไมใชมีเพียงเพื่อกระตุนใหมีการสรางสรรคทางปญญาและ
ปกปองผลประโยชนของบุคคลอีกตอไป แตยังเพื่อทําใหเศรษฐกิจ
ของชาติมั่นคงขึ้นซึ่งการนีผู้ที่ถูกกระทบไมใชเปนเพียงบุคคล
ธรรมดาเทานั้น แตคือประเทศชาติโดยรวมนัน้เอง  

ขอบเขตและเขตอาํนาจแหงการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

โดยหลกัการแลว การคุมครองคือการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกผู
ทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไดแกลขิสิทธิ์ เครื่องหมายการคา 
สิทธิบัตร ฯลฯ สิทธิแตเพียงผูเดียวเปนสิทธิในทางนิเสธที่จะทําให
ผูอื่นจากการกระทาํซึ่งเปนสิทธิแตเพียวผูเดียวที่กฎหมายบัญญัติ
ใหแกผูทรงสิทธิผูซึ่งละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวจะไดรบัการลงโทษ
ทางแพงหรือทางอาญาตามแตที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎหมาย
ของบางประเทศมกีารใหสทิธิพิเศษอยางอื่นนอกเหนอืจากสิทธิแต
เพียวผูเดียวอีกดวย มีการยอมรับแนวความคิดเรื่องสิทธิขางเคียงซึ่ง
เปนสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับลขิสิทธิ์ซึ่งผูทรงสิทธิไมมีสิทธิแตเพียงผู
เดียว แตมีสิทธิอยางอื่นทีดอยกวา เชน สิทธิในการไดรับ
คาตอบแทนเพื่อปกปองประโยชนในทางเศรษฐกิจของตน อยางไรก็
ตาม สิทธิขางเคียงอาจครอบคุลทั้งสิทธิแตเพียงผูเดียวและสิทธใิน
การไดรับคาตอบแทน ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของไทย
บัญญัติวา นอกจากสิทธิแตเพียงผูเดียวแลวนกัแสดงยงัมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจากผูนําสิ่งบันทึกเสียงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อ
วัตถุประสงคทางการคาแลวหรือนําเอาสําเนาของงานนั้นไปเผยแพร
ตอสาธารณชนโดยตรง   
 



ระบบลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศที่ใชระบบการประมวล
กฎหมายมีบทบัญญัติใหสิ่งที่เรยีกวา ธรรมสิทธิ หรือสทิธิของผู
สรางสรรคโดยเฉพาะเจาะจง สิทธิประเภทนีไ้มใชลิขสิทธิ์ เพราะ
สิทธิน้ีใหแกผูสรางสรรค แมวาผูสรางสรรคืน้ันจะไมใชเจาของ
ลิขสิทธิก์ต็ามภายใตหลักะรรมสิทธิ ผูสรางสรรคมีสิทธิขอใหระบุวา
ตนเปนผูสรางสรรค เมื่อผูอืน่โฆษณางานของตน หรอืมสีิทธิขอใหยุติ
การดัดแปลงหรอืเปลี่ยนแปลงงานหากการนั้นจะทําใหเกียรติคุณของ
ผูสรางสรรคืตองเสียหาย กฎหมายภายในของประเทศที่มีระบบของ
กฎหมายที่ตางกันอาจมีความแตกตางกันในการใหสิทธิเหลานี้
ภายใตระบบทรัพยสินทางปญญาของตน ตัวอยางเชน ประเทศที่ใช
กฎหมายจารีตประเพณีจะไมนับบัญญัติธรรมสิทธิไวภายใตขอบเขต
ของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา แตจะอยูภายใตขอบเขตของ
กฎหมายอื่น ในทางกลับกันประเทศที่ใชระบบประมลกฎหมาย จะให
ความคุมครองแกผ๔สรางสรรคอยางธรรมสิทธิในขอบเขตของ
กฎหมายทรัพยืสินทางปญญา  
 

การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเริ่มตนจากงาน
ภายในประเทศเทานั้น การจะไดมาซึง่ความคุมครองจะตองมีปจจัยที่
เกี่ยวของกับประเทศนั้นโดยเจาะจง เชน สัญชาติ ถิ่นที่อยูและ
สถานที่สรางสรรค หรืองานโฆษณา ในยุคกอนเขาใจกันวาผูสราง
สรรคที่ไดรับความคุมครองโดยสวนใหญแลวตองมีสัญชาติของประ
เทสนั้น การใหเความคุมครองโดยจํากัดนี้เปนสิ่งที่ไมเพียงพอสาํหรับ
กลุมประเทศซึ่งเปนผูผลิตผลงาน ดังน้ัน จึงมีความพยายามที่จะให
ไดมาซึ่งการคุมครองโดยสะดวกขึ้น กลไกลหลกั คือการทําความตก
ลงทวิภาคี และพหุภาคีที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา
ภายในภมูิภาคขึ้น เพ่ือใหมัน่ใจวาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา
ของประเทศหนึ่งจะไดรับการคุมครองในประเทศขงเคียงอื่น ๆ ดวย
อยางมรประสิทธิภาพ วิธีน้ีสามารถแกไขปญหาไดดวยดี และไดมี
การนําไปใชในระดบัสากลทีสุ่ด  
 

กลุมประเทศในภาคพื้นตาง ๆ ไดทําความตกลงระหวางประเทศขึ้น 
เพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายความ



คุมครองใหกวางขวางยิ่งขึ้น อนุสัญญากรุงปารสีเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1883) เปนความตกลงระหวาง
ประเทศฉบับแรกทีเ่ปดยุคใหมของการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา
ระหวางประเทศ ตอมามีความตกลงระหวางประเทศอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงคเดียวกนัตามมาเปนลําดับ รวมทั้งอนุสัญญาเบิรนเพื่อ
คุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (ค.ศ 1886) อนุสัญญาโรม
เพ่ือคุมครองนักแสดง ผูผลิตสื่อบันทึกเสียง และองคกรแพรเสียง
แพรภาพ (ค.ศ. 1961) สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (ค.ศ.
1970) อนุสัญญาวอชิงตันวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกบัวงจร
รวม (ค.ศ. 1989) ความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกบัการคา หรือ 
Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) ซึ่งทําขึ้นในป 
ค.ศ. 1995 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ WIPO (ค.ศ. 1990) และสนธิสญัญา
เกี่ยวกับการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง WIPO (ค.ศ.196) ตลอดจน
ความตกลงอื่น ๆ ที่กําลังอยูในขั้นตอนการยกราง  

วิวัฒนาการของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

ในระยะเวลากวาหนึ่งรอยปมานี้ ไดมีการพัฒนาการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาอยางตอ เน่ืองในหลายแงมุม ระบบการคุมครองนัน้ไดมี
การขยายความคุมครองไปยังส่ิงที่ไดรับการคุมครองในแตละสาขา
มากขึ้น มทีั้งการขยายแขนงของทรพัยสินทางปญญาเองและขยาย
ขอบเขตของการคุมครอง พนัธกรณรีะหวางประเทศเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาถูกกําหนดขึ้นภายใตความตกลงระหวางประเทศ
ที่สําตัญฉบับหนึ่ง คือ TRIPs การคุมครองทรัพยสินทางปญญาถูก
นําเขามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑของการคาระหวางประเทศเพื่อเปน
หลักประกันการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ  
 

กฎหมายลิขสิทธิ์ดูเหมือนจะเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงใหเห็นวามี
การรวมสิง่ที่ไดรับการคุมครองใหม ๆ เพ่ิมเติมจากงานดั้งเดิมเมือ่
เทคโนโลยีพฒันาไปอยางตอเน่ือง งานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ไดรับการยอมรับเพิ่มเตอมจากงานลิขสิทธิ์แบบดังเดิมซึ่งครอบคลุม
เฉพาะงานพื้นฐานประเภทวรรรกรรมและศลิปกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์



ทั้งในระดบัระหวางประเทศและระดับภายในประเทศยอมรับงานซึ่งไม
เพียงแตเกิดจากปญหาและความชํานาญของมนุษย แตยังรวมถงึงาน
ที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีอีกดวย ความตกลงระหวางประเทศ
หลายฉบบั เชน อนุสัญญาเบิรนเพื่อคุมครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ค.ศ. 1883 ซึ่งแกไขปรับปรุงหลายครั้ง จนกระทั้งป ค.ศ 
1971 ความตกลง TRIPs สนธิสัญญา WIPO ป ค.ศ. 1996 เปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นการยอมรับงานใหมและทันสมัย เชน งาน
ภาพถาย งานภาพยนต งานโสตทัศนวัสดุ และลาสุดโปรแกรม
คอมพิวเตอรตลอดจนฐานขอมลู ถือเปนสิ่งที่ไดรับการคุมครอง
ภายใตลขิสิทธิ ์จึงมีความจําเปนไปไดวาสิ่งที่ไดรับการคุมครองใหม 
ๆ ตะเขาสูระบบลขิสิทธิ์ในอนาคตตามความกาวหนาทางเทคโนโลย ี 
 

เทคโนโลยมีีบทบาทสําคัญในการเพิม่สาขาของทรัพยสินทางปญญา 
ในสมัยแรกของทรัพยสินทางปญญาไดมีการยอมรับเพยีง 2 แขนง 
คือ ลิขสทิธิ์ และทรัพยสินอุตสาหกรรม เชน สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา และการออกแบบ แขนงแรกปรากฎใหเห็นในอนุสัญญาเบิรน
เพ่ือคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรมตั้งแตป ค.ศ. 1886 ขณะที่
แขนงที่สองปรากฎอยูภายใตอนุสัญญาปารีสเพื่อคุมครองทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรมตัง้แตป ค.ศ. 1883 หลังจากนั้นแขนงอื่น ๆ ของ
ทรัพยสินทางปญญาก็เกิดตามมาภายใตความตกลงระหวางประเทศ
อีกหลายฉบับ อนุสัญญาโรมเพื่อคุมครองนักแสดง ผูผลิตสิ่ง
บันทึกเสยีง และองคกรแพรเสียงแพรภาพ ป ค.ศ. 1961 บัญญัติให
ความคุมครองแกสิทธิขางเคียง อนุสัญญาวอชิงตันที่เกี่ยวกับวงจร
จัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1989 เพ่ือใหความคุมครองในระดบัระหวาง
ประเทศแกการออกแบบผังภูมิวงจรรวมซึ่ง มีคามหาศาลในทาง
เศรษฐกิจกับสินคาและบริการในยุคขอมูลขาวสาร ในป ค.ศ. 1995 
ความตกลง TRIPs ไดใหความกระจางแกปญญาหาที่มีมาอยูชานาน
เรื่องการมีลขิสิทธิข์องโปรแกรมคอมพวิเตอรและฐานขอมลูองคกร
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดวางกฎเกณฑในการใหความ
คุมครองแกโปรแกรมคอมพิวเตอรและงานที่เกี่ยวของในป ค.ศ. 
1996 แนวทางการพัฒนานี้จะดําเนินตอไป หากความกาวหนาทาง



เทคโนโลยเีรยีกรองใหมีการคุมครองทางกฎหมายแกผลผลิตทาง
ปญญาชนิดใหมจากมีนสมองของมนุษย  
 

วิวัฒนาการของระบบทรัพยสินทางปญญาเปนพยานที่แสดงใหเหน็
ถึงการขยายขอบเขตแหงความคุมครอง ในแขนงของลขิสิทธิ์ สิทธิ
แตเพียงผูเดียวในการใหเชาถูกบัญญัติขึ้นภายใตความตกลง TIRPs 
ขณะที่อนุสัญญาเบิรนไมไดบัญญัติถึงประเด็นดังกลาวไวแตอยางใด 
นอกจากสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง และเผยแพรตอ
สาธารณชน ความตกลง TIRPs ยังบญัญัติใหสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
การใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร งานภาพยนต และสิ่งบันทึกเสยีง
อีกดวย กลุมสมาชกิขององคกรการคาโลกซึ่งยอมรับผกูพันตาม
ความตกลง TIRPs จึงมีพันธะกรณีในการตรากฎหมายภายในของตน
ใหสอดคลองกับความตกลง TIRPs เกี่ยวกับความคุมครองชนิดใหม
น้ีในแขนงของสิทธิบัตร ความตกลง TIRPs ระบุเรื่องสิทธิแตเพียงผู
เดียวไวอยางชัดแจง ขณะที่อนุสัญญาปารีสเพื่อคุมครองทรพัยสิน
ทางอุตสาหกรรมปลอยใหการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวเปนเรื่อง
กฎหมายภายในประเทศคูสญัญา  
 

พัฒนาการอีกอยางหนึ่งของระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
คือ การรวมกฎเกณฑระหวางประเทศทั้งหลายไวในความตกลงฉบับ
เดียวกัน แนวทางนี้ไดมีการกลาวถึงในการเจรจา GATT รอบอรุกุวัย
ซึ่งปรากฏผลในความตกลง TIRPs กลยุทธของความตกลง TIRPs 
คือ ความตกลงนี้จะผูกพันประเทศสมาชิกของ WTO ใหตองยึดถอื
ตามความตกลงระหวางประเทศสําคัญที่มีอยูจํานวนหนึ่งซึ่งความตก
ลง TIRPs ไดอางตัวเปนฐานแหงการคุมครอง นอกจากนี้ความตกลง 
TIRPs เองยังสรางกฎเกณฑใหมขึ้นอกีดวย ในเรื่องบรรดาความจก
ลงระหวางประเทศที่มีอยูแลวนั้นความตกลง TIRPs มิไดแทนที่ความ
ตกลงดังกลาว แตทําหนาที่เปนสวนเพ่ิมเติมความตกลงนั้นเพื่อสราง
ความแข็งแกรงใหแกการคุมครองในระดับระหวางประเทศ กลุม
ประเทศสมาชิกของ WTO ซึ่งมิไดเปนภาคีในความตกลงดังกลาวจึง
ตองผูพันตามความตกลงเหลานั้นโดยทางเทคนิค โดยผานพนัธกรณี
ที่กําหนดไวตามความตกลง TIRPs น้ันเอง  



 

นอกจากนี้วิวัฒนาการที่เดนชัดของการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา
ยังเกีย่วกบัการพึ่งพาซึ่งกันและกันในประเด็นเรื่องการคาระหวาง
ประเทศและทรัพยสินทางปญญา การเจรจา GATT รอบอุรุกวัยวาง
สถานะไววา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวพันกันกับการคา
ระหวางประเทศเนอืงจากขาดความคุมครองทีม่ีประสิทธิภาพ
เพียงพอจะนํามาซึ่งการบดิเบือนทางการคาความเกี่ยวของของ
องคประกอบทั้งสองไดรับรองในความตกลง TIRPs ภายใต
กระบวนการระงับขอพิพาทและการใชความตกลง GATT 1994 และ
ถือวาการบังคับทางการคาเปนสิ่งชอบดวยกฎหมายที่จะปฏิบัติได 
หากประทศสมาชิกของ WTO ไมปฏิบัติตามพันธกรณใีนการใหความ
คุมครองเชื่อกันวากลไกนี้จะทําใหการคุมครองมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น
กวาวิธีการอยางเดิมภายใตบรรดาความตกลงระหวางประเทศที่มอียู
ซึ่งมีสภาพบังคับที่ออนแอ  
 

การเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา  

ประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญากอต้ังองคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) ต้ังแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 
อยางไรกต็าม ประเทศไทยเขาเปนภาคีในความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกบัการคุมครองทรพัยทางปญญาเพียง 2 ฉบับ แมวา
ประเทศไทยจะมีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีแขนงสาขาที่
กวางขวางก็ตาม  
 

ประเทศไทยเขารวมในประชาคมระหวางประเทศในทางทรัพยสิน
ทางปญญาครั้งแรกใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) เมื่อประเทศไทยเขา
เปนภาคีในอนุสัญญาเบิรนเพื่อคุมครองงานวรรณกรรมและศลิปกรรม 
ซึ่งแกไขและปรับปรุงที่กรุงเบอรลิน ในป ค.ศ. 1908 เพื่ออนุวัตรการ
ตามพันธกรณีจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ 2474 ขึ้นในปเดียวกันพันธกรณขีองประเทศไทยที่มี



อยูตามอนุสัญญาเบิรนไดเปลี่ยนแปลงคั้งแรกใน พ.ศ. 2523 (ค.ศ 
1980) เมือ่ประเทศไทยไดเขาผูพันตามพิธีสารกรุปารีส ค.ส. 1971 
ในบทบัญญัติดานการบรหิารเมือ่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2523 
พันธกรณขีองประเทศไทยตามอนุสัญญาเบิรนไดมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ในป พ.ส. 2538 (ค.ส. 1995) เมื่อประเทศไทยไดทําคํา
ประกาศตอองคการทรัพยสินทาปญญาโลกวาจะขยายผลของความ
ผูกพันไปยังบทบญัญัติดานสารบัญญัติ (มาตรา 1 ถึง 21) ของพิธี
สารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 การเขาผูกพันมีผลสมบูรณเมือ่วันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ทําใหประเทศไทยตองผูกพนั
เต็มที่ตามพิธิสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 ทั้งบทบัญญัติดานสารบัญญัติ 
(มาตรา 1 ถึง 21 ) และบทบัญญัติดานการบรหิาร (มาตรการ 22 ถึง 
38)  
 

นอกเหนอืจากอนุสัญญาเบิรนซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศหลัก
เกี่ยวหับการคุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศมขีอนาสังเกตวา
ประเทศไทยไมเคยเขาเปนภาคีในความตงระหวางประเทศใด แมวา
ประเทศไทยจะตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหลายฉบับ
ก็ตาม แมวาประเทศไทยจะไมตองผูกพันตามความตกลงระหวาง
ประเทศใด ๆ ที่เกีย่วกับการใหความคุมครองแกสิ่งที่ไดรับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากความผูกพันตามอนุสัญญา
เบิรน ประทเศไทยเองก็ยังยอมรับหลกัสากลและบทบญัญัติในความ
ตกลงระหวางประเทศบางฉบับ อนุสัญญาปารีสเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรมมอีิทธิพลอยางมากในการรงกฎหมาย
คุมครองสิทธิบัตรและเครือ่งหมายการคาของไทย กฎหมาย
เครื่องหมายการคาปจจุบันยอมรับการจําแนกสินคาและบริการตาม
บทบัญญัติของความตกลงนีซเรือ่งการจําแนกระหวางประเทศซึ่ง
สินคาและบริการระหวางประเทศเพื่อวัตถุประสงคในการจดทะเบยีน
เครื่องหมาย นอกจากอนุสัญญาเบิรนแลวยังมคีวามตกลง TIRPs ซึ่ง
ประเทศไทยและประเทศสวนใหญในประชาคมโลกยอมรับและตอง
บังคับตามพันธกรณ ีโดยการปรับปรงุและตรากฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาของตน  
 



เน่ืองจากการอนุวัตรการความตกลง TIRPs มีผลใหตองยอมรับความ
ตกลงระหวางประเทสเกีย่วกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาบาง
ฉบับซึ่งอางถึงในคงามตกลง TIRPs ประเทศไทยเห็นวาไมมีความ
จําเปนที่จะตองเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศเฉพาะเรือ่ง
เหลานั้นถึงกระนั้นประเทสไทยกย็ังสนใจในการเขารวมสนธิสัญญา
ความรวมมือทางดานสิทธิบัตร (PCT) คณะกรรมมาธิการสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีความเห็นวาการ
เขาเปนภาคีจะเปนประโยชนกับผูประดิษฐไทยในเรื่องของการจด
ทะเบยีนระหวางประเทศ เน่ืองจากการยื่นคําขอสามารถทําไดใน
ประเทศไทย และผูยื่นคําขอสามารถระบุประเทศซึ่งตนประสงคจะ
ไดรับความคุมครองไดหลายประเทศ ยิ่งไปกวานั้น การสือบคน
ระหวางประเทศจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใตระบบดังกลาว 
และผูยือ่นคําขอสามารถประหยัดคาใชจายมากกวาการแยกยื่นคําขอ
กับสํานักงานสิทธิบัตรหลาย ๆ แหง ดังน้ัน คณะกรรมาธิการสภา
ผูแทนราษฎรจึงสรุปวารัฐบาลไทยควรดําเนินการเพื่อเขารวมใน
สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรโดยเร็ว  
 

มีบทเคราะหที่แสดงถึงประโยชนของการเขาเปนภาคีใน PCT จะเปน
คุณแกประเทศและผูประดิษฐไทย คาดกันวารัฐบาลไทยจะมีทาที
เดียวกันกบัฝายนิติบัญญัติและประเทศไทยจะเขาเปนภาคี PCT ใน
อีกไมชานี้  
 

ในเรื่องเครื่องหมายการคา คาดกันวาประเทสไทยจะเขารวมในความ
ตกลงระหวางประเทศพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2542 บัญญัติวา ในกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคุมครองเครื่องหมายการคา 
หากคําขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาเปนไปตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาวจะถือวาคําขอนั้น
เปนคําขอภายใตพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการคา เขาใจไดวา
บทบัญญัติน้ีเปนการเตรยีมการในการเขาเปนภาคีของความตกลง
มาดริดเกีย่วกับการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาระหวางประเทศ
และพิธีสารตามความตกลงนั้น เน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาว



สอดคลองกันกับหลักการของความตกลงมาดริดในเรือ่งการยื่นคําขอ
ระหวางประเทศที่วาการจดทะเบยีนประเทศสามารถทําไดหาก
เครื่องหมายนั้นเปนเครื่องหมายที่สามารถทําไดหากเครือ่งหมายนั้น
เปนเครือ่งหมายทีส่ามารถจดทะเบยีนไดภายในประเทศของผูยืน่คํา
ขอ หรือเปนเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบยีนไดภายในประเทศหรือ
ภายในภมูิภาคภายใตพิธิสารมาดริด  

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา  

ต้ังแตความตกลง TIRPs ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจาก
ประชาคมโลก ประเภท ของทรัพยสินทางปญญาก็ตองหลากหลาย
ไปตามความตกลง TIRPs สวนที่ 2 ของความตกลง TIRPs ซึ่งมีช่ือ
วา "มาตรฐานเกี่ยวกับการมี ขอบเขต และการใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา" จําแนกทรัพยสินทางปญญาออกเปนประเภทตาง ๆ 
ดังน้ี  
 
 
1. ลขิสิทธิ์ และสิทธิเกี่ยวเน่ือง  
2. เครือ่งหมายการคา 3. สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร  
4. การออกแบบอตุสาหกรรม 
5. สิทธิบัตร  
6. การออกแบบผงัภูมิ (ภูมสิภาพ) ของวงจรรวม  
7. การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย  
 

ปจจุบันประเทสไทยไดตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาขึ้น
จํานวนหนึ่งซึ่งจะไดขยายความรายละเอยีดในบทตอ ๆ ไป 
นอกเหนอืจากความตกลง TIRPs ประเทศไทยเปนภาคีเพียง
อนุสัญญาเบิรนเพือ่คุมครองงานวรรรกรรมและศิลปกรรม ต้ังแตป 
พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ขณะน้ีประเทศไทยภาคยานุวัตรอนุสัญญา
เบิรนฉบบัแกไขปรับปรุงทีก่รุงปารีส ป ค.ส. 1971 แตประเทศไทยยัง
ไมไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรพัยืสิน
ทางอุตสากรรมเชนเดียวกบัที่ยังไมไดเขาเปนภาคีในความตกลง
ระหวางประเทศเกีย่วกับทรพัยสินทางปญญาฉบับใดอกีเลย ถึง



กระน้ันกฎหมายทรัพยสินทางปญญาปจจุบันของไทยกไ็ดรับรอง
มาตรฐานระหวางประเทศอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ่ือดุลย
ภาพในประโยชนแหงชาติและความรวมมือระหวางประเทศ 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเครือ่งหมายการคาเปนสิ่งยืนยนัแนวทางนี้ 
เพระขระที่มีการรางกฎหมายเหลานีก้็ยอมรับกฎดกณฑน้ีใชกันอยาง
กวางขวางโดยสมัครใจ  
 

ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกของ WTO และเปน
ประเทศกาํลังพัฒนา การตรากฎหมายใหมตลอดจนการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายทีม่ีอยูในปจจุบันใหสอดคลองเปนไปตามความตก
ลง TIRPs จะตองทําใหเสรจ็ส้ินภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000 ) ขณะที่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000 ) 
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาซึ่งแกไขปรับปรุงและตราขึ้นเพื่อ
เปนไปตามความตกลง TIRPs มีดังนี้  
 

1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)  
2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  
3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) และ
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  
4. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  
5. พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภมูิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 
(ค.ศ. 2000)  
 

นอกเหนอืจากกฎหมายดังกลาวขางตนแลว ยงัมีรางกฎหมายอีก 2 
ฉบับ ซึ่งอยูในขั้น ตอนกระบวนการทางนิติบัญญัติ คือ กฎหมาย
เกี่ยวกับสิง่บงช้ีทางภูมิศาสตร และกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ความลับทางการคา อยางไรก็ตาม คาดกันวาประเทสไทยจะบรรลุ
ตามพันธกรณภีายในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมื่อไดรับการตรา



เปนกฎหมายเรียบรอยแลว  
  
 

กลุมงานแผนงานและประเมินผล  
กรมทรัพยสินทางปญญา  

30 สิงหาคม 2548 
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