ทรัพยสน
ิ ทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาในความหมายอยางกวาง หมายถึงการ
สรางสรรคทางปญญาของมนุษยซึ่งแสดงออก ในรูปแบบใดก็ตาม
ทรัพยสินทางปญญานี้อาจเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน ความคิด
แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฎี ทรัพยสน
ิ ทางปญญายังอาจปรากฏใน
รูปแบบทีจ
่ ับตองได เชนการประดิษฐ สินคา หรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับ
ตองได นอกจากนี้ ทรัพยสินทางปญญายังอาจรวมถึงความรู การ
คนพบ หรือการสรางสรรคอก
ี ดวย จะเห็นไดวา ความหมายอยาง
กวางของทรัพยสินทางปญญานี้เนน ที่ผลผลิตของสถิตปญญาและ
ความชํานาญของมนุษย โดยไมไดคํานึงถึงชนิดของการสรางสรรค
หรือวิธีการสรางสรรคหรือวิธีการในการแสดงออกแตอยางใด
ทรัพยสินทางปญญาในความหมายอยางแคบนั้นถูกนิยามขึ้นเพื่อ
สนองตอบนโยบาย ทรัพยสินทางปญญาจะถูกจําแนก เปนประเภท
ตาง ๆ ตามผลผลิตทางปญญา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร นโยบาย
ของรัฐ ประโยชนในทางสังคม และเศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ฯลฯ ทรัพยสินทางปญญาแตละประเภทมีบทบัญญัติแหง
กฎหมาย กําหนดรับรอง และใหความคุมครองที่แตกตางกัน
นโยบายของรัฐเกีย
่ วกับทรัพยสินทางปญญา และการคุม
 ครอง
ทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท บัญญติไวภายใตกฏหมายไมวา
จะเปนกฏหมายที่บญ
ั ญติไวเปนลายลักษณอักษรหรือกฏหมายจารีต
ประเพณี ตามแตระบบ กฎหมายของประเทศนั้น ๆ จะเห็นไดวา
ความหมายอยางแคบของทรัพยสินทางปญญานี้กําจัดอยูที่การ
สรางสรรค ของมนุษยที่กฏหมายรับรองไวเทานั้น
ทรัพยสินทางปญญาจะเปนทรัพยสน
ิ ที่จับตองไมไดเสมอ ซึ่งถือเปน
สิทธิในทรัพยสินนัน
้ เองสิทธิในทางทรัพยสินนี้ ถูกจัดวาเปนทรัพยสิน
หรือสิทธิในทรัพยสินนื่องจากผลทางปญญาเปนผลโดยตรงมาจาก
กําลังที่ทม
ุ เททั้งหมดซึ่งสามารถ ประเมินคาในทางเศรษฐกิจได ไม
วากําลังนั้นจะเปนการลงทุนทางการเงิน แรงงาน เวลา ฯลฯ

ทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิทั้งหลายซึ่งใหแกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะตามที่กฏหมายบัญญติไว อธิบายอยางงาย ๆ ไดวา ทรัพยสน
ิ
ทางปญญานั้นเปนสิทธิตาง ๆ แตเพียงผูเ ดียวที่ผูสรางสรรคจะกระทํา
การบางอยางเกี่ยวกับงานสรางสรรคของตน ในทางทฤษฎี ทรัพยสิน
ทางปญญาเปนสิทธิ ในการปองกันมิใหผอ
ู ื่นมากระทําการใด ๆ อัน
เปนสิทธิของผูสรางสรรคแกงานสรางสรรค รวมตลอดถึงสิทธิในการ
บังคับสิทธิตามกฎหมายแกผูละเมิดสิทธิของผูสรางสรรคดวย
แนวความคิดนี้มีความสําคัญมากเพราะจะตองใชในการใหคําตอบวา
ผูทรงสิทธิกระทําอยางไรบางตองานสรางสรรคทางปญญาของตน
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การทีผ
่ ูทรงสิทธิมีสิทธิกระทําการอยางไรบาง
ตอบุคคลซึ่งละเมิดสิทธิของตนเปนสิ่งสําคัญมาก มิฉะนัน
้ ระบบของ
ทรัพยสินทางปญญาก็จะประสบความลมเหลว
นอกจากสิทธิแตเพียงผูเ ดียวของผูส
 รางสรรคแลว ระบบกฎหมาย
อาจใหสิทธิคนอื่น ๆ ในทางทรัพยสน
ิ ทางปญญาอีกดวย ในบาง
ประเทศกฎหมายอาจบัญญัติใหสิทธิในการไดรับคาตอบแทนและ
ธรรมสิทธิ สิทธิประเภทแรก คือ สิทธิของผูทรงสิทธิในการไดรับ
คาตอบแทนในการใชทรัพยสินทางปญญาที่นอกเหนือจากสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการหามใชโดยไมไดรับอนุญาต สิทธินี้ไดรับการ
ยอมรับเปนสวนหนึ่งของสิทธินักแสดง สวนสิทธิประเภทหลังนั้น ผู
สรางสรรคงานอันมีลข
ิ สิทธิธ
์ รรมสิทธิในการขอใหชื่อของตนเอง
ปรากฎในงานที่มีการโฆษณาหรือในการหามมิใหมีการดัดแปลง หรือ
เปลีย
่ นแปลงงานอันเปนการเสียหายแกเกียรติคุณของผูสรางสรรค
แมวามรัพยสินทางปญญาจะมีอยูเมือ
่ ผลผลิตทางปญญาได
สรางสรรคขึ้น แตมีขอสังเกตุวาสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้นแยก
ตางหากจากกกรรมสิทธิ์ในสื่อแหงผลผลิตทางมรัพยสน
ิ ทางปญญา
ลิขสิทธิ์ในหนังสือจะไมใชเปนสิ่งเดียวกันกับความเปนเจาของ
หนังสือซึง่ จับตองไดสิทธิบัตรในเครือ
่ งมืออิเล็กทรอนิกสแยก
ตางหากจากความเปนเจาของเครื่องมือ เจาของหนังสือหรือ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส มีกรรมสิทธิ์ในการใชหรือจัดการทรัพยนั้น
ตามความประสงค แตไมสามารถทําการใด ๆ ซึ่งละเมิดตอสิทธิแต

เพียงผูเดียวของผูท
 รงลิขสิทธิ์ หรือผูทรงสิทธิบัตร เจาของหนังสือ
ไมสามารถทําซ้ําหนังสือโดยปราศจากความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์ เนื่องจากบิทธิในการทําซ้ําเปนสิทธิแตเพียงผูเ ดียวของผู
ทรงสิทธิ์ ผูซื้อเครือ
่ งมืออิเล็กทรอนิกสไมสามารถผลิตเครื่องมือที่มี
สิทธิบัตรได เพราะสิทธิในการผลิต กรรมวิธี หรือสินคาที่ไดรับ
สิทธิบัตรเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธิบัตร หลักเกณฑใน
การแยกตางหากจากกันนี้ใชกับทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท
กฎเกณฑนี้ยังใชกับกรณีที่สื่อจับตองไดของทรัพยสินทางปญญา
เชน หนังสือ สิ่งบันทึกเสียง เครื่องมือที่ไดรบ
ั สิทธิบัตร สินคาที่มี
เครื่องหมายการคาอยูในความครอบครองของบุคคลเปนระยะ
เวลานาน ระบบกฎหมายอาจทําใหบุคคลไดมาซึ่งสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย โดยการครอบครองปรปกษซงึ่ คือการครอบครอง
ทรัพยอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
เนื่องจากสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาแยกกตางหากจากสิทธิในสื่อ
การแสดงออกการครอบครองสื่อซึ่งอาจจะทําใหไดมาซึ่งอาจจะทํา
ใหไดมาซึ่งทรัพยนั้น ไมทําใหผูครอบครองไดมาซึ่งในทรัพยสน
ิ ทาง
ปญญา
เหตุผลในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ระบบของทรัพยสินทางปญญาใหความคุมครองที่กวางขวาง ผูทรง
สิทธิสามารถใชการ เยียวยาความเสียหายไดในทางแพง หรือใช
กระบวนการทางอาญา หรือมาตรการทางบริหารที่บัญญัติไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของกันได ในกระบวนการทางการแพงนั้นผุทรงสิทธิ
สามารถเรียกรองใหมีการเยียวยาทางการเงิน เชน คาเสียหาย หรือ
เรียกใหผล
ู ะเมิดกระทําการ หรือละเวนการกระทํา อาทิ ใหหยุด
แจกจายสินคาที่ละเมิด การดําเนินคดีทางอาญาเปนการที่โจทก
เรียกรองใหลงโทษทางอาญาแกจําเลย เชน จําคุก หรือปรับ ในบาง
ระบบกฎหมายอาจบัญญัติใหมีมาตรการทางบริหารเพือ
่ ปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได หรือเพื่อแกไขขั้นตอนที่ผิดพลาดได เชน
การเพิกถอนการจดทะเบียนเปนตน

การคุมครองตามกฎหมายเกิดจากแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรม
ตามธรรมชาติและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบุคคล เปนที่
ยอมรับกันวาผูสรางสรรคงานเปนผูมส
ี ิทธิ์โดยชอบที่จะไดประโยชน
จากความอุตสาหของตน ในทางกลับกันผูซึ่งเก็บเกีย
่ วจากสิ่งซึ่ง
ไมใชผลอันเกิดจากแรงงานของตนจะตองรับผิดตอผูทรงสิทธิ การม
ใชโดยผูล
 ะเมิดถือวาเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจแกผท
ู รงสิทธิ
เนื่องจากผูทรงสิทธิไมไดรับคาตอบแทนซึ่งเขาควรจะไดรับจากการ
ใชโดยมิไดรับอนุญาต ภายใตหลักความเสี่ยงธรรม ระบบการ
คุมครองถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใหผล
ู ะเมิดที่มิไดรับอนุญาตตองจายคา
ทดแทนแกผูทรงสิทธิในการละเมิด ตามแนวคิดนี้วัตถุประสงคดงั้ เดิม
ของการคุม
 ครองทรัพยสินทางปญญามุงสนับสนุนการสรางสรรคและ
ใหความยุติธรรมแกบุคคลผูส
 มควร ในเวลานั้นการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาเปนเพียงประเด็นภายในประเทศ ผลกระทบที่ใชนํามา
พิจารณาและมาตรการเยี่ยวยาความเสียหายโดยสวนใหญเกีย
่ วของ
กับประโยชนของบุคคลทั้งนี้ ไมไดคํานึงถึงประเด็นในระดับชาติหรือ
สากลแตอยางใด
ในยุคสมัยตอมา เห็นวามีความเกี่ยวพันกันระหวางการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาและประโยชนของชาติ ประเด็นของทรัพยสน
ิ
ทางปญญานํามาเกี่ยวกับประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศคูค
 า
เนื่องจากทรัพยสินทางปญญาเปนองคประกอบที่จําเปนของสินคา
และบริการฉะนั้น การคุมครองทรัพยสน
ิ ทางปญญาที่ไมเพียงพออาจ
เพิ่มขอบการแขงขันนอกกฎหมายและการแขงขันที่ไมเปนธรรมกับ
สินคาคูแขง เพราะไมไดรวมคาวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการนั้น
สถานการณนี้จึงถูกอางวาเปนสาเหตุแหงการบิดเบือนทางการคา
ประเทศซึ่งเผชิยหนาหรือกําลังเผชิญหนากับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจึงรองขอประเทศคูค
 าของตนในการใหความคุมครองแก
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มิฉะนั้น
จะมีมาตรการตอบโตทางการคาตอบแทน มาตรการกระทําโดยฝาย
เดียวและตามความสมัครใจ แตก็ไดผลในบางกรณีเนื่องจากยังไมมี
กฎเกณฑระหวางประเทศซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องนี้โดยตรง ประเทศผู
สงออกตองชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนในการสงออกของตนกับ

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา เพื่อที่จะตัดสินใจวางนโยบายวาจะพัฒนาระบบทรัพยสน
ิ ทาง
ปญญาของประเทศหรือไม
ความสําเร็จในการกอตั้งองคกรการคาโลก (WTO) เปนพัฒนาการ
ลาสุดของกฎเกณฑระหวางประเทศในการใหความคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา การเจรจาแกตต (GATT) รอบอุรก
ุ วัยไดมีการบรรจุ
ระเบียบวาระเรื่องการคาที่เกีย
่ วของกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา
ประเด็นนี้ถูกเสนอโดยกลุม
 ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีประโยชน
ในทางเศรษฐกิจมากในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา กลุม
ประเทศเหลานี้ตระหนักวากฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในความตกลงระหวางประเทศที่มอ
ี ยูยังไม
เพียงพอ เนื่องจากไมมีมาตรการบังคับในกรณีที่ประเทศสมาชิกไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑได หากประเด็นในเรื่องการคุม
 ครอง
ทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวพันกับประเด็นในเรือ
่ งการคาระหวาง
ประเทศโดยการนําเอากระบวนการระงับขอพิพาทมาใชการคุมครอง
ทรัพยืสินทางปญญาในระดับโลกก็จะเปนจริง เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของแตละประเทศตางก็ขึ้นอยูกับการสงออกสินคาและบริการ การทา
ทายกฎกณฑระหวางประเทศใหมนี้อาจนํามาซึ่งผลกระทบรายแรง
ตอเศรษฐกิจการสงออกของประเทศ กลไกลใหมซึ่งผูกการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาเขากับการคาระหวางประเทศ คือ ความตกลงวา
ดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกีย
่ วกับการคา หรือ TRIPs ซึง่ มี
ผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ในสวน
อารัมภบทของ TRIPs สะทอนใหเห็นความเกี่ยวพันนี้วา
"ปรารถนาที่จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคทีม
่ ีตอการคาระหวาง
ประเทศและคํานึงถึงความจําเปนที่จะสงเสริมใหมใการคุม
 ครองสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อให
มั่นใจวามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิทธิทางทรัพยสินทาง
ปญญาจะไมเปนอุปสรรคตอการคาโดยชอบ…"

ดังนั้น เหตุในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจึงมีการพัฒนาขึน
้
การคุมครองซึ่งเดิมเห็นวาเปนการสนับสนุนการสรางสรรคทาง
ปญญา และตระหนักถึงความเปนธรรมตามธรรมชาติของบุคคล ใน
เวลาตอมาการคุมครองถูกปรับขยายขึน
้ โดยผลประโญชนทาง
เศรษฐกิจของชาติ เพื่อใหหลุดรอดจากการกระทําโดยฝายเดียวที่
กําหนดโดยประเทศคูคา ในที่สุดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาก็
ถูกยกขึ้นไปสูระดับระหวางประเทศโดยสมบูรณเมือประเด็นนี้
เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ วัตถุประสงคของการคุมครองใน
ขั้นนี้ไมใชมีเพียงเพื่อกระตุน
 ใหมีการสรางสรรคทางปญญาและ
ปกปองผลประโยชนของบุคคลอีกตอไป แตยังเพื่อทําใหเศรษฐกิจ
ของชาติมั่นคงขึ้นซึ่งการนีผ
้ ูที่ถูกกระทบไมใชเปนเพียงบุคคล
ธรรมดาเทานั้น แตคือประเทศชาติโดยรวมนัน
้ เอง
ขอบเขตและเขตอํานาจแหงการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
โดยหลักการแลว การคุมครองคือการใหสิทธิแตเพียงผูเ ดียวแกผู
ทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไดแกลข
ิ สิทธิ์ เครื่องหมายการคา
สิทธิบัตร ฯลฯ สิทธิแตเพียงผูเดียวเปนสิทธิในทางนิเสธที่จะทําให
ผูอื่นจากการกระทําซึ่งเปนสิทธิแตเพียวผูเดียวที่กฎหมายบัญญัติ
ใหแกผูทรงสิทธิผซ
ู ึ่งละเมิดสิทธิแตเพียงผูเ ดียวจะไดรบ
ั การลงโทษ
ทางแพงหรือทางอาญาตามแตที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎหมาย
ของบางประเทศมีการใหสท
ิ ธิพิเศษอยางอื่นนอกเหนือจากสิทธิแต
เพียวผูเ ดียวอีกดวย มีการยอมรับแนวความคิดเรื่องสิทธิขางเคียงซึ่ง
เปนสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ซึ่งผูท
 รงสิทธิไมมีสิทธิแตเพียงผู
เดียว แตมีสิทธิอยางอื่นทีดอยกวา เชน สิทธิในการไดรับ
คาตอบแทนเพื่อปกปองประโยชนในทางเศรษฐกิจของตน อยางไรก็
ตาม สิทธิขางเคียงอาจครอบคุลทั้งสิทธิแตเพียงผูเดียวและสิทธิใน
การไดรับคาตอบแทน ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของไทย
บัญญัติวา นอกจากสิทธิแตเพียงผูเดียวแลวนักแสดงยังมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจากผูนําสิ่งบันทึกเสียงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อ
วัตถุประสงคทางการคาแลวหรือนําเอาสําเนาของงานนั้นไปเผยแพร
ตอสาธารณชนโดยตรง

ระบบลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
 ประเทศที่ใชระบบการประมวล
กฎหมายมีบทบัญญัติใหสิ่งที่เรียกวา ธรรมสิทธิ หรือสิทธิของผู
สรางสรรคโดยเฉพาะเจาะจง สิทธิประเภทนีไ
้ มใชลิขสิทธิ์ เพราะ
สิทธินี้ใหแกผูสรางสรรค แมวาผูสรางสรรคืนั้นจะไมใชเจาของ
ลิขสิทธิก
์ ต
็ ามภายใตหลักะรรมสิทธิ ผูสรางสรรคมีสิทธิขอใหระบุวา
ตนเปนผูส
 รางสรรค เมื่อผูอน
ื่ โฆษณางานของตน หรือมีสิทธิขอใหยุติ
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงงานหากการนั้นจะทําใหเกียรติคณ
ุ ของ
ผูสรางสรรคืตองเสียหาย กฎหมายภายในของประเทศที่มีระบบของ
กฎหมายที่ตางกันอาจมีความแตกตางกันในการใหสิทธิเหลานี้
ภายใตระบบทรัพยสินทางปญญาของตน ตัวอยางเชน ประเทศที่ใช
กฎหมายจารีตประเพณีจะไมนับบัญญัติธรรมสิทธิไวภายใตขอบเขต
ของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา แตจะอยูภายใตขอบเขตของ
กฎหมายอื่น ในทางกลับกันประเทศที่ใชระบบประมลกฎหมาย จะให
ความคุมครองแกผ๔สรางสรรคอยางธรรมสิทธิในขอบเขตของ
กฎหมายทรัพยืสินทางปญญา
การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเริ่มตนจากงาน
ภายในประเทศเทานั้น การจะไดมาซึง่ ความคุมครองจะตองมีปจจัยที่
เกี่ยวของกับประเทศนั้นโดยเจาะจง เชน สัญชาติ ถิ่นที่อยูและ
สถานที่สรางสรรค หรืองานโฆษณา ในยุคกอนเขาใจกันวาผูสราง
สรรคที่ไดรับความคุมครองโดยสวนใหญแลวตองมีสัญชาติของประ
เทสนั้น การใหเความคุมครองโดยจํากัดนี้เปนสิ่งที่ไมเพียงพอสําหรับ
กลุมประเทศซึ่งเปนผูผลิตผลงาน ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะให
ไดมาซึ่งการคุมครองโดยสะดวกขึ้น กลไกลหลัก คือการทําความตก
ลงทวิภาคี และพหุภาคีที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสน
ิ ทางปญญา
ภายในภูมิภาคขึ้น เพื่อใหมน
ั่ ใจวาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา
ของประเทศหนึ่งจะไดรับการคุมครองในประเทศขงเคียงอื่น ๆ ดวย
อยางมรประสิทธิภาพ วิธีนี้สามารถแกไขปญหาไดดวยดี และไดมี
การนําไปใชในระดับสากลทีส
่ ุด
กลุมประเทศในภาคพื้นตาง ๆ ไดทําความตกลงระหวางประเทศขึ้น
เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายความ

คุมครองใหกวางขวางยิ่งขึ้น อนุสัญญากรุงปารีสเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1883) เปนความตกลงระหวาง
ประเทศฉบับแรกทีเ่ ปดยุคใหมของการคุมครองทรัพยสน
ิ ทางปญญา
ระหวางประเทศ ตอมามีความตกลงระหวางประเทศอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงคเดียวกันตามมาเปนลําดับ รวมทั้งอนุสัญญาเบิรนเพื่อ
คุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (ค.ศ 1886) อนุสัญญาโรม
เพื่อคุมครองนักแสดง ผูผลิตสื่อบันทึกเสียง และองคกรแพรเสียง
แพรภาพ (ค.ศ. 1961) สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (ค.ศ.
1970) อนุสัญญาวอชิงตันวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับวงจร
รวม (ค.ศ. 1989) ความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคา หรือ
Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights,
Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) ซึ่งทําขึ้นในป
ค.ศ. 1995 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ WIPO (ค.ศ. 1990) และสนธิสญ
ั ญา
เกี่ยวกับการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง WIPO (ค.ศ.196) ตลอดจน
ความตกลงอื่น ๆ ที่กําลังอยูในขั้นตอนการยกราง
วิวัฒนาการของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ในระยะเวลากวาหนึ่งรอยปมานี้ ไดมีการพัฒนาการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาอยางตอ เนื่องในหลายแงมุม ระบบการคุม
 ครองนัน
้ ไดมี
การขยายความคุมครองไปยังสิ่งที่ไดรับการคุม
 ครองในแตละสาขา
มากขึ้น มีทั้งการขยายแขนงของทรัพยสินทางปญญาเองและขยาย
ขอบเขตของการคุม
 ครอง พันธกรณีระหวางประเทศเพื่อคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาถูกกําหนดขึ้นภายใตความตกลงระหวางประเทศ
ที่สําตัญฉบับหนึ่ง คือ TRIPs การคุมครองทรัพยสินทางปญญาถูก
นําเขามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑของการคาระหวางประเทศเพื่อเปน
หลักประกันการคุม
 ครองอยางมีประสิทธิภาพ
กฎหมายลิขสิทธิ์ดเู หมือนจะเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงใหเห็นวามี
การรวมสิง่ ที่ไดรับการคุมครองใหม ๆ เพิ่มเติมจากงานดั้งเดิมเมือ
่
เทคโนโลยีพฒ
ั นาไปอยางตอเนื่อง งานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ไดรับการยอมรับเพิ่มเตอมจากงานลิขสิทธิ์แบบดังเดิมซึ่งครอบคลุม
เฉพาะงานพื้นฐานประเภทวรรรกรรมและศิลปกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์

ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับภายในประเทศยอมรับงานซึ่งไม
เพียงแตเกิดจากปญหาและความชํานาญของมนุษย แตยังรวมถึงงาน
ที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีอีกดวย ความตกลงระหวางประเทศ
หลายฉบับ 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
คอมพิวเตอรตลอดจนฐานขอมูล ถือเปนสิ่งที่ไดรับการคุมครอง
ภายใตลข
ิ สิทธิ์ จึงมีความจําเปนไปไดวาสิ่งที่ไดรับการคุมครองใหม
ๆ ตะเขาสูระบบลิขสิทธิ์ในอนาคตตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเพิม
่ สาขาของทรัพยสินทางปญญา
ในสมัยแรกของทรัพยสินทางปญญาไดมีการยอมรับเพียง 2 แขนง
คือ ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินอุตสาหกรรม เชน สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การคา และการออกแบบ แขนงแรกปรากฎใหเห็นในอนุสัญญาเบิรน
เพื่อคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรมตั้งแตป ค.ศ. 1886 ขณะที่
แขนงที่สองปรากฎอยูภ
 ายใตอนุสัญญาปารีสเพื่อคุมครองทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรมตัง้ แตป ค.ศ. 1883 หลังจากนั้นแขนงอื่น ๆ ของ
ทรัพยสินทางปญญาก็เกิดตามมาภายใตความตกลงระหวางประเทศ
อีกหลายฉบับ อนุสัญญาโรมเพื่อคุมครองนักแสดง ผูผลิตสิ่ง
บันทึกเสียง และองคกรแพรเสียงแพรภาพ ป ค.ศ. 1961 บัญญัติให
ความคุมครองแกสิทธิขางเคียง อนุสัญญาวอชิงตันที่เกี่ยวกับวงจร
จัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1989 เพื่อใหความคุมครองในระดับระหวาง
ประเทศแกการออกแบบผังภูมิวงจรรวมซึ่ง มีคามหาศาลในทาง
เศรษฐกิจกับสินคาและบริการในยุคขอมูลขาวสาร ในป ค.ศ. 1995
ความตกลง TRIPs ไดใหความกระจางแกปญญาหาที่มีมาอยูชานาน
เรื่องการมีลข
ิ สิทธิข
์ องโปรแกรมคอมพิวเตอรและฐานขอมูลองคกร
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดวางกฎเกณฑในการใหความ
คุมครองแกโปรแกรมคอมพิวเตอรและงานที่เกี่ยวของในป ค.ศ.
1996 แนวทางการพัฒนานี้จะดําเนินตอไป หากความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีเรียกรองใหมีการคุมครองทางกฎหมายแกผลผลิตทาง
ปญญาชนิดใหมจากมีนสมองของมนุษย
วิวัฒนาการของระบบทรัพยสินทางปญญาเปนพยานที่แสดงใหเห็น
ถึงการขยายขอบเขตแหงความคุมครอง ในแขนงของลิขสิทธิ์ สิทธิ
แตเพียงผูเดียวในการใหเชาถูกบัญญัติขึ้นภายใตความตกลง TIRPs
ขณะที่อนุสัญญาเบิรนไมไดบัญญัติถึงประเด็นดังกลาวไวแตอยางใด
นอกจากสิทธิแตเพียงผูเ ดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง และเผยแพรตอ
สาธารณชน ความตกลง TIRPs ยังบัญญัติใหสิทธิแตเพียงผูเ ดียวใน
การใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร งานภาพยนต และสิ่งบันทึกเสียง
อีกดวย กลุมสมาชิกขององคกรการคาโลกซึ่งยอมรับผูกพันตาม
ความตกลง TIRPs จึงมีพันธะกรณีในการตรากฎหมายภายในของตน
ใหสอดคลองกับความตกลง TIRPs เกี่ยวกับความคุมครองชนิดใหม
นี้ในแขนงของสิทธิบัตร ความตกลง TIRPs ระบุเรื่องสิทธิแตเพียงผู
เดียวไวอยางชัดแจง ขณะที่อนุสัญญาปารีสเพื่อคุมครองทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรมปลอยใหการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปนเรื่อง
กฎหมายภายในประเทศคูสญ
ั ญา
พัฒนาการอีกอยางหนึ่งของระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
คือ การรวมกฎเกณฑระหวางประเทศทั้งหลายไวในความตกลงฉบับ
เดียวกัน แนวทางนี้ไดมีการกลาวถึงในการเจรจา GATT รอบอุรก
ุ วัย
ซึ่งปรากฏผลในความตกลง TIRPs กลยุทธของความตกลง TIRPs
คือ ความตกลงนี้จะผูกพันประเทศสมาชิกของ WTO ใหตองยึดถือ
ตามความตกลงระหวางประเทศสําคัญที่มีอยูจ
 ํานวนหนึ่งซึ่งความตก
ลง TIRPs ไดอางตัวเปนฐานแหงการคุมครอง นอกจากนี้ความตกลง
TIRPs เองยังสรางกฎเกณฑใหมขึ้นอีกดวย ในเรื่องบรรดาความจก
ลงระหวางประเทศที่มีอยูแลวนั้นความตกลง TIRPs มิไดแทนที่ความ
ตกลงดังกลาว แตทําหนาที่เปนสวนเพิ่มเติมความตกลงนั้นเพื่อสราง
ความแข็งแกรงใหแกการคุม
 ครองในระดับระหวางประเทศ กลุม
ประเทศสมาชิกของ WTO ซึ่งมิไดเปนภาคีในความตกลงดังกลาวจึง
ตองผูพันตามความตกลงเหลานั้นโดยทางเทคนิค โดยผานพันธกรณี
ที่กําหนดไวตามความตกลง TIRPs นั้นเอง

นอกจากนี้วิวัฒนาการที่เดนชัดของการคุมครองทรัพยสน
ิ ทางปญญา
ยังเกีย
่ วกับการพึ่งพาซึ่งกันและกันในประเด็นเรื่องการคาระหวาง
ประเทศและทรัพยสินทางปญญา การเจรจา GATT รอบอุรุกวัยวาง
สถานะไววา การคุม
 ครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวพันกันกับการคา
ระหวางประเทศเนืองจากขาดความคุมครองทีม
่ ีประสิทธิภาพ
เพียงพอจะนํามาซึ่งการบิดเบือนทางการคาความเกี่ยวของของ
องคประกอบทั้งสองไดรับรองในความตกลง TIRPs ภายใต
กระบวนการระงับขอพิพาทและการใชความตกลง GATT 1994 และ
ถือวาการบังคับทางการคาเปนสิ่งชอบดวยกฎหมายที่จะปฏิบัติได
หากประทศสมาชิกของ WTO ไมปฏิบัติตามพันธกรณีในการใหความ
คุมครองเชื่อกันวากลไกนี้จะทําใหการคุมครองมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
กวาวิธีการอยางเดิมภายใตบรรดาความตกลงระหวางประเทศที่มอ
ี ยู
ซึ่งมีสภาพบังคับที่ออนแอ
การเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคุม
 ครอง
ทรัพยสินทางปญญา
ประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญากอตั้งองคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยเขาเปนภาคีในความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยทางปญญาเพียง 2 ฉบับ แมวา
ประเทศไทยจะมีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีแขนงสาขาที่
กวางขวางก็ตาม
ประเทศไทยเขารวมในประชาคมระหวางประเทศในทางทรัพยสิน
ทางปญญาครั้งแรกใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) เมื่อประเทศไทยเขา
เปนภาคีในอนุสัญญาเบิรนเพื่อคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม
ซึ่งแกไขและปรับปรุงที่กรุงเบอรลิน ในป ค.ศ. 1908 เพื่ออนุวัตรการ
ตามพันธกรณีจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ 2474 ขึ้นในปเดียวกันพันธกรณีของประเทศไทยที่มี

อยูตามอนุสัญญาเบิรนไดเปลี่ยนแปลงคั้งแรกใน พ.ศ. 2523 (ค.ศ
1980) เมือ
่ ประเทศไทยไดเขาผูพันตามพิธีสารกรุปารีส ค.ส. 1971
ในบทบัญญัติดานการบริหารเมือ
่ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2523
พันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาเบิรนไดมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ในป พ.ส. 2538 (ค.ส. 1995) เมื่อประเทศไทยไดทําคํา
ประกาศตอองคการทรัพยสินทาปญญาโลกวาจะขยายผลของความ
ผูกพันไปยังบทบัญญัติดานสารบัญญัติ (มาตรา 1 ถึง 21) ของพิธี
สารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 การเขาผูกพันมีผลสมบูรณเมือ
่ วันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ทําใหประเทศไทยตองผูกพัน
เต็มที่ตามพิธิสารกรุงปารีส ค.ศ. 1971 ทั้งบทบัญญัติดานสารบัญญัติ
(มาตรา 1 ถึง 21 ) และบทบัญญัติดานการบริหาร (มาตรการ 22 ถึง
38)
นอกเหนือจากอนุสัญญาเบิรนซึ่งเปนความตกลงระหวางประเทศหลัก
เกี่ยวหับการคุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศมีขอนาสังเกตวา
ประเทศไทยไมเคยเขาเปนภาคีในความตงระหวางประเทศใด แมวา
ประเทศไทยจะตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหลายฉบับ
ก็ตาม แมวาประเทศไทยจะไมตองผูกพันตามความตกลงระหวาง
ประเทศใด ๆ ที่เกีย
่ วกับการใหความคุมครองแกสิ่งที่ไดรับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากความผูกพันตามอนุสัญญา
เบิรน ประทเศไทยเองก็ยังยอมรับหลักสากลและบทบัญญัติในความ
ตกลงระหวางประเทศบางฉบับ อนุสัญญาปารีสเพื่อคุม
 ครอง
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรมมีอิทธิพลอยางมากในการรงกฎหมาย
คุมครองสิทธิบัตรและเครือ
่ งหมายการคาของไทย กฎหมาย
เครื่องหมายการคาปจจุบันยอมรับการจําแนกสินคาและบริการตาม
บทบัญญัติของความตกลงนีซเรือ
่ งการจําแนกระหวางประเทศซึ่ง
สินคาและบริการระหวางประเทศเพื่อวัตถุประสงคในการจดทะเบียน
เครื่องหมาย นอกจากอนุสัญญาเบิรนแลวยังมีความตกลง TIRPs ซึ่ง
ประเทศไทยและประเทศสวนใหญในประชาคมโลกยอมรับและตอง
บังคับตามพันธกรณี โดยการปรับปรุงและตรากฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาของตน

เนื่องจากการอนุวัตรการความตกลง TIRPs มีผลใหตองยอมรับความ
ตกลงระหวางประเทสเกีย
่ วกับการคุม
 ครองทรัพยสินทางปญญาบาง
ฉบับซึ่งอางถึงในคงามตกลง TIRPs ประเทศไทยเห็นวาไมมีความ
จําเปนที่จะตองเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศเฉพาะเรือ
่ ง
เหลานั้นถึงกระนั้นประเทสไทยก็ยังสนใจในการเขารวมสนธิสัญญา
ความรวมมือทางดานสิทธิบัตร (PCT) คณะกรรมมาธิการสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีความเห็นวาการ
เขาเปนภาคีจะเปนประโยชนกับผูประดิษฐไทยในเรื่องของการจด
ทะเบียนระหวางประเทศ เนื่องจากการยื่นคําขอสามารถทําไดใน
ประเทศไทย และผูยื่นคําขอสามารถระบุประเทศซึ่งตนประสงคจะ
ไดรับความคุมครองไดหลายประเทศ ยิ่งไปกวานั้น การสือบคน
ระหวางประเทศจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใตระบบดังกลาว
และผูยอ
ื่ นคําขอสามารถประหยัดคาใชจายมากกวาการแยกยื่นคําขอ
กับสํานักงานสิทธิบัตรหลาย ๆ แหง ดังนั้น คณะกรรมาธิการสภา
ผูแทนราษฎรจึงสรุปวารัฐบาลไทยควรดําเนินการเพื่อเขารวมใน
สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรโดยเร็ว
มีบทเคราะหที่แสดงถึงประโยชนของการเขาเปนภาคีใน PCT จะเปน
คุณแกประเทศและผูประดิษฐไทย คาดกันวารัฐบาลไทยจะมีทาที
เดียวกันกับฝายนิตบ
ิ ัญญัติและประเทศไทยจะเขาเปนภาคี PCT ใน
อีกไมชานี้
ในเรื่องเครื่องหมายการคา คาดกันวาประเทสไทยจะเขารวมในความ
ตกลงระหวางประเทศพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 บัญญัติวา ในกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศวาดวยการคุมครองเครื่องหมายการคา
หากคําขอจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการคาเปนไปตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาวจะถือวาคําขอนั้น
เปนคําขอภายใตพระราชบัญญัติเครือ
่ งหมายการคา เขาใจไดวา
บทบัญญัตินี้เปนการเตรียมการในการเขาเปนภาคีของความตกลง
มาดริดเกีย
่ วกับการจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการคาระหวางประเทศ
และพิธีสารตามความตกลงนั้น เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาว

สอดคลองกันกับหลักการของความตกลงมาดริดในเรือ
่ งการยื่นคําขอ
ระหวางประเทศที่วาการจดทะเบียนประเทศสามารถทําไดหาก
เครื่องหมายนั้นเปนเครื่องหมายที่สามารถทําไดหากเครือ
่ งหมายนั้น
เปนเครือ
่ งหมายทีส
่ ามารถจดทะเบียนไดภายในประเทศของผูย
 น
ื่ คํา
ขอ หรือเปนเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนไดภายในประเทศหรือ
ภายในภูมิภาคภายใตพิธิสารมาดริด
ประเภทของทรัพยสินทางปญญา
ตั้งแตความตกลง TIRPs ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจาก
ประชาคมโลก ประเภท ของทรัพยสินทางปญญาก็ตองหลากหลาย
ไปตามความตกลง TIRPs สวนที่ 2 ของความตกลง TIRPs ซึ่งมีชื่อ
วา "มาตรฐานเกี่ยวกับการมี ขอบเขต และการใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา" จําแนกทรัพยสินทางปญญาออกเปนประเภทตาง ๆ
ดังนี้
1.
2.
4.
5.
6.
7.

ลิขสิทธิ์ และสิทธิเกี่ยวเนือ
่ ง
เครือ
่ งหมายการคา 3. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร
การออกแบบผังภูมิ (ภูมส
ิ ภาพ) ของวงจรรวม
การคุม
 ครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย

ปจจุบันประเทสไทยไดตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาขึ้น
จํานวนหนึ่งซึ่งจะไดขยายความรายละเอียดในบทตอ ๆ ไป
นอกเหนือจากความตกลง TIRPs ประเทศไทยเปนภาคีเพียง
อนุสัญญาเบิรนเพือ
่ คุมครองงานวรรรกรรมและศิลปกรรม ตั้งแตป
พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ขณะนี้ประเทศไทยภาคยานุวัตรอนุสัญญา
เบิรนฉบับแกไขปรับปรุงทีก
่ รุงปารีส ป ค.ส. 1971 แตประเทศไทยยัง
ไมไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยืสิน
ทางอุตสากรรมเชนเดียวกับที่ยังไมไดเขาเปนภาคีในความตกลง
ระหวางประเทศเกีย
่ วกับทรัพยสินทางปญญาฉบับใดอีกเลย ถึง

กระนั้นกฎหมายทรัพยสินทางปญญาปจจุบันของไทยก็ไดรับรอง
มาตรฐานระหวางประเทศอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อดุลย
ภาพในประโยชนแหงชาติและความรวมมือระหวางประเทศ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเครือ
่ งหมายการคาเปนสิ่งยืนยันแนวทางนี้
เพระขระที่มีการรางกฎหมายเหลานีก
้ ็ยอมรับกฎดกณฑนี้ใชกันอยาง
กวางขวางโดยสมัครใจ
ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกของ WTO และเปน
ประเทศกําลังพัฒนา การตรากฎหมายใหมตลอดจนการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายทีม
่ ีอยูในปจจุบันใหสอดคลองเปนไปตามความตก
ลง TIRPs จะตองทําใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 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
เพิ่มเติม (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
แกไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
4. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
5. พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
นอกเหนือจากกฎหมายดังกลาวขางตนแลว ยังมีรางกฎหมายอีก 2
ฉบับ ซึ่งอยูในขั้น ตอนกระบวนการทางนิติบัญญัติ คือ กฎหมาย
เกี่ยวกับสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ความลับทางการคา อยางไรก็ตาม คาดกันวาประเทสไทยจะบรรลุ
ตามพันธกรณีภายในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมื่อไดรับการตรา

เปนกฎหมายเรียบรอยแลว
กลุมงานแผนงานและประเมินผล
กรมทรัพยสินทางปญญา
30 สิงหาคม 2548
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