บทที่ 6
ความคุ้มครองในงานออกแบบลวดลายและงานผลิตผ้าไหม
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
จากการศึกษาที่ผ่านมากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น และสนธิสัญญาว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทําให้บรรดาประเทศสมาชิกต่างต้องบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตน เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับ
ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีก ารบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศต่างมี
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวัฒนธรรมประเพณีและจุดมุ่งหมายการใช้
กฎหมายที่แตกต่างกั น ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางความคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหมและ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ การศึกษาในบทนี้จึงขอนําเสนอ
แนวทางความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและงานลวดลายบนผืนผ้าไหมตามกฎหมาย
ลิขสิท ธิ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ประเทศผู้ส่งออกผ้าไหมว่า แต่ละประเทศจะมีความ
คุ้มครองเช่นใด โดยเริ่มต้นจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินเดียตามลําดับต่อไป
6.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายเปิดเสรีทางการค้าของท่านประธานเติ้งเฉี่ยวผิง ส่งผลให้
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมนับเป็นหนึ่งสินค้าส่งออกสาคัญประเภทหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อความเข้าใจถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาในส่วนนี้จึงเริ่มต้น
จากประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความคุ้มครอง
ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมทั้งความคุ้มครองงานลวดลายบนผืนผ้า
ไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลาดับ
6.1.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือชื่อประเทศตามภาษาจีนว่า 中華人民共和
國; (ชื่อย่อในภาษาจีน 中华人民共和国
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Gònghéguó) และชื่อภาษาอังกฤษ คือ People's Republic of China (PRC) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีประชากรมากที่สุดในโลกที่จํานวนกว่า 1.3 พันล้านคน โดย
ประชากรจี น ถื อ เป็ น ประชากรหนึ่ ง ในห้ า ของประชากรโลก รวมทั้ ง ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนยัง เป็ นประเทศที่ มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม กฎหมายที่เก่ าแก่ประเทศหนึ่งบนโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นหนึ่งกฎหมายจีนที่พัฒนาการยาวนานแยกออกเป็น 3
ยุคใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1) กฎหมายลิขสิทธิ์จีนในยุคจักรวรรดิโบราณ
นับแต่ 1350 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1928 ประเทศจีนได้ถือกําเนิดขึ้นภายใต้การ
ปกครองระบบราชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศ กษัตริย์จีนจึงไม่ใช่
เป็นแต่เพียงนักรบหรือผู้นํายามสงครามเท่านั้น แต่กษัตริย์จีนยังทรงทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย
และวางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศเสมอมา เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กษัตริย์จีนได้ออก
พระราชโองการเป็นปฐมบท ทําให้วรรณกรรมเรื่อง Dongdu Shiliie (East City Annotations)
เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับการปกป้องสิทธิของผู้ประพันธ์ Cheng อันมีผลให้ Cheng เป็นเพียงผู้เดียว
ที่มีสิทธิพิมพ์ งานชิ้นนี้ไ ด้ ซึ่ง นักวิชาการชาวจีนถือว่า พระราชโองการฉบับนี้ คือต้นร่างของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าปัจจุบันในวงการนักวิชาการตะวันตกยังมีข้อโต้แย้งว่า พระราชโองการ
ฉบับนี้ไม่ถือเป็นต้นแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม
ต่ อ มาภายใต้ ก ารปกครองของราชวงศ์ ชิ ง (แมนจู ) ยุ ค จั ก รพรรดิ ก านสู (Emperor
Guangxu) ช่วงศตวรรษที่ 19 ได้ปรากฏการเรียกร้องลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก (banquan – literally
printing rights) เพราะสาเหตุจากการแพ้สงครามของชาวจีนต่ อชาวญี่ปุ่น ประเทศจีนจึงตกเป็นผู้
แพ้สงครามและอยู่ในสถานะเสมือนกับอาณานิคมของชาวญี่ปุ่นและชาติตะวันตกอีกหลายชาติ
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ ชาวจีนจึงตื่นตัวและค้นหาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้ จนชาวจีน
ทราบว่า ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นที่ชาวจีนรู้จักมา แต่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ได้ผ่านการ
ปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกที่เรียกว่า การปฏิรูปเมจิก (Meiji restoration of 1868) โดยชาว
ญี่ปุ่นได้ใช้กลไกกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดความรู้จากชาติตะวันตก เพื่อการสร้างชาติของตนตาม
แบบชาติตะวันตก ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งกว่าประเทศจีนในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นเพื่อ
การพัฒนาประเทศจีนเยี่ยงประเทศญี่ปุ่นและประเทศตะวันตก กระบวนการเรียกร้องกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเกิดขึ้น ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สร้างสรรค์งานชาวตะวันตก ด้วยเหตุที่อาณาจักรขององค์จักรพรรดิจีนไม่มี
กฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่มีมาตรการคุ้มครองงานวรรณกรรมของชาวตะวันตก การที่นักศึกษา
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ชาวจีน ขุนนางชั้นสูง เชื้อพระวงศ์บางกลุ่มนําเอาหนังสือวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมอื่น ๆ มาใช้
สิ่งนี้ย่อมสร้างไม่เป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ชาวต่างชาติ ประเทศตะวันตกทั้งหมดจึงร่วมกันบีบ
บังคับองค์จักรพรรดิจีน เพื่อที่ องค์จักรพรรดิจะได้ออกกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวตะวันตก
ทั้งหมด
กลุ่มที่ 2 นักประพันธ์และผู้พิมพ์งานชาวจีน สืบเนื่องจากปัญหาการขโมยแนวความคิด
ในงานวรรณกรรมและงานศิลปะที่เพิ่มขึ้นสูงในประเทศจีน บรรดานักประพันธ์และผู้พิมพ์งาน
ชาวจีนจึงเรียกร้องความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายจากองค์จักรพรรดิ แต่ข้อเรียกร้องเหล่านี้
กลับไม่ได้รับความสนใจจากองค์จักรพรรดิ ในทางกลับกันจักรพรรดิกลับพยายามปิดกั้น เพื่อ
มิให้อุตสาหกรรมการพิมพ์แพร่หลายในราชอาณาจักรของพระองค์ เพราะในช่วงเวลานั้นประเทศ
จีนได้เกิดขบวนการปฏิวัติประเทศและต้องการโค่นล้มระบบกษัตรีย์ จักรพรรดิจึงพยายามสกัด
กั้นสื่อสิ่งพิมพ์มิให้แพร่หลาย
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามภายใต้ แ รงกดดั น จากประเทศชาติ ยุ โ รป ซึ่ ง ประเทศเหล่ า นี้ ใ ช้
มาตรการทางการทหารบีบบังคับองค์จักรพรรดิ ทําให้องค์ จักรพรรดิกานสู (Emperor Guangxu)
จําต้องยอมออกกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวต่างชาติขึ้น ในปี ค.ศ.1910 ในชื่อ Copyright Act
of the Great Qing Dynasty (Da Qing Zhuzuoquan lii) กฎหมายฉบับนี้จึงนับเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับแรกของประเทศจีน
ด้านเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์จีนฉบับนี้ (Copyright Act of the Great Qing Dynasty
(Da Qing Zhuzuoquan lii) มีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ
1 งานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ได้แก่งานวรรณกรรมศิ ลปกรรมต่าง ๆ ซึ่งทั้งชาว
จีนและชาวต่างชาติย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
2 วิธีก ารคุ้ มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ ผู้ส ร้างสรรค์ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์กั บ
หน่วยราชการจีน
3 ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ กฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้จดทะเบียนงานอันมี
ลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้จดทะเบียนจะได้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก
30 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (post mortem)
4 สิทธิที่ผู้สร้างสรรค์ยังได้รับ ความคุ้มครอง ได้แก่ ธรรมสิทธิ์ (Moral right) เพื่อที่ผู้
สร้างสรรค์จะสามารถปกป้องชื่อเสียงของตนในงานวรรณกรรมศิลปกรรมตลอดระยะเวลาความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์
5 การกระทําที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ การทําซ้ําข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือการทําให้เสื่อมเสียคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
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แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้หาได้มีเนื้ อหาครอบคลุมถึงความคุ้มครองลิขสิทธิ์บางเรื่อง
เช่น การที่บุคคลอื่นเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ และการนําหนังสือภาษาต่างประเทศมาเผยแพร่ใน
รูปการถามและตอบ เป็นต้น
แม้ว่า Copyright Act of the Great Qing Dynasty จะเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีข้อบกพร่อง
บ้างอยู่ก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้ในประเทศจีนจนถึงยุคสิ้นสุดระบบการปกครองขององค์
จักรพรรดิ ระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงได้ถูกโค่นล้มลง ภายใต้การปฏิรูปการเมืองการปกครองของ
ของหยวนซื่อไค่ และท่านดร.ซุนยัดเซ็น หลังจากนั้นประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่การปกครองของ
พวกขุนพลต่าง ๆ (Warlord regime) ระหว่างค.ศ.1911 ถึง ค.ศ.1949 ซึ่งในยุคนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศจีนอยู่ในภาวะความขัดแย้งด้านการเมือง และสงครามภายในอย่างรุนแรง1
ต่อมาในปี ค.ศ.1915 ภายใต้การปกครองในยุคท่านดร.ซุนยัดเซ็น ประเทศจีนได้ทําการ
แก้ไข Copyright Act of the Great Qing Dynasty โดยทําการเปลี่ยนชื่อกฎหมายฉบับเป็น
Copyright Act of the warlord regime พร้อมกับการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นทางการ
หลั ง จากนั้ น ในปี ค.ศ.1928 หลั ง จากนั้ น กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ ถู ก เปลี่ ย นชื่ อ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เป็ น
Copyright Act of the Guomindang Government ซึ่งท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน Zhōnghuá Mínguó) ในชื่อ Copyright Act of Taiwan
แต่เนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด2
2 กฎหมายลิขสิทธิ์จีนในยุคสมัยใหม่ (ค.ศ.1911 ถึง ค.ศ.2000)
เมื่ อประเทศจีนได้สิ้นสุดการปกครองในระบบกษัตริย์ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
พัฒนาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หยุดสงัดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากปัญหาสงครามโลกครั้งที่
สองและปัญหาสงครามกลางเมืองของประเทศจีน กล่าวคือ
ในปี ค.ศ.1949 ประเทศจีนประกอบไปด้วยกลุ่ม คนที่มีความเชื่อในลัทธิก ารเมืองที่
แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มชาวจีนคณะชาติที่มีความเชื่อตามระบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ภายใต้การนําของประธานาธิบดีเจียงไค เซ็ค
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม ชาวจี น ที่ มี ค วามเชื่ อ ตามลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ภายใต้ ก ารนํ า ของพรรค
คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีท่านเหมาเจ๋อตุงเป็นประธาน

1

Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Kluwer Law International
2005. p.205-206
2
Ibid, p.207
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ด้วยความแตกต่างด้านความคิดทางการเมืองคือสาเหตุสําคัญ ทําให้ชาวจีนทั้งสองกลุ่ม
จับอาวุธเข้า ต่อสู้กั น ผลลัพธ์ของสงครามกลางเมืองของประเทศจีนครั้งนี้ คือ กลุ่มชาวจีนที่
ศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นผู้ชนะสงคราม และประเทศจีนถูกแบ่งแยกเป็น 2 ประเทศ อัน
ได้แก่
ประเทศประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน Zhōnghuá Mínguó) ที่มีระบบการปกครอง
แบบประชาธิ ป ไตย และมี พ รรคก๊ ก มิ น ตั๋ ง เป็ น พรรคการเมื อ งเมื อ งชาติ นิ ย มของจี น โดยมี
เจียงไคเช็ก เป็นประธานาธิบดีคนแรก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó หรือจงหัว เหรินหมิน
ก้งเหอกั๋ว) เป็นประเทศที่ครองดินแดนส่วนใหญ่ในประเทศจีนและใช้ระบบคอมมิวนิสต์ปกครอง
ประเทศ ภายใต้การนําของประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ ท่านเหมาเจ๋อ ตุง
ด้ ว ยผลของสงครามกลางเมื อ งจี น ที่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์ คื อ ผู้ ช นะสงคราม ลั ท ธิ
คอมมิวนิสต์จึงเข้าครอบครองดินแดนจีนเกือบทั้งหมด ยกเว้นเกาะไต้หวัน พร้อมกันนี้ประเทศจีน
จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน และอยู่ภายใต้การบริหารงานของประธาน
พรรคคอมมิวนิสต์ท่านเหมาเจอตุง ส่วนชาวจีนที่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยก็ได้ถอยร่นมาอยู่
ที่เกาะไต้หวัน และท่านผู้นําเจียงไคเซ็คได้สร้างประเทศไต้หวันขึ้น3
นับ แต่ปี ค.ศ.1949 รัฐบาลกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (Central Committee of the
Communist Party) จึงประกาศยกเลิกกฎหมายเดิมทั้งหมดรวมทั้ งกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกยกเลิกไปก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ยังถูกนํามาใช้บังคับอยู่
ภายใต้คําว่า “ทรัพย์สิน” (property) โดยผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศกฎหมายใหม่ว่า ผู้ใด
สร้างสรรค์งานขึ้น ผู้นั้นชอบได้รางวัลตอบแทนจากความวิริยะอุตสาหะของตน ซึ่งหลักกฎหมาย
เรื่องนี้ปรากฏอยู่ใน Decision on the Improvement and Development of Publication Activities
และที่ประชุมแห่งชาติเพื่อการพิมพ์ (Nation Conference on Publishing) ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือ General Publication Office ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1951
เนื้อหาสาระของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ Decision on the Improvement and
Development of Publication Activities คือ รัฐบาลจะให้ความคุ้มครองแก่เอกชน ในฐานะที่
เอกชนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และกฎหมายฉบับนี้มอบความคุ้มครองในรูปธรรมสิทธิ์ (Moral right)
เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะปกป้องการดัดแปลงแก้ไขในงาน หากผู้สร้างสรรค์ได้รับความเสื่อมเสียใน
ชื่อเสียงเกียรติคุณ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ชอบได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานสร้างสรรค์ของตน

3

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประเทศจีน. World Wide Web http://th.wikipedia.org/wiki/
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โดยผู้ อื่ น ไม่ ว่ า ผู้ นั้ น จะเป็ น ผู้ พิ ม พ์ ห รื อ ผู้ โ ฆษณางาน ทั้ ง สํ า เนางานพิ ม พ์ ต้ อ งปรากฏชื่ อ ผู้
สร้างสรรค์ด้วย
ในทางกลับกันหากการสร้างสรรค์งานเกิดจากสัญญาจ้างแล้ว กฎหมายฉบับนี้ไม่ให้
ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากสัญญาจ้างเช่นนี้ และไม่คุ้มครองการขโมยความคิดหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้อนุญาต4
ต่อมาในปี ค.ศ.1953 Nation Conference on Publishing จึงปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่ง
การปรับ ปรุง ครั้ง นี้ไ ด้วางข้อห้า มการพิ มพ์ ข้อความหรือภาพ ทําให้ผู้ที่ไ ม่ไ ด้รับอนุญาตจาก ผู้
สร้างสรรค์ไม่มีสิทธิพิมพ์ข้อความหรือภาพได้ หลักการเรื่องดังกล่าวนี้เป็นไปตามระบบสัญญา
การพิมพ์ระหว่างประเทศ ค.ศ.19525
หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.1957 Nation Conference on Publishing ได้นาร่าง
Decision on the Improvement and Development of Publication Activities ฉบับแก้ไขขึ้นมา
พิจารณา แต่ร่างแก้ไขฉบับนี้ไม่ถูกประกาศใช้ เพราะแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้
ขัดกับแนวคิดพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์หลายเรื่อง เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งคุ้มครองทรัพย์สิน
ส่วนตัวของเอกชน เป็นต้น6
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1958 รัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ขึ้นในชื่อ Preliminary Provisions on the Manuscript Remuneration for
Literary Books and Books on Social Science เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ดาเนินการตามนโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรม ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศจีน หันมาเอาใจใส่ต่อ งานสร้างสรรค์ของ
ประชาชนมากขึ้ น ด้วยเหตุนี้ก ฎหมาย ชื่อ Preliminary Provisions on the Manuscript
Remuneration for Literary Books and Books on Social Science จึงมุ่งให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้
สร้างสรรค์ ภายใต้เงื่อนไขสาคัญ คือ ผู้สร้างสรรค์จะได้รับรางวัลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับว่า ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เวลาทุ่มเทสร้างงานนานเพียงใด และจานวนสาเนางานที่เกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็มิให้มอบสิทธิผูกขาดในงานสร้างสรรค์ เพื่อที่
ผู้สร้างสรรค์จะแสวงหาค่าตอบแทนจากแรงความคิดของตน ท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เกิดผล
ทางปฏิบัติ ดังปรากฏว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังขาดแคลนผลงานสร้างสรรค์อยู่
ต่อไป7
4
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6
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7
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จวบจนถึงปี ค.ศ.1978 ภายใต้นโยบายของประธานพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่ คือ ท่าน
เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ท่านได้เปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ยุคใหม่ โดยท่าน
ได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้ระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ให้ความสาคัญกับทุนนิยมมากขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจาเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ภาคธุรกิจ8 กฎหมายลิขสิทธิ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ถูกแก้ไข ดังปรากฏว่าหน่วยงาน
Nation Conference on Publishing ได้แสดงต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ในงานบรรยายเรื่อง
The Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee in 1978 โดยงานบรรยายครั้งนี้มี
ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก9
เหตุที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดรับระบบทุนนิยมมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงลงนาม
ในความตกลงหลายฝ่ายด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ
ฉบับแรก ข้อตกลงเรื่อง High Energy Physics เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1979 ซึ่งตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ได้บรรจุประเด็นความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้
ฉบับที่สอง ข้อตกลงเรื่องการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1979 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ให้ทาง
รัฐบาลจีนเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)
ด้วยผลของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับและแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริก า ทาให้
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์จี นเกิดขึ้น กระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ค.ศ.1990 การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงสาเร็จ
ลง ยังผลให้ชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แม้ว่าความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้เป็นเพียงกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองงาน
สิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ โดย Ministry for Radio and TV ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
ค.ศ.198210
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นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บัญญัติหลักกฎหมาย first fair ขึ้นตาม
กฎหมาย Preliminary Provisions on the Protection of Copyright in Books and Periodicals
โดยรั ฐ มนตรี ก ระทรวงวั ฒ นธรรมได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก กฎหมายเรื่ อ งนี้ เ มื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน
ค.ศ.1984 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์11
แม้ว่ากฎหมาย Preliminary Provisions on the Protection of Copyright in Books and
Periodicals เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายดังกล่าว
ให้ความคุ้ม ครองแก่ ง านบางประเภทเท่ านั้น และไม่มีบทบาทการบริหารจัดการลิขสิทธิ์งาน
ระหว่างประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1986 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์
ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งานสิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ ทาให้ผู้เผยแพร่งาน
ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก ภายใต้อายุ
ความคุ้มครองเพียง 25 ปีนับแต่การเผยแพร่หรือการบันทึก
ส่วนหน่วยงานบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล
จี น ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานพิ เ ศษขึ้ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1985 ในชื่ อ National
Copyright Administration หรือในชื่อย่อว่า NCA โดยหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจสาคัญ คือการร่าง
กฎหมายลิข สิท ธิ์และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ ทาให้หน่วยงาน NCA สามารถเตรียมการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์และรับแจ้งคาร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งเจ้ าหน้าที่ของหน่วยงาน NCA มี
สิทธิอนุญาตแก่บุคคลใด ๆ เพื่อการพิมพ์งานซ้าและแปลงานภาษาต่างประเทศหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระหว่างประเทศ12
การออกกฎหมายภาคบั ง คั บ คดี ต ามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ นั บ แต่ ป ระเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ปรากฏว่า ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างฟ้องคดีขึ้นมากมาย
รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้กฎหมายหมายในส่วนภาคบังคับคดีขึ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1986
ภายใต้หลักทั่วไปในกฎหมายแพ่ง (General Principles of Civil Law) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ค.ศ.1987 ใน Sec 24 ระบุว่า “ผู้สร้างสรรค์ได้รับการประกันสิทธิในชื่อเสียงของตนใน
งานและสิ ท ธิ ใ นการเผยแพร่ ง านรวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นค่ า ตอบแทน หากบุ ค คลใดประสงค์ ใ ช้ ง าน
สร้างสรรค์ของตน” ประกอบกับตาม Sec 118 บัญญัติว่า “ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกร้องให้หยุดการ
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ละเมิดสิทธิและทาลายสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนอีกด้วย” แต่ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จะใช้สิทธิทั้งหมดนี้ได้โดยผ่านระบบศาลประชาชนเท่านั้น13
แม้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเริ่มมีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมาย
เหล่านี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานหนังสือ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง และงานโสตทัศนวัสดุแล้วก็
ตาม แต่ความต้องการกฎหมายลิขสิทธิ์ของชาวจีนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบประเทศ
อื่น ๆ ได้เพิ่มแรงกดดันแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชน เพื่อให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ออกกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเร็ว รัฐบาลจีนจึงร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาหลายฉบับ แต่ร่างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกประกาศใช้ และนับตั้งแต่ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.1989 ปรากฏว่า ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนมีต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์จานวนถึง 20 ต้นฉบับ14
ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 7 กั นยายน ค.ศ.1990 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act หรือชื่อย่อว่า CA) อย่างเป็นทางการ และประกาศใช้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์อีก 2 ฉบับ คือ
ฉบับแรก Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1991 โดยสภาแห่งชาติ (State Council) เพื่อเป็นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ Copyright Act Implementing Rules นี้ถือเป็นกฎหมายในส่วน
การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาเดียวกัน
ฉบับที่สอง Regulations on the Protection of Computer Software ซึ่งชาวจีนเรียก
กฎหมายฉบับนี้ว่า Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
ค.ศ.1991 โดยสภาแห่งชาติ (State Council) เพื่อการคุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์15
ด้ า นเวที ค วามตกลงระหว่ า งประเทศด้ า นกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจี น เล็ ง เห็น ถึง ความส าคัญ ต่อ สนธิ สัญ ญาระหว่า งประเทศด้า นกฎหมาย
ทรัพย์ สินทางปั ญญา เพราะสนธิสัญญาเหล่านี้มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของจีนโดยตรง
ส่งผลให้ในปีค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
ต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
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1. เมื่อวันที่ 15 ตุล าคม ค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention)
2. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)
3. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1993 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาคุ้มครองงานโสตทัศนวัสดุต่าง (Convention for the Protection of Phonogram
Producers against Unauthorized Reproduction of their Phonograms) ซึ่งการเข้าเป็นภาคี
สนธิสั ญญาฉบั บ นี้ เกิ ด ขึ้ น จากข้ อ ตกลงระหว่า งประเทศสหรั ฐอเมริ ก ากั บ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ
4. หลัง จากนั้นประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงโรม
(Rome Convention) เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะมีความคุ้มครองในสิทธิข้างเคียง อันได้แก่ ความ
คุ้มครองในสิทธิของนักแสดง สิทธิของผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ และสิทธิของงานบันเทิงทางวิทยุ
โทรทัศน์
ประกอบกับในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2001 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO) ทาให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ ตามกรอบข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO)
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นหนึ่งกฎหมายทรัพย์สิ นทางปัญญาอันสาคัญ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1992 สภา
แห่ ง ชาติ จึ ง ประกาศใช้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ ใหม่ โดยกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ
สอดคล้อ งกั บ ความตกลงระหว่า งประเทศ นับ แต่ นั้น คนจีน และชาวต่า งชาติ ต่า งได้รั บความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเท่าเทียมกัน และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างหลากหลาย ไม่จากัดว่างานนั้นจะเป็น
เพียงงานวรรณกรรม งานโสตทัศนวัสดุแต่อย่างใด16
3. ยุคแห่งการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ (ระหว่างค.ศ.2001 ถึง ปัจจุบัน)
ระหว่ า ง ค.ศ.2001 ถึ ง ค.ศ.2002 เป็ นยุ ค แห่งการแก้ ไ ขกฎหมายลิ ขสิทธิ์ จีนที่ ส าคั ญ
สืบเนื่องจากกฎหมายลิข สิทธิ์จีน (Copyright Act) ไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้ นฐานความต้องการของ
ประเทศจีน หากแต่ก ฎหมายลิข สิทธิ์จีนเกิ ดขึ้น จากความตกลงระหว่างเทศต่าง ๆ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จีนจึงสะท้อนภาพความต้องการของประเทศตะวันตก เพราะความตกลงระหว่างประเทศ
16
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เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ชาติตะวันตกทั้งสิ้น ไม่ว่าหลักกฎหมาย
เรื่องธรรมสิทธิ์ (Moral right) ในการเผยแพร่งาน สิทธิป้องกันบุคคลอื่นดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์ โดยความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่เคย
ระบุถึงสิทธิอื่น ๆ ของผู้สร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้ก ฎหมายลิขสิทธิ์จีน (Copyright Act) ใน
มาตรา 10 จึง เป็ นเพี ย งการจาแนกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามผลประโยชน์ของชาติตะวันตกเท่านั้ น
ดังนั้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ช่ว งแรก ช่ ว งเวลาก่ อ นแก้ ไ ขกฎหมายลิ ข สิท ธิ์ ใ นปี ค.ศ.2001 ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนได้ รับรองว่า ผู้สร้างสรรค์งานในระบบอินเตอร์เน็ตย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง การประกาศรั บ รองเช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลง Another continental
European ที่ระบุว่า กฎหมายลิขสิทธิ์มีความคุ้มครอง 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทแรกความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ และความคุ้มครองในรูปสิทธิข้างเคียง เช่น สิทธิของนักแสดง
ผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุหรืองานวิทยุหรืองานโทรทัศน์ และผู้เผยแพร่งานดังกล่าว
ช่ว งที่ส อง ในฤดู ร้อ น ค.ศ.2001 หลังจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเป็ น
สมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) และองค์ ก ารทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตระหนักถึงข้อบกพร่องของกฎหมายลิขสิทธิ์จีน 1990 (Copyright Act
1990) ว่า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ข องตนมี ก ฎเกณฑ์ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกั บ ความตกลงระหว่ างประเทศ
รัฐบาลจีนจึงเห็นสมควรปรับแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ การแก้ไขชาระกฎหมายลิขสิทธิ์จึ งเกิดขึ้น
และดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2001 สภาประชาชนจีน (Ninth National People’s
Congress) จึงลงมติรับร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ในชื่อ Decision on the Amendment of the Copyright
Act of People’s Republic of China และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2001 ทันที
โดยโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์จีนยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับแก้ไขในปี ค.ศ.2001 นี้ได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์มากขึ้น และเพิ่มมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
ต่ อ มาในปี ค.ศ.2002 ทางการประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ แ ก้ ไ ขกฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์ คือ Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” เพื่อให้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีข้อมูลทันสมัย
โดยกฎหมาย Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” ฉบับปี ค.ศ.2002 ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.2002 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2002
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ช่วงที่สาม การแก้ไขกฎหมายคุ้ มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Regulations on the
Protection of Computer Software (Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR”) ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2001 เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์17
ช่วงที่สี่ การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันการ
แก้ ไขกฎหมายลิข สิท ธิ์จีนยั งคงดาเนินต่อไป ท่ามกลางการประชุมขององค์การทรัพ ย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) ภายใต้ข้อเรียกร้องของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศในทวีป
แอฟริกา ในประเด็นเรื่องความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นงาน Folklore (ศิลปะพื้นบ้าน
เช่นตานาน ดนตรีเพลงพื้นบ้านฯลฯ) Fire art (งานวิจิตรศิลป์) ฯลฯ เพื่อให้งานเหล่านี้เป็นงานมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นประเทศสมาชิกในองค์ การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และเป็นประเทศที่ร่ารวยด้านวัฒนธรรมประเพณีศิลปกรรม
ประเทศหนึ่ง รัฐบาลจีนจึงเข้าร่วมการเรียกร้องครั้งนี้ พร้อม ๆ กับการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จีน
ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องเหล่านี้ แม้ว่าขณะนี้ที่ประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยัง
ไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ก็ตาม18
ดังนั้นรูปแบบกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเริ่มต้นขึ้น
ในปี ค.ศ.1990 พร้อม ๆ กับการเข้าร่วมเป็น ภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ท าให้ป ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องออกกฎหมายทรัพ ย์ สินทางปัญญา
หลาย ๆ ฉบั บ ซึ่ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ก็ คื อ หนึ่ ง ในกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาซึ่ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องแก้ไ ข จนกระทั่งปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์จีนก็ ยังคงมีก ารแก้ ไ ข
เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิลปะและมีมาตรฐานระดับสากล
6.1.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี บทบัญญัติคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ตามมาตรา 3 Copyright Act of People’s Republic of China 2002 ดังนี้
มาตรา 3 สาหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้คาว่า “งาน” หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้

17

Ibid, p.211
The World Intellectual Property Organization (WIPO). Response China, Word format WIPO.
World Wide Web www.wipo.int/copyright/en/registration/replies/doc/china.doc
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(1) งานเขียน
(2) งานเกี่ยวกับการพูด
(3) งานดนตรีกรรม งานละคร งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi') งานศิลปะเกี่ยวกับการรา
(choreographic) และงานเต้นแอโรบิค
(4) งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม
(5) งานภาพถ่าย
(6) งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน
(7) งานออกแบบทางวิศ วกรรม และงานออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ แผนที่ งานภาพร่า ง
(สเก็ตภาพ) งานกราฟฟิค และหุ่นจาลองของดังกล่าว
(8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(9) งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 3 (7) งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมจึงถือเป็นงานออกแบบ
ตามความในมาตรา 3 (7) บั ญญัติไว้ ในฐานะที่ผ้าไหมคื อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งและเป็นสินค้า
ส่งออก การตระเตรียมวาดลวดลายของผ้าไหม ก็คือการตระเตรียมออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมก็คือการผลิต ต้นแบบลวดลาย เพื่อที่ผู้ผลิตดาเนินกระบวนการผลิตผ้า
ไหมที่มีลวดลายดังกล่าวสู่ตลาดต่อไป19
อย่างไรก็ตาม การที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ได้นั้น งานออกแบบดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติที่
สาคัญอีกสองประการหนึ่ง ก็คือ
ประการแรก งานออกแบบต้องเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ และ
ประการที่สอง งานออกแบบที่ผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกทาให้ปรากฏอยู่บน
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง (tangible form)20
ประการแรก งานออกแบบต้องเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ สาหรับงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม เมื่อนักออกแบบได้ออกแบบลวดลายผ้าไหม งานออกแบบเช่นนี้ย่อมนับเป็น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (original) นักออกแบบก็คือผู้สร้างสรรค์ (author) งานออกแบบก็เป็น
งานสร้างสรรค์จากความคิดสติปัญญา และถ้า นักออกแบบได้ใช้ความคิดริเริ่มของตนเอง โดย

19
20

Zhu Ling. China Intellectual Property Law Guide. (USA : Kluwer Law Internation : 2005). p.10302
Preston M. Torbert and Jia Zhao. Intellectual Property Laws of East Asia. (Hong Kong : Sweet & Maxwell
Asia, 1997). p.243
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นักออกแบบมิได้ลอกเลียนแบบ (copy) งานของผู้ใดแล้ว กรณีเช่นนี้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า
งานออกแบบลวดลายผ้า ไหมย่อมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 3 (7) และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมอบความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ โดยที่นักออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมไม่ต้องไปจดทะเบียนงานออกแบบแต่อย่างใด21
ประการที่สอง งานออกแบบที่ผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต้องถูก ทาให้ปรากฏบน
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง (tangible form) หมายถึงงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะต้องถูกสร้างขึ้น
บนวั ส ดุ อ ย่ า งใดก็ ไ ด้ เช่ น กระดาษ จอคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ซึ่ ง การที่ นัก ออกแบบสร้ างงาน
ออกแบบบนวัสดุต่าง ๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่า นักออกแบบ
ได้ แ สดงออกซึ่ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตน เพื่ อ ให้ ส าธารณชนรั บ รู้ ไ ด้ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงจะมอบความคุ้มครองให้
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3 (7) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ได้ หากนักออกแบบในฐานะผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
งานขึ้น โดยนักออกแบบไม่ได้ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น ทั้งเมื่อนักออกแบบได้ใช้ความคิด
สร้ า งสรรค์ ข องตนเองแล้ ว แม้ ว่ า นั ก ออกแบบได้ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ ต าม
กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมาย
6.1.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหม ปัจจุบันลวดลายบนผืนผ้าไหมจีน
สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้แบ่งแยกโดยใช้จุดกําเนิดที่แตกต่างกัน คือ
1 ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม
2 ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม
1 ลวดลายโบราณบนผื น ผ้ า ไหม ด้ ว ยเหตุ ที่ ป ระเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป็ น
แหล่งกํา เนิดของผ้า ไหม ประกอบกั บชาวจีนเป็นชนชาติที่ศิลปะเก่าแก่ ชาติหนึ่ง ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีลวดลายผ้าไหมที่ทรงคุณค่ าทางศิลปะของชาติอยู่จํานวนมาก โดย
ลวดลายผ้าไหมจีนส่วนใหญ่เป็นลวดลายมงคลต่างๆ ตามความคติพจน์และความเชื่อของคนจีน ซึ่ง
ลวดลายเหล่านี้เกิดจากการปัก การทอ หรือการพิมพ์ลาย ตัวอย่างลวดลายบนผ้าไหมจีน เช่น ลาย
หงส์ ลายมังกร ลายดอกโบตั๋น เป็นต้น ทั้งนี้ลวดลายบนผืนผ้าไหมเหล่านี้จะมีลักษณะและสีสัน
แตกต่างกันไปตามแต่ชนชาติของผู้ทอต่าง ๆ
21

Zhu Ling. China Intellectual Property Law Guide. (Kluwer Law Internation : Netherland. 2005). p.10303
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ด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของลวดลายผ้าไหมจีนโบราณนั้น เมื่อลวดลายบนผืนผ้าไหม
เป็นลวดลายโบราณของชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว ลวดลายเหล่านี้
ย่อมนับ เป็นศิล ปะพื้นบ้ าน และลวดลายโบราณเหล่านี้ย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ตามมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า
Article 6 Regulations for the protection of copyright in expressions of folklore shall be
established separately by the State Council.
โดยที่คาว่า “folklore” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วย่อมหมายถึงงานวรรณกรรมพื้นบ้าน
(folk literature) และงานศิลปะ (art)22 ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมโบราณก็ถือว่าเป็นงาน
ศิลปะที่แสดงออกถึงคติพจน์ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน เช่น ลายหงส์คู่บน
ปลอกหมอนผ้าไหมงานแต่งงานของชาวจีน ย่อมมีความหมายถึง การครองคู่อย่างสงบสุข เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ของงานผ้าไหมจีนในฐานะงานศิลปะต้องอยู่ภายใต้ประกาศของสภาแห่งชาติ (State Council)
แม้ ว่า มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิท ธิ์ส าธารณรัฐ ประชาชนจี น 2002 วางมาตรการ
คุ้มครองงานวรรณกรรมพื้นบ้าน (folk literature) และงานศิลปะ (art) ภายใต้คาว่า “folklore” ก็
ตาม แต่ ปั จ จุ บั น สภาแห่ ง ชาติ (State Council) ออกประกาศก าหนดความคุ้ ม ครองงาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี (folklore) เพียงฉบับเดียว คือ “Provision on the Protection of
Traditional Crafts and Art” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1997
ตามพระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts and Art 1997 ได้
กาหนดขอบเขตคาว่า “งานศิลปะประเพณี (tradition arts)” ไว้วา่
“งานศิ ลปะประเพณี (tradition arts) ก็ คือ งานหัตถกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม
(tradition handicraft) โดยงานงานศิลปะประเพณี (tradition arts) อาจมีจานวนหลาย ๆ ชิ้น หรือ
งานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ทักษะชั้นสูง หรือ งานศิลปประยุกต์ และงานศิลปะประเพณีเหล่ามีอายุมา
กว่า 100 ปีขึ้นไป รวมทั้งงานศิลปะประเพณี (tradition arts) ต้องเป็นส่วนประกอบของประเพณีที่
สืบทอดกันมาของชาติ”
ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ พระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts
and Art 1997 จึงกาหนดมาตรการปกป้องงานศิลปะประเพณีขึ้น โดยงานหัตถกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม (tradition handicraft) ย่อมได้รับการปกป้องดูแลจากคณะกรรมการพิเศษ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบโดยตรงกับสภาแห่งชาติ (State Council) และงานหัตถกรรมด้าน
22
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ประเพณีวัฒนธรรม (tradition handicraft) ยังได้รับการศึกษาจากคณะทางานพิเศษ รวมทั้ง งาน
ศิลปะและงานหัตถศิลป์ที่มีความคุณสมบัติโดดเด่นจึงถูกห้ามส่งออกนอกประเทศอีกด้วย23
ดังนั้นหากลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนเป็นลวดลายที่ถ่ายทอดถึงศิลปะประเพณีของ
ชาวจี นที่ สืบ ทอดต่อ มากั นมาเป็ น 100 ปีขึ้ นไป ลวดลายเหล่า นี้ถื อ เป็ นงานอัน มี ลิข สิท ธิ์ข อง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย และหากบุคคลใดจะนา
ลวดลายนี้ไปใช้ บุคคลนั้นชอบที่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพิเศษ
2 ลวดลายที่เกิด ขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม ปัจจุบันการผลิตผ้าไหมในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนใหญ่เป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในภาคการผลิตของโรงทอ
ผ้าไหมต่างใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรต่าง ๆ ภายใต้จุดประสงค์หลักเพียงประการเดียว คือ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ผ้าไหมจีนจาเป็นต้องพัฒนาลวดลายที่หลากหลายและ
ตรงต่อรสนิยมของผู้ใช้ งาน ส่งผลให้ลวดลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 3 (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ในฐานะที่งานลวดลายผ้า
ไหมคืองานวิจิตรศิลป์ (fine art) ดังนี้
มาตรา 3 สาหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้คาว่า “งาน” หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) งานเขียน
(2) งานเกี่ยวกับการพูด
(3) งานดนตรีกรรม งานละคร งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi') งานศิลปะเกี่ยวกั บการรา
(choreographic) และงานเต้นแอโรบิค
(4) งานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานสถาปัตยกรรม
(5) งานภาพถ่าย
(6) งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน
(7) งานออกแบบทางวิศวกรรม และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนที่ งานสเก็ต งาน
กราฟฟิค และหุ่นจาลองของดังกล่าว
(8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(9) งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

23
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โดยคาว่า “fine art” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 มีคา
จากัดอยู่ใน พระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law of the
People’s Republic of China (CAIR) มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า
Article 4 For the purposes of the Copyright Law and these Regulations, the following
expressions concerning works shall have the meanings hereunder assigned to them:
(1) “written works” means works expressed in written form, such as novels, poems,
essays and theses;...
(8) “works of fine arts” means two- or three-dimensional works of the plastic arts
created in lines, colures or other media which impart aesthetic effect, such as paintings,
works of calligraphy and sculptures;
ด้วยเหตุนี้งานวิจิตรศิลป์ (fine art) จึงหมายถึง การสร้างงานหุ่นจาลองสองมิติหรือสาม
มิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น สี หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งก่อเกิดผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงาม
ทางศิลปะ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ งานเขียนตัวอักษร และการแกะสลัก เป็นต้น
เมื่อพิจารณางานลวดลายบนผืนผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมแล้วจะพบว่า งานดังกล่าว
มีลักษณะของการผสานคุณค่าทางศิลปะร่วมกับคุณประโยชน์ในการใช้สอย ในแง่ที่ลวดลายบน
ผืนผ้าไหมทางอุตสาหกรรมเป็นงานสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงหนึ่ง หากแต่จุดประสงค์ของ
การสร้างลวดลายบนผืนผ้านี้มิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของการ
สร้างลวดลายบนผืนผ้าไหม คือ การตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อที่ผ้าไหมผืน
งามเหล่านั้นจะเหมาะต่อการนาไปใช้สอยในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การตัดเย็บชุดแต่งงาน การตัด
เย็บชุดทางาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ลวดลายบนผ้าไหมที่ประกอบด้วยเส้น สีสันต่าง ๆ อันสร้าง
ความสวยงามแก่ผู้พบเห็น ลวดลายบนผืนผ้าไหมเช่นนี้ย่อมนับเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2002
ในขณะเดียวกันลวดลายบนผืนผ้าไหมยั งถูกพิจารณาได้ว่า คืองานศิลปประยุ กต์ตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 7 (4) และ กฎข้อที่ 6 (1) ของ Regulations for the Implementation of
the Copyright Law of the People’s Republic of China (CAIR) ซึ่งหน่วยงานลิขสิทธิ์ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ หน่วยงาน NCA ได้ตีความประเด็นความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
ไว้ว่า งานศิลปประยุกต์เกิดจากการนางานด้านศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบมาประกอบ
กับการสร้างวัสดุ ด้วยเหตุนี้งานศิลปประยุกต์จึงแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนแรก งานด้านศิลปะ เพื่อสร้างความสวยงามแก่สิ่งของเครื่องใช้ต่าง และ
ส่วนที่สอง งานด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อที่ผู้บริโภคสามารถนาชิ้นงานไป
ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ส่วนประกอบทั้งสองจึงไม่อาจแยกออกจากชิ้นงานได้ และส่วนประกอบทั้งสองสมควร
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงมีหลักกฎหมายว่า งานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในฐานะที่งานศิลปประยุกต์เป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) ตามมาตรา 3 (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ในขณะเดียวกันงานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายการออกแบบสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน24
ส่วนอรรถคดีของศาลเกี่ยวกับงานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม
ปัจจุบันยังไม่มีคาพิพากษาในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามนับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกาหนดว่า งานวิจิตรศิลป์ (fine art) คืองานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ศาลสูงประชาชนแห่ง
นครปักกิ่งได้มีคาพิพากษาเกี่ยวกับงานศิลปประยุกต์ไว้ในคดี “Interlego” พิพากษาเมื่อวันที่ 18
ธันวาคม ค.ศ.2002 ว่า
ศาลได้ประยุก ต์ใช้ ห ลัก International Implementation Rules ในคดีนี้ แม้ว่าคดีนี้จะ
เกิดขึ้ นก่อนการแก้ไขหลัก International Implementation Rules และการแก้ ไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ก็ตาม ศาลจึงตัดสินว่า การออกแบบทางอุตสาหกรรมของเล่นตัวต่อ “Lego” เป็นงาน
ศิลปประยุกต์ เพราะงานชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego” เกิดขึ้นจากงานด้านศิลปะและงานด้าน
สิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน ชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego” จึงชอบได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานชิ้นส่วนตัวต่อ
ของเล่น “Lego” ยังอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามกฎข้อที่ 6 ของพระราชบัญญัติ International Implementation Rules25
ดังนั้นเมื่อลวดลายผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมนับเป็นศิลปประยุกต์ แม้ว่าปัจจุบัน
ศาลสูง สาธารณรัฐประชาชนจีนยั งไม่มี คาพิ พ ากษางานลวดลายผ้าไหมที่ถูก สร้างขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมก็ตาม แต่ย่อมคาดหมายได้ว่า ด้วยผลแห่งคาพิพากษาในคดี “Interlego” ข้างต้น
ศาลสู ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีนจึ งน่า พิ พ ากษาว่า งานลวดลายผ้าไหมที่ถู ก สร้ างขึ้ นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และในขณะเดียวกันลวดลายผ้า
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ไหมทางอุตสาหกรรมที่ ถูกสร้า งขึ้นใหม่ยั งถือเป็นงานที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย เพราะงานลวดลายผ้ า ไหมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ ท าง
อุตสาหกรรมมีลักษณะของการสร้างงานเหมือนกับงานชิ้นส่วนของเล่นตัวต่อ “Lego” ทุกประการ
6.2 ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ )
เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ
คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่ นกั้น และประเทศญี่ปุ่นนับเป็น
ประเทศเอเชียตะวันออกประเทศหนึ่งที่มีลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์ ทั้งประเทศญี่ปุ่นเองยังมี
ฐานะเป็นผู้ส่งออกเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ตลาดโลก เพื่อการทําความเข้าใจถึงความคุ้มครอง
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีต่อลวดลายบนผ้าไหม การศึกษาในส่วนนี้จึงเริ่มต้นจากประวัติความเป็นมา
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม และความคุ้มครองงานลวดลาย
บนผืนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไปตามลําดับ26
6.2.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่
และเช่นเดียวกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและหลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวันออก ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติหนึ่งที่มี
การใช้ผ้าไหมอย่างแพร่หลาย ทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมถือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ อีกทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นยังมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์แบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน ดังนี้
1) ยุคก่อนเกิดประวัติศาสตร์ยุคระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ช่วงก่อนปี ค.ศ.
1868
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องระบบกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เมจิ ระหว่างปี ค.ศ.1868 ซึ่งการปกครองทั้งหมดขึ้นอยู่โชกุน
ตระกูลโตกุกาว่า (Tokugawa regime) ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางที่มีความ
เข้มงวด ทั้งสังคมญี่ปุ่นมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็นระดับจากชนชั้นสูงไปยังชนชั้นต่ําสุด
ในสังคม ดังนี้
ชนชั้นสูง คือชนชั้นซามูไร ซึ่งในระบบการปกครองญี่ปุ่นโบราณถือว่า ซามูไรคือ ชน
ชั้นขุนนางระดับสูง
26
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ชนชั้นสามัญ คือชาวนา
ชนชั้นลําดับต่ําที่สุดในสังคม คือช่างฝีมือและพวกที่ทําการค้าขาย
อย่ างไรก็ตาม ผลของความแตกต่างของชนชั้นในสังคมญี่ปุ่นกลับเป็นที่มาของงาน
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม เพราะชนชั้นซามูไรกลับมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่ างจากชนชั้น
อื่น ๆ ในสังคม ด้วยเหตุที่ซามูไรคือนักรบและมีเวลาว่างในยามปกติมากกว่าชนชั้นอื่น บรรดา
ซามูไรจึงได้พัฒนากิจกรรมเพื่อความบันเทิงและงานศิลปะขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ละคร
คาบูกิ (Kabuki) การเขียนภาพ (Printing) เป็นต้น งานบันเทิงและงานศิลปะเหล่านี้จึงเป็นเครื่อง
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของโลกแห่งนักรบในกองทัพ ในขณะเดียวกันบรรดางานวรรณกรรม
และงานศิลปะเหล่านี้กลับถูกลอกเลียนแบบอย่างกว้ างขวาง จนนักประพันธ์หนังสือต่างเรียกร้อง
ความคุ้มครองในงานประพันธ์ของตนจากโชกุน แต่โชกุนกลับไม่ให้ความสําคัญปัญหาเรื่องนี้มาก
นัก ทําให้ผู้ขายหนังสือในเมืองเอโดะ(Edo) และโอซากา (Osaka) ต้องแสวงหามาตรการป้องกัน
การพิมพ์หนังสือจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า ยุคนี้ความคิดสร้างสรรค์
ของเอกชนจึงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สังคมให้ความสนใจต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์
น้อยมาก ทั้งประเทศญี่ปุ่นยุคนี้เป็นการปกครองในรูป Neo-Confucianism การศึกษาของคนใน
ญี่ปุ่นจึงไม่ให้ความสําคัญต่ อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรม ทั้งในปี ค.ศ.1718
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นยังออกพระราชบัญญัติห้ามการประดิษฐ์อีกด้วย
สภาพการเมืองการปกครองและกฎหมายยุคโบราณคงดําเนินต่อมา จนถึง ปี ค.ศ.1853
โฉมหน้ า ของประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง เปลี่ ย นไป เมื่ อ เรื อ ปื น อาเมนด้ า (Armada) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ปรากฏตัวขึ้น ณ อ่าวเอโดะ หรือปัจจุบันคือ กรุงโตเกียว พร้อม ๆ กับ การแสดง
แสนยานุภาพอันเกรีย งไกรเหนื อกองทัพ ญี่ ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นจึง ทราบว่า ประเทศตนกว่าครึ่ ง
ประเทศหรือ สองส่ ว นของประเทศอยู่ ใ นภาวะล้ าหลัง หลั งจากนั้ นอี ก หลาย ปีต่ อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรปก็ เริ่มบีบบังคับประเทศญี่ปุ่น จนประเทศญี่ปุ่น
จําต้องเปิดประเทศและเปิดสถานีการค้าของชาวต่างชาติขึ้น บนดินแดนของตน พร้อมทั้งประเทศ
ญี่ปุ่นยังต้องลงนามในสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
อันก่อเกิดสภาพการค้าระหว่าง
ชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติที่ไม่น่าพอใจ รวมทั้งข้อตกลงตามสนธิสัญญาเหล่านี้ล้วนไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้ก ลุ่ม ซามู ไ รหัวก้ าวหน้าจึงตระหนัก ถึงความไร้ความสามารถในระบบการ
ปกครองของประเทศญี่ปุ่น จนประเทศญี่ปุ่นอาจตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติได้ กระบวนการ
ปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในชื่อ Meiji Restoration 1868 จนประเทศญี่ปุ่นได้
เปลี่ยนโฉมหน้าจากอาณาจักรโบราณไป และนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาถือว่า ประเทศ
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ญี่ปุ่นได้สิ้นสุดยุคซามูไรลงอย่างถาวร โดยประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อ
พั ฒ นาประเทศของตน จนประเทศญี่ ปุ่น กลายเป็น ประเทศผู้นํ าด้ านเศรษฐกิ จ และการทหาร
เพราะสังคมญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรมว่า
สิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น27
2) ยุคเริ่มต้นเกิดระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1868 ถึง
ค.ศ.1880
ยุคนี้ระบบกฎหมายประเทศญี่ปุ่นได้รับแรงผลักดันจากความต้องการสองประการ คือ
ประการแรกความต้องลบล้างความอัปยศเสื่อมเกียรติจากสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และ
ประการที่สองความต้องการลบล้างการจับจ้องจากประเทศตะวันตก ระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจึงถูกนําเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เพราะกลไกของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือ
เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ภายใต้ ร ะยะเวลาสั้ น ๆ ของยุ ค นี้ ประเทศญี่ ปุ่ น ไม่ ไ ด้ ล งนามในสนธิ สั ญ ญากั บ
ชาวตะวันตกเพิ่มเติม และชาวตะวันตกก็มีความภูมิใจในความเหนือกว่าของตน เพื่อการดํารง
ความเหนือกว่าของตน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปจึงปิดกั้นการพัฒนาความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเซีย ประเทศญี่ปุ่นก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่
ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มต้นจากการนําเข้านําเทคโนโลยีของ
ชาวตะวันตก โดยชาวญี่ปุ่นได้แปลหนังสือวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตกและผลิตเครื่องจักรกล
เลียนแบบชาติตะวันตก ทั้งชาวญี่ปุ่นก็มิได้สนใจต่อการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือการจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ต่างชาติ แต่การกระทําเช่นนี้ก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นทราบว่า กลไก
ของกฎหมายลิข สิท ธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้ามีส่วนสําคัญต่อการพั ฒนาเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจอย่างมาก
ที่มาของแนวความคิดการใช้กลไกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ
ญี่ปุ่น แนวความคิดนี้เกิดขึ้นจากนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการศึกษาจากประเทศตะวันตก เมื่อ
นักศึกษาเหล่านี้เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้ว แนวความคิดนี้ก็ได้ถูกนําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น
ความคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึ งบังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องสิทธิบัตรถือเป็น
ประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่า นักกฎหมายญี่ปุ่นท่านหนึ่ง คือ Korekiyo Takahashi ใน
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ฐานะประธานท่านแรกของหน่วยงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น (Japanese Patent Office) ท่านได้
กล่าวถึงความสําคัญของสิทธิบัตรไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านในปี ค.ศ.1990 ว่า
“เมื่อเรามองรอบ ๆ ตัว เราพบว่าหลาย ๆ ชาติเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ และประเทศญี่ปุ่น
เราจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ สิ่งใดทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ เราพบว่าสิ่งนั้น
คือสิทธิบัตร และประเทศญี่ปุ่นเราต้องมีสิทธิบัตร”
ช่วงเวลาสั้น ๆ หลัง การปฏิรูปเมจิจึงเป็นระยะเวลาเริ่มต้นของความคุ้มครองสิทธิบัตร
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ความคุ้มครองการออกแบบ และความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นได้ถูกประกาศใช้ในรูปพระราชบัญญัติ
กฎหมายลิข สิท ธิ์ข องประเทศญี่ปุ่ นเกิ ด ขึ้น ในรูป บทบัญ ญัติ ก ฎหมายชื่อ Publication
Statute of 1869 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผสมผสานระหว่างประโยชน์ของสาธารณชนกับ
กฎเกณฑ์ด้านลิขสิทธิ์เข้าด้วยกัน ทั้งสมาชิกรัฐสภาที่มีแนวความคิดสมัยใหม่ท่านหนึ่ งก็สนับสนุน
อย่างเต็มที่ ท่านสมาชิกรัฐสภาท่านนี้ คือ Fukuzawa Yukichi
เนื่องจากท่าน Fukuzawa เป็นผู้แต่งหนังสือชื่อ The Situation in The West และแปล
เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า “Copyright” รวมทั้งท่าน Fukuzawa ต้องเผชิญปัญหาทางคดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎสําคัญ
คือ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่สิทธิของตนต่อสาธารณชน ในขณะที่การแปลงาน
หนัง สื อวิท ยาศาสตร์ถื อเป็ นหนทางสํ าคัญต่ อการนําเข้าความรู้ สู่ประเทศญี่ปุ่น และการแปล
หนังสือก็มีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทลงโทษต่อการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับโทษทั้งการชําระค่าปรับและโทษทางอาญา
ด้านการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองการออกแบบและเครื่องหมายการค้า ในช่วงก่อนการ
ปฏิรูปเมจิค วามคุ้ม ครองงานออกแบบและเครื่องหมายการค้าอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น กล่าวคือ
ยุคโชกุนตระกูลโตกุกาว่าได้พัฒนาสังคมคนเมือง บรรดาช่างฝีมือได้รวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ
ที่มีกฎเกณฑ์ของตนเอง ทําให้ความรู้เกี่ยวประเพณีวัฒนธรรมในการผลิตงานศิลปประยุกต์ต่าง ๆ
ได้ถูกส่ง ผ่า นจากครูช่ างไปสู่ช่ างฝีมือรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้ส มาคมวิชาชีพ ช่างฝีมือจึงรวมตัวกั น
ต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบงานศิ ล ปะจากนายจ้ า ง เพราะในประเทศญี่ ปุ่ น ก่ อ น ถึ ง ยุ ค
อุตสาหกรรม การผลิตงานหัตถศิลป์นั้นมีพัฒนาด้านประเพณีทางยาวนาน โดยชาวญี่ปุ่นมีคําเรียก
งานหัตถศิลป์ว่า “isho” (การออกแบบ) ซึ่งคํา ๆ นี้ชาวญี่ปุ่นได้ใช้กับงานศิลปะมาก่อนแล้ว
ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดประเทศเพื่อทําการค้า และก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรู้จักคําว่า “สิทธิบัตร”
และคําว่า “ลิขสิทธิ์” อันมีที่มาจากภาษาของชาวตะวันตก
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อย่ า งไรก็ ตามหลัง การปฏิรูปเมจิ ความคุ้มครองการออกแบบจึงเริ่มต้ นขึ้นตามแบบ
ประเทศตะวันตก พร้อม ๆ กับการล่มสลายของกฎเกณฑ์ของสมาคมวิชาชีพช่างฝีมือและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สืบ ทอดมาจากยุค เจ้า ครองนคร (feudal) และชาวยุโรปก็ เริ่มยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าทางศิลปะของงานออกแบบประเทศญี่ปุ่น โดยชาวยุ โรปมักเรียกงานออกแบบดังกล่าวว่า
“การออกแบบญี่ปุ่น” (Japanese design) แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองการ
ออกแบบจนถึงปี ค.ศ.1888
ด้านการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศญี่ปุ่นก็มีประเพณีเกี่ยวกับเครื่องหมาย
การค้าที่บังคับใช้กับการขายผลิตภัณฑ์อย่างยาวนาน ซึ่งย้อนหลังไปได้ถึงปี ค.ศ.701 ชาวญี่ปุ่นได้
เริ่มใช้เครื่องหมายเป็นครั้งแรกกับการขายสินค้า แต่กฎเกณฑ์การใช้เครื่องหมายในยุคนี้มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าสมัยใหม่เพียงเล็กน้อย โดยสิทธิในเครื่องหมายการค้ายุค
นั้นเป็นเพียงเอกสารสิทธิของทางการ เพื่อการกระตุ้นการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศญี่ปุ่น
เท่านั้น จวบจนกระทั่งกระบวนการปฏิรูปเมจิเกิดขึ้น ชาวญี่ปุ่นจึงเริ่มเรียนแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิท ธิ ใ นเครื่อ งหมายการค้ า จากประเทศสหรัฐ อเมริก า แต่ป ระเทศญี่ ปุ่น ก็ ยั ง ไม่ไ ด้ประกาศใช้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าจนถึงปี ค.ศ.1884
ต่อมาในปี ค.ศ.1871 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้น ในชื่อ
Senbai ryuku kisoka ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีจํานวนถึง 17 มาตรา และกฎหมายสิทธิบัตรฉบับนี้ได้
ยอมรับสิทธิเพียงผู้เดียวในสิ่งประดิษฐ์ที่ มีความใหม่ แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับใน
วงกว้าง เพราะเหตุที่กระบวนการขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายฉบับนี้ยังขาดความชัดเจน
ดังนั้นหลังยุ คการปฏิรูปเมจิ สิทธิใ นทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นไปสู่รัฐสมัยใหม่ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนั ก
ถึงสภาวะการขาดแคลนกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของชาวต่างชาติ และประเทศญี่ปุ่นก็ยัง
ไม่มีกฎหมายใช้บังคับแก่สิทธิบัตรอย่างเหมาะสม การบริการจัดการสิทธิทางปัญญาก็ไม่ปรากฏ
ไม่ว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการบริหารจัดการสิทธิบัตร แต่ยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้
ความสําคัญต่อความมั่นคงของอํานาจรัฐบาล เพื่อการต่อสู้กับกลุ่มอํานาจในยุคเก่า โดยรัฐบาล
มุ่งเน้นถึงการลดทอนอํานาจหรือสิทธิพิเศษที่ตกทอดมาจากยุคเก่า ซึ่งสภาวะเช่นนี้ดําเนินต่อไป
จนกระทั่งกลุ่มคนที่เรียกว่ าซามูไรได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1877 นับแต่นั้นมารัฐบาลญี่ปุ่นจึงมี
สถานะที่มั่นคงและสามารถดําเนินนโยบายไปสู่เป้าหมายได้28

28
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3) ยุคแห่งการประมวลกฎหมาย ค.ศ.1880
หลัง จากการขาดแคลนกฎหมายเพื่ อการบริหารจัดการและบังคับใช้ แก่ทรัพย์ สินทาง
ปัญญา ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ในปี ค.ศ.1880 ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วเสร็จ โดยปรากฏว่าในปี ค.ศ.1887 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับแรก ทําให้งานวรรณกรรม บทละคร และโน๊ ตเพลงเป็นงานประเภทแรก ๆ ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
จวบจนกระทั่งในปี ค.ศ.1888 ภายหลังที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอื่น เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ประเทศญี่ปุ่น
จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการออกแบบ (The Design Act 1888) ขึ้น ท่ามกลางความจําเป็น
เร่งด่วนของสังคม เพราะขณะนั้นปัญหาการจารกรรมงานออกแบบเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก
ทําให้กฎหมายการออกแบบถูกประกาศใช้ อย่างเร่งด่วน โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้มี
ลักษณะพิเศษ คือ งานออกแบบต้องเป็นงานออกแบบที่มีความใหม่ ความใหม่ตามกฎหมายการ
ออกแบบนี้จึงถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ ซึ่งทําให้งานออกแบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
รวมทั้งบุคคลใดละเมิดงานออกแบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว บุคคลนั้นชอบ
ต้องรับโทษทางอาญา
อีกทั้งตามกฎหมายการออกแบบ (The Design Act 1888) ยังมีกฎเกณฑ์ที่ก้าวหน้ามาก
ในยุคนั้น โดยปรากฏว่า กฎหมายการออกแบบ (The Design Act 1888) ได้บรรจุบทบัญญัติเรื่อง
วิธีการได้สิทธิในงานออกแบบตามสัญญาจ้างขึ้น โดยตามกฎหมายการออกแบบ (The Design
Act 1888) ระบุว่า งานออกแบบที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง สิทธิในงานออกแบบย่อมตกแก่นายจ้าง
ซึ่ง หลักกฎหมายเช่ นนี้ถือเป็นเรื่องใหม่มากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแม้แต่กฎหมายสิทธิบัตรของ
ประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นก็ไม่มีหลักกฎหมายข้อนี้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1990 กฎหมายสิทธิบัตร
ประเทศญี่ปุ่นจึงบรรจุหลักกฎหมายเรื่องนี้ไว้ สาเหตุที่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ระบุหลักกฎหมาย
เรื่องนี้ไว้ ก็เพราะในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้น ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรมีเพียงนักประดิษฐ์ส่วนบุคคลเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณากฎหมายการออกแบบแล้วจะพบว่า ในประเทศญี่ปุ่นบทบาทของ
สมาคมวิชาชีพช่างฝีมือยังคงดํารงอยู่บ้าง โดยสถานะสมาคมวิชาชีพปรากฏอยู่ในรูปความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพราะในช่วงก่อนยุค เมจิ คนญี่ปุ่นรับรู้และยอมรับว่า นายจ้างมีสิทธิ
ในงานของลูกจ้าง เพราะทักษะความสามารถของลูกจ้างที่เพิ่มพูนขึ้นย่อมเกิดจากการลงทุนของ
นายจ้าง ซึ่งการจ้างลูกจ้างเป็นระยะเวลายาวนาน ลูกจ้างย่อมสามารถพัฒนาทักษะและฝีมือในการ
ทํางานมากขึ้นตามไปด้วย นายจ้างจึงสมควรได้รับสิทธิในงานการออกแบบของลูกจ้าง
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ดังนั้นภายหลังประเทศญี่ปุ่นผ่านพ้นยุคเมจิและก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 19 แล้ว ประเทศ
ญี่ปุ่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้สร้างต้นแบบทางกฎหมายที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศ
ตน ด้วยกระบวนการทดสอบใช้กฎหมายกับสังคมญี่ปุ่นและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าผลที่เกิ ดขึ้น
จะเป็นประโยชน์หรือเป็นความผิดพลาด ภายใต้จุดมุ่งหมายของการใช้กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ คนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่
จํา กั ด ว่า คน ๆ นั้ น จะมี สั ญชาติ ใ ด จนกระทั่ง ประเทศญี่ปุ่ น มี ก ฎหมายทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่
เหมาะสมกับประเทศตน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายการออกแบบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ยังคงอยู่ในรูปโครงสร้างเบื้องต้น ซึ่งโครงสร้างนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
นักประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายังมีส่วนช่วยสนับสนุนความ
มั่นคงในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น และด้วยสิทธิพิเศษที่กฎหมายสิทธิบัตรมอบแก่นักประดิษฐ์
และนักลงทุน ทําให้ประเทศญี่ปุ่นยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะสิ่งประดิษฐ์ เหล่านี้
ได้สร้างสภาพเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงในด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่เคย
ได้ประสบมาก่อนจนกระทั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง29
4) ยุคแห่งการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.18991945
เมื่ อรัฐบาลประเทศญี่ปุ่ นได้ต ระหนัก ถึงหนทางพั ฒนาชาติ ด้วยการนําศาสตร์และ
เทคโนโลยีชาวตะวันตกมาใช้ กลไกระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงถูกนํามาใช้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้มาสู่ชาติตนและคุ้มครองผลงานจากความคิดของชาวญี่ปุ่น สภาวการณ์เช่นนี้ดํารง
อยู่ค.ศ.1899 ถึง ค.ศ.1945 ซึ่งสามารถจําแนกพัฒนาการออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ดังนี้
ช่ ว งแรก ช่ ว งเวลาที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ถู ก บั ง คั บ ให้ คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
ชาวต่างชาติ
เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ท่ามกลางสภาพที่ประเทศต่าง ๆ ล้วนร่วมมือคุ้มครองงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ทําให้ในปี ค.ศ.1880 อนุสัญญากรุงปารีสจึงถือ
กําเนิดขึ้น และในปี ค.ศ.1886 สนธิสัญญากรุงเบอร์นไดถือกําเนิดขึ้นตามเป็นลําดับ ประกอบกับ
เจ้าของสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชาวต่างชาติก็ตระหนักว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ที่มี ค วามมั่ง คั่ งทางเศรษฐกิจ และประเทศญี่ปุ่ นเป็นตลาดที่มีความต้องการระดับสูง สินค้าที่
29

Ibid, p.132-133
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ประเทศญี่ปุ่ นต้องการไม่ ใ ช่ เ พี ย งความรู้ ด้านเทคโนโลยี อีก ต่อ ไป หาก ณ เวลานั้ นตลาดของ
ประเทศญี่ปุ่นยังมีความต้องถึงงานหนังสือและงานดนตรีด้วย แต่ประเทศญี่ปุ่นกลับไม่คุ้มครอง
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของงานทรัพย์สิน ทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ จึงสร้างแรงกดดันแก่ประเทศญี่ปุ่น จนทําให้ในปี ค.ศ.1890 ประเทศญี่ปุ่น จําต้องลงนาม
เป็นสมาชิกในข้อตกลงหลายฝ่าย เพื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ชาวต่างชาติ
สํ า หรั บ ความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ การที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น จะเข้ า เป็ น ภาคี
สนธิสัญญากรุง เบอร์น ประเทศญี่ปุ่นต้องคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของชาวต่างชาติ และ
เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติย่อมดําเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นได้ สิ่งนี้ได้สร้างความ
วิตกกังกลในวงกว้างแก่คนญี่ปุ่น เพราะเหตุที่การพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศญี่ปุ่นยุคนี้เกิดจาก
ความรู้ ข องต่ า งชาติ ซึ่ง ชาวญี่ปุ่ น ได้ แปลหนั งสื อ ทางวิท ยาศาสตร์ ข องชาวต่า งชาติอ อกเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น โดยชาวญี่ปุ่นไม่ได้เคยขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติ ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึง
เกิ ด ความกั ง วลใจว่ า การนํ า เข้ า ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศอาจหยุ ด ลง หาก
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยุโรปต่าง ๆ ทําให้ประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะจํายอม จนในที่สุดในปี ค.ศ.1899 ประเทศญี่ปุ่น
จึงลงนามในสนธิสัญญากรุงเบอร์นและอนุสัญญากรุงปารีส บรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ จึงยุติการใช้บังคับ และนับแต่นั้นประเทศญี่ปุ่นมี
พันธะผูกพันตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นแทน ทําให้ประเทศญี่ปุ่นจําต้องออกกฎหมายลิขสิทธิ์
กฎหมายสิ ท ธิ บั ต รตามกรอบสนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น และสนธิ สั ญ ญากรุ ง ปารี ส ผลลั พ ธ์ คื อ
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศญี่ปุ่น โดยขณะนั้น
ชาวญี่ปุ่นถือว่า การที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคุ้มครองชาวต่างชาติเช่นนี้ วิธีการนี้ เป็นผลเสียแก่ประเทศ
ญี่ปุ่นน้อยที่สุด
ในส่วนกฎหมายคุ้มครองการออกแบบ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายทั้ ง สองฉบั บ ได้ ถู ก ปรั บ เข้ า สู่ ก ฎเกณฑ์ ส มั ย ใหม่ โดยทางรั ฐ บาลประเทศญี่ ปุ่ น ได้
ประกาศใช้กฎหมายการออกแบบ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ในปี ค.ศ.1899 ทํา
ให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายทั้งสองฉบับ คือ ชาวต่างชาติชอบได้รับ
ความคุ้มครองในงานออกแบบย้อนหลังไป 3 เดือนก่อนการประกาศใช้กฎหมาย และชาวต่างชาติ
ได้รับความคุ้มครองย้อนหลังถึง 4 เดือนในเครื่องหมายการค้าก่อนการประกาศใช้กฎหมาย
ภายใต้ค วามรู้สึก ของชาวญี่ปุ่นว่า ตนเองต้องจํายอมรับเงื่อนไขของต่างชาติ ทําให้
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น แรงกดดัน
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ความรู้สึกเช่นนี้ทําให้เกิดความมุมานะในการพัฒนาตนเองของชาวญี่ปุ่น โดยระหว่างช่วงเวลา
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศตนในทุก ๆ ด้าน จนกระทั่งประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ร่ํารวยวัฒนธรรม ศิลปะประเพณีแบบญี่ปุ่น ซึ่งงานศิลปะรูปแบบใหม่ของชาว
ญี่ปุ่นเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรม
แบบตะวันตกหรืองานดนตรีแบบตะวันตก ดังปรากฏนักแต่งเพลงที่เลื่องชื่อชาวญี่ปุ่นในยุคนี้ คือ
Gustav Mahler และ Giacomo Puccini
ต่อมาในปี ค.ศ.1931 ประเทศญี่ปุ่นจึงได้เพิ่ มงานอันมีลิขสิทธิ์อีก สองประเภทลงใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ สิทธิ์ในงานแสดงและสิทธิของผู้ถ่ายทอดงานทางวิทยุ โทรทัศน์ ตามที่
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1928 กําหนดไว้ และในเวลาอีกไม่นานนักประเทศญี่ปุ่นได้
ยอมรับสิทธิในงานดนตรีของชาวต่างชาติว่า งานดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่าง ค.ศ.1899-1945 หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมาย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชาวต่างชาติแล้ว กลุ่มประเทศยุโรปจึงได้รวมตัวกันและแต่งตั้ง
Dr. Whilheim Plage เป็นผู้แทน เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มประเทศยุโรป พร้อม ๆ
กับกลุ่มประเทศยุโรปได้ส่งตัว Dr. Whilheim Plage ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Whilheim
Plage มีภารกิจสําคัญคือ การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นย้อนหลังไป 10 ปี ซึ่ง
ภารกิจนี้เรียกว่า “Whirwind Plage” ปรากฏว่า Dr. Whilheim Plage ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
และ Dr. Wilhelm Plage ยังได้หยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงทวีปยุโรปและการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานอื่น ๆ โดย Dr. Wilhelm Plage ได้ส่งหนังสือเตือนไปยังตัวนักแสดงและนิติบุคคล
ผู้จัดการแสดงในประเทศญี่ปุ่น และ Dr. Wilhelm Plage ยังได้ร่วมมือกับตํารวจญี่ปุ่น เพื่อ การ
จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ระหว่างปี ค.ศ.1934 ถึง ค.ศ.1939 นับแต่
กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่นประกาศใช้บังคับ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้จึง
ถูกเรียกชื่อว่า “Anti-Plage Law” ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ
ประการแรก การแก้ ไ ขกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด ทั้ ง 2 ครั้ ง เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ชาวต่างชาติเท่านั้น กล่าวคือ
- การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ครั้งแรกเป็นการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์
ของชาวต่างชาติ ทําให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิ ทธิ์ประเทศ
ญี่ปุ่น และ
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- การแก้ ไ ขครั้ ง ที่ ส องเรื่ อ งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ เ จ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้นักแสดงและองค์กรผู้จัดการแสดงชาวญี่ปุ่นพึงต้องชําระค่าธรรมเนียม
ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติไว้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ชาวต่างชาติเช่นกัน
ประการที่สอง กฎหมายลิขสิทธิ์ได้เพิ่มความคุ้มครองแก่งานวิทยุโทรทัศน์และงานสิ่ง
บันทึกเสียง ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกรณีสนธิสัญญากรุงเบอร์น มาตรา 11-2 สิ่งเหล่านี้ได้สร้าง
ภาระแก่ชาวญี่ปุ่นเกินสมควร
ท้ายที่สุดมาตรการ Whilheim Plage ได้ยุติลง สืบเนื่องจาก Dr. Wilheim Plage ได้ถึงแก่
กรรมลง แต่ก ารปฏิบั ติก ารตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เรีย กว่า Anti-Plage Law คงดําเนินต่อไป
พร้อม ๆ กับประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนมาตรการ Anti-Plage Law ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายฉบับนี้ไ ด้แก่ Law on the Intermediary Business
Concerning Copyright of 1939 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญ คือ ผู้ประกอบธุรกิจชาว
ญี่ปุ่นต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หากปรากฏว่าผู้ละเมิดลิขสิทธิ์รายใดใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้อื่น โดยเจ้าของลิขสิ ทธิ์ไม่ได้อนุญาตแล้ว ผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมาย ดังนั้นปัจจุบันชื่อ
Whilheim Plage จึงยังเป็นชื่อที่คุ้นหูของชาวญี่ปุ่น ทั้งในระบบการศึกษากฎหมายของชาวญี่ปุ่น
ถือว่า บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่สัมฤทธิ์ผลเลย หากไม่มี Whilheim Plage เป็นผู้ดําเนินการ
ตามกฎหมาย30
ช่วงที่สอง ความคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามความต้องการของชาวญี่ปุ่น
เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศ
ญี่ปุ่ น เองก็ อ ยู่ ใ นสภาวะความรุ่ ง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเช่ น กั น แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น กฎหมาย
ทรัพย์ สินทางปั ญญาของประเทศญี่ปุ่นก็ ยังในสภาวะล้าหลัง สิ่งนี้จึงส่งผลให้ใ นปี ค.ศ. 1921
รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความจําเป็นด้านกฎหมาย และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดําเนินการแก้ไขกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง หมดพร้อม ๆ กัน ไม่ว่ากฎหมายสิทธิบัตร การออกแบบ เครื่องหมาย
การค้า โดยมีรายละเอียด คือ
กฎหมายสิทธิบัตร การแก้ไขครั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มหลัก การได้ไปซึ่ง สิทธิบัตร
ของนายจ้า ง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ล่วงหน้าว่ า อนาคตผู้ประดิษ ฐ์เ อกชนที่ไ ด้รั บ
สิทธิบัตรจะมีจํานวนลดลง ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ ๆ จะมีการลงทุนด้านสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น
ด้วยวิธีการที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้างนักประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากบริษัทเช่นนี้จะเป็นเรื่อง
ปกติในอนาคต
30

Ibid, p.134-135
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กฎหมายการออกแบบ การแก้ไขครั้งนี้ คือการทําให้บทบัญญัติกฎหมายมีความชัดเจน
มากขึ้น โดยกฎหมายออกแบบจะคุ้มครองเพียงสิ่งที่ใช้ประโยชน์จากการออกแบบเท่านั้น และไม่
คุ้มครองงานตบแต่งต่าง ๆ
กฎหมายเครื่องหมายการค้า การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ คือ การแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิด
เครื่องหมายการค้า โดยการละเมิดเครื่องหมายการค้าพึงมี 2 ประการ คือ การปลอมเครื่องหมาย
การค้า และการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
ส่วนกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้ไม่ปรากฏการแก้ไขแต่อย่างใด31
5) ช่วงแห่งการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคข้อมูลข่าวสาร
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศผู้ส่งออกงานทาง
วัฒนธรรม และส่งออกงานเพื่อความบันเทิง รวมทั้งงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อ
การคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตน ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงให้ความสนใจในสนธิสัญญา
เกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเข้าร่ วมเป็นสมาชิกใน
สนธิสัญญา UCC และสนธิสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) รวมทั้งสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ฉบับแก้ไขใหม่ การกระทําของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นนี้จึงสร้างแรงกดดันแก่ประเทศญี่ปุ่น
อย่างมาก จนการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1899 ของประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้น ภายใต้แรง
กดดันจากความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิกอยู่ ท้ายที่สุดประเทศ
ญี่ปุ่นก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 ขึ้น
การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้นําหลักกฎหมายจากกลุ่มประเทศ
ยุโรปและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริการวมเข้ าด้วยกัน ดังปรากฏรายละเอียดการ
แก้ไข ดังนี้
1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 ได้เพิ่มหลักกฎหมายเรื่องธรรมสิทธิ์ขึ้น เพื่ อ
คุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในชื่อเสียงเกียรติคุณ ไม่ว่างานดังกล่าวจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดง หรือผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ หรือการเผยแพร่งานผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์
ก็ ต าม ซึ่ ง หลั ก กฎหมายธรรมสิ ท ธิ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากหลั ก กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทําให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองประเภทธรรมสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น
2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 เพิ่มบทบัญญัติการได้ลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง โดย
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่นถือว่า นายจ้างย่อมได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง ซึ่งหลัก
กฎหมายเรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น
31
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ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับปี ค.ศ.1970 ยังคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของงาน
ต้นแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตามพระราชบัญญัติฉบับได้บัญญัติคํานิยามของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อแนะนําต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ผู้สร้างสรรค์สร้างงานที่อยู่นอกขอบเขต
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.1970
ตัวอย่าง คําแนะนําว่า งานที่ผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ.1996 และผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้นํางานไป
ไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว การกระทําเช่นนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
นับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 บังคับใช้เป็นต้นมา ด้วยเหตุที่ พระราชบัญญัติ
ลิขสิท ธิ์ฉบั บนี้ มีโครงสร้างหลายประการ ซึ่งทําให้นัก กฎหมายใช้และตีความอย่างยากลําบาก
โดยเฉพาะอย่ายิ่งสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลให้สังคมเกิดงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
ขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.1970 ไม่อาจรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ได้ ประเทศญี่ปุ่นจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์อีกทั้งสิ้น 26 ครั้ง เช่น การ
แก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ช่วงกลาง ค.ศ.1980 นั้น ภายใต้ช่วงระยะเวลาเพียงไม่นานนัก ซึ่งทํา
ให้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล และงานที่นําเสนอในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศยุโรปเพียงไม่กี่ประเทศยังคง
เป็ นผู้นํา เข้ า งานด้า นดนตรีและงานภาพยนตร์ข องประเทศสหรั ฐอเมริก า จวบจนกระทั่งในปี
ค.ศ.1990 ชาวญี่ปุ่นยังคงรู้สึกว่า ตนถูกบีบบัง คับให้คุ้มครองงานของชาวต่างชาติ ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เช่นกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ.1996 ประเทศญี่ปุ่นได้แปลความตาม
มาตรา 18 (3) สนธิสัญญากรุงเบอร์น โดยเนื้อหาสาระของมาตรา 18 (3) อ้างความตามความตกลง
TRIPs ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่นต้องมีผลบังคับใช้สําหรับงานโสตทัศนวัสดุถึง 50 ปี
ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปต้องการและกดดันรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อมา
ในปี ค.ศ.1996 ประเทศญี่ปุ่ น ยั งต้องแก้ ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ตามคําแนะนําขององค์ก ารค้าโลก
(WTO) ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นไปตามการประชุมขององค์การค้าโลก (WTO)
ท้ายที่สุดเมื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ส่งออกงานทางวัฒนธรรม งานภาพยนตร์ เกมส์
คอมพิ วเตอร์ต่าง ๆ บทบาทกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเปลี่ยนไป จากเดิมที่พ ระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ ปุ่ น คื อ กฎเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชาวต่ า งชาติ ม ากกว่ า ชาวญี่ ปุ่ น นํ า มาสู่
พระราชบั ญ ญั ติลิ ข สิท ธิ์ ป ระเทศญี่ ปุ่น คื อ กฎหมายที่ส นั บสนุ น อุต สาหกรรมการส่ง ออกของ
ประเทศญี่ปุ่น การแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ครั้งล่าสุดจึงเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2003 จนทําให้
ระยะเวลาความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใ นงานภาพยนตร์และงานเกมส์คอมพิวเตอร์มีระยะเวลาถึง 70 ปี
จากเดิมที่งานทั้งสองประเภทมีอายุความคุ้มครองเพียง 50 ปี ทั้งการแก้ไขครั้งนี้ได้ก่อเกิดผลดีแก่
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ประเทศญี่ปุ่นอื่น ๆ ด้วย คือ ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ย่อมต้องคุ้มครองงานภาพยนตร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ของประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 70 ปีด้วย
เช่นกัน32
6.2.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สําหรับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศญี่ปุ่น งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ถือเป็นงานศิลปะประเภทศิลปประยุกต์ และในเวลาเดียวกันงานออกแบบลวดลายผ้าไหมยังถือเป็น
งานออกแบบ ทําให้งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกั บกฎหมาย 2 ฉบับด้วยกัน
คือ
1) กฎหมายการออกแบบ ใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ.1959 ซึ่งเงื่อนไขความ
คุ้มครองการออกแบบตามกฎหมาย ได้แก่งานออกแบบต้องมี ความใหม่ (novel) และไม่เป็นที่
ประจักษ์ (non-obvious) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้เหมือนกับเงื่อนไขการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ส่งผลให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายการออกแบบ 2006 (Design Act (Act No. 125 of 1959 ฉบับแก้ไขปี 2006)
2) กฎหมายลิข สิทธิ์ ค.ศ.2006 โดยที่ กฎหมายลิขสิทธิ์ไ ม่มีเงื่อนไขเรื่องความใหม่
หากแต่งานออกแบบอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพียงถ้างานออกแบบเป็นงาน
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creativeness) และมีงานออกแบบในฐานะเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2
(1) (i) กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 มีองค์ประกอบครบตามเงื่อนไข ดังนี้
ประการแรก งานอันมี ลิขสิทธิ์ ต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด (thoughts) หรือ
อารมณ์ความรู้สึก (sentiments) ของผู้สร้างสรรค์ โดยการแสดงออกดังกล่าวต้องมิใช่เพียงการ
นําเสนอข้อเท็จจริง (fact) ด้วยเหตุนี้ข่าวสารประจําวันหรือข้อเท็จจริงอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในรูป
ข้อมูล (information) สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 10 (2) กฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ปุ่น ในทางกลับกันหากงานชิ้นใด คือ การแสดงแสดงออกทางความคิด (thoughts) หรือ
อารมณ์ความรู้สึก (sentiments) ของผู้สร้างสรรค์ และงานชิ้นนั้นมิใช่เป็นเพียงการรายงานข่าวสาร
งานดังกล่าวย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
สํา หรั บ ศาลสู ง ประเทศญี่ ปุ่ น มี คํ า พิ พ ากษารับ รองว่ า งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต้ อ งเป็ น การ
แสดงออกทางความคิด (thoughts) หรืออารมณ์ความรู้ สึก (sentiments) ของผู้สร้างสรรค์ ดัง
ปรากฏตามคําพิพากษาของศาลสูง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.2000 ว่า จดหมายส่วนตัว แม้ว่า
ผู้เขี ย นจะไม่ มี เจตนาเผยแพร่ข้ อมูล ในจดหมายก็ตาม เมื่อผู้เขีย นจดหมายได้เขีย นจดหมายขึ้น
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สมบูรณ์ จดหมายนั้นย่ อมเป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ก ารแสดงออกซึ่ง
ความคิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น กฎหมายมิได้กําหนดรูปแบบวิธีการไว้ เพียงแต่ผู้แสดงออกทาง
ความคิดหรืออารมณ์ดังกล่าวต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น
ประการที่สอง การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ต้องอยู่ในรูปความคิดสร้างสรรค์
(creative) ด้วยเหตุนี้งานใดเกิดการลอกเลียนแบบงานของบุคคลอื่นแล้ว แม้ว่าผู้ลอกเลียนแบบจะ
ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเพียงใด งานดังกล่าวย่อมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งศาลสูง
ญี่ ปุ่ น ได้ มี คํ า พิ พ ากษารั บ รองหลั ก การดั ง กล่ า วไว้
ดั ง ปรากฏตามคํ า พิ พ ากษาเมื่ อ วั น ที่
27 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 ว่า การที่นักประวัติศาสตร์พูดถึง เนื้อหาประวัติศาสตร์จากหนังสือเล่ม
หนึ่ง งานพูดเช่นนี้ย่อมไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะงานพูดดังกล่าวหาใช่ความคิดสร้างสรรค์
ของผู้พูดแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ (creative) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หาใช่หมายถึง ว่า
งานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องมีความใหม่ (novel) หรืองานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานที่ไม่ประจักษ์ (nonobvious) ดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตร ดังนี้เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดริเริ่มและแสดงออกซึ่ง
ความคิดหรือความรู้สึกของตนแล้ว งานสร้างสรรค์ดังกล่าวชอบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ทันทีที่งานดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้แม้ว่าหลักกฎหมายเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์( creative) ไม่ปรากฏอยู่ตาม
บทบั ญญั ติก ฎหมายลิข สิท ธิ์ ก็ ต าม แต่ศ าลสูง ประเทศญี่ ปุ่นก็ ไ ด้ รับ รองหลั ก การเรื่อ งความคิ ด
สร้างสรรค์(creative) ไว้ในคําพิพากษาจํานวนมาก โดยศาลสูงวางแนวคําพิพากษาว่า งานอันมี
ลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในแผนกวรรณคดี ศิลปะ และดนตรี โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ขึ้น
ประการที่สาม งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด (express) โดย
ผู้สร้างสรรค์ไม่ต้องแสดงออกทางความคิดผ่านวัสดุที่ตัวตน (fixation) แต่ผู้สร้างสรรค์สามารถ
แสดงออกซึ่งความคิดของตนผ่านวัสดุประเภทใดก็ได้ เช่น การแสดงละครเวที งานแสดงละคร
เวทีย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ แม้ว่างานดังกล่าวจะไม่แสดงออกทางความคิดผ่านสื่อที่มีตัวตน
ดังเช่นงานเขียนหนังสือ ฯลฯ แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ถือว่างานแสดงละครเวทีคืองานอันมีลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางความคิด (express) ต้องไม่เป็นเพียงความคิด (Idea) หรือ
ความรู้สึก (felling) ดังเช่นในคําพิพากษาศาลสู งญี่ปุ่น ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1997 ว่า
บทบาทของตัวการ์ตูนเรื่อง Manga ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ แต่บทบาทของตัวการ์ตูนดังกล่าวเป็น
เพียงความคิดด้านศิลปะเท่านั้น
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ประการสุดท้าย งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ
หรือดนตรี เหตุ ที่ก ฎหมายลิข สิทธิ์กํ าหนดงานเพี ย งสามแผนกนั้น สิ่งนี้ก่ อปัญหาต่อการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์และทางการค้า เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานออกแบบ ฯลฯ งานทั้งสอง
สมควรจัดเป็นกลุ่มงานประเภทใด ซึ่งปัจจุบันศาลสูงญี่ปุ่นได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
ค.ศ.2002 ในคดี Honrei Jihio ว่า งานทั้งสองถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง แต่ศาลสูงญี่ปุ่น
ยังคงปฏิเสธที่จะคุ้มครองวัตถุตามธรรมชาติ (natural object) ว่า วัตถุตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่สิ่ง
ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น ความสวยงามของต้นเมเบิ้ล (tree maple) ฯลฯ บุคคลใด ๆ จึง
ไม่อาจอ้างสิทธิต่อวัตถุตามธรรมชาติได้33
ด้วยเหตุนี้ในทางวิชาการกฎหมาย งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายการออกแบบ ค.ศ.2006 และกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 โดยนักวิชาการญี่ปุ่นมี
ความเห็นว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิล ปะ ซึ่ง นัก ออกแบบได้ใ ช้ค วามคิ ดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ของตน เพื่อการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงถือเป็นงาน
ศิล ปะประเภทศิ ล ปประยุ ก ต์ โดยที่งานออกแบบนี้เกิ ดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ถึง 2 ประการ คือ
วัตถุประสงค์ด้านคุณค่าทางศิลปะและวัตถุประสงค์ด้านการใช้สอย
อย่างไรก็ตาม ศาลสูงญี่ปุ่นกลับไม่เห็นด้วยกับแนวความคิด ของนักวิชาการญี่ปุ่นข้างต้น
โดยศาลสู ง ญี่ ปุ่ น เห็ นว่ า งานออกแบบลวดลายผ้ าไหมไม่ ใ ช่ งานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ แต่ง านออกแบ
ลวดลายผ้าไหมสมควรได้รับความคุ้มครองเฉพาะกฎหมายการออกแบบเท่านั้น ดังปรากฏตามคํา
พิพากษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1992 ว่า
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มาตรา 2 (1) ได้ให้คําอธิบายคําว่า “งานศิลปะ” ว่าคือ ความคิด
สร้างสรรค์ที่แสดงออกมาจากความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวอยู่
ในขอบเขตของแผนกวรรณกรรม ศิ ลปะ และดนตรีกรรม ประกอบตามมาตรา 2 (2) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้บัญญัติว่า ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์งานศิลปะ (artisan works) ย่อมหมายความรวมถึงงาน
หัตถศิลป์ด้วย จากถ้อยคําบทบัญญัติมาตรา 2 (1) และ (2) กฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนว่า งานศิลปประยุกต์ จึงเป็นเพียงเทคนิคด้านการใช้งานและผลลัพธ์ทางด้านศิลปะอย่าง
แท้จริง เพื่อประโยชน์ด้านการใช้สอยสินค้ าด้วยตัวของสินค้าเอง ด้วยเหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จึง
คุ้มครองงานหัตถศิลป์ภายใต้เงื่อนไขว่า งานหัตถศิลป์ผลิตขึ้นจากกลุ่มคนจํานวนเล็ก ๆ ในสังคม
เท่านั้น ในทางกลั บกันงานศิลปประยุกต์จะให้ความคุ้มครองงานอื่น ๆ ซึ่งงานดังกล่าวอยู่นอก
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ขอบเขตความคุ้มครองภายใต้คําว่า “งานหัตถศิลป์” และเหตุที่งานศิลปประยุกต์เกิดขึ้นมา ภายหลัง
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ประกาศใช้บังคับแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์จึงขาดความชัดเจนในขอบเขตการบังคับ
ใช้กับงานศิลปประยุกต์ ผลที่ตามมาคือ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่อาจคุ้มครองงานออกแบบและงาน
ศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
ในทางกลับกันกฎหมายการออกแบบกลับเป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์
ซึ่งผู้ผลิตอุตสาหกรรมได้ออกแบบหุ่นจําลอง (model) ของสินค้า ภายใต้เจตนารมณ์คื อหุ่นจําลอง
ต้องสามารถใช้สอยประโยชน์ได้อย่างแท้จริง งานหุ่นจําลองจึงเป็นงานศิลปประยุกต์ และเป็น
งานออกแบบหุ่นจําลองต้นแบบของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนี้
มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก ทําให้มาตรา 1 กฎหมายการออกแบบจึงคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์
หุ่นจําลอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการ
พัฒนาด้านสีสันและรูปแบบที่ดีกว่าเดิม (มาตรา 2 กฎหมายการออกแบบ)
ดั ง นี้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ จึ ง ให้ ค วามคุ้ ม ครองเพี ย งงานที่ ท รงคุ ณ ค่ า ด้ า นศิ ล ปะและงาน
หั ต ถกรรมของชาวบ้ า นเท่ า นั้ น ในขณะที่ ก ฎหมายการออกแบบมุ่ ง คุ้ ม ครองผู้ ผ ลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยงานออกแบบหุ่นจําลองทางอุตสาหกรรมอันเป็นงานศิลปประยุกต์คือวัตถุ
ที่กฎหมายคุ้มครอง แม้ว่างานศิลปประยุกต์จะมีคุณค่าด้านศิลปะก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบงานศิลปประยุกต์มิใช่คุณค่าทางศิลปะ หากแต่จุดประสงค์หลักของงานออกแบบ ได้แก่
คุณค่าด้านการใช้สอยเป็นสําคัญ”34
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ
ค.ศ.2006 ได้ แต่สําหรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 แล้ว ปัจจุบันในวงการ
กฎหมายยังมีความขัดแย้งกันอยู่ว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควรจะได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยนักวิชาการมีความเห็นว่า งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมคืองานศิลปะอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ศาลกลับเห็นว่างานออกแบบลวดลายผ้าไหมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ และ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานออกแบบตามกฎหมายการออกแบบ ค.ศ.1959 (Design Act
(Act No. 125 of 1959 ฉบับแก้ไขปี 2006)
6.2.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ชาติหนึ่ง ผ้าไหม
ญี่ปุ่นจึงถูกนํามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายตั้ งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน และเมื่ออุตสาหกรรมผ้าไหมญี่ปุ่น
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ก้าวเข้าสู่การผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วโลก ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าไหมญี่ปุ่นจึงแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ปัจจุบันในทางอุตสาหกรรมผ้าไหมญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น
ยังนิยมแต่งกายด้วยชุดประชาติของตนเสมอมา ไม่ว่าชุดกิโมโน หรือชุดยูกะตะ หรือชุดอื่น ๆ ทํา
ให้ลวดลายโบราณของชาวญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมอยู่ในยุคนี้ ผ้าไหมญี่ปุ่นจึงยังคงผลิตผ้าที่มี
ลวดลายเชิงวัฒนธรรมของตน ซึ่งลวดลายเหล่านี้ถือเป็นงานศิลปะชั้นสูงของชาวญี่ ปุ่น และ
ลวดลายโบราณเหล่านี้อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มาตรา 2 (1) (i) บัญญัติไว้ว่า
Article 2. (1) In this Law, the following terms shall have the meaning hereby assigned to them
respectively:
(i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way and
which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain;…

ตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ข้างต้น คาว่า “งาน” (work) ย่อมหมายความถึง ผลผลิต
ทางความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอย่างเด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์ และการผลิต
เช่นนี้ถูกจัดทาขึ้นในแผนกวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือดนตรี ประกอบกับงานศิลปะตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น มาตรา 2 (2) ก็ได้กาหนดคานิยามคาว่า “’งานศิลปกรรม” (artistic work)
หมายรวมถึงศิลปะหัตถศิลป์ด้วย35 ด้วยเหตุนี้งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่ งถูกผลิตขึ้นย่อม
นับเป็นงานหัตถศิ ลป์ ป ระเภทหนึ่ง และงานลวดลายโบราณของผ้าไหมญี่ปุ่นย่ อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในส่วนกรรมวิธีสร้างลวดลายโบราณของผ้าไหมญี่ปุ่น ช่างชาวญี่ปุ่นมักนิยมใช้วิธีการ
ปั ก ลวดลายบนผืน ผ้า ไหมเช่ น เดี ย วกั บ ช่า งชาวจีน แม้ ว่า การสร้า งลวดลายบนผื นผ้ าไหมจะมี
หลากหลายวิธีการด้วย เช่น การพิมพ์ การทอ การถัก เป็นต้น เมื่อพิจารณาประกอบกับขอบเขต
งานศิลปะตามมาตรา 10 (4) กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วจะพบว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ยอมรับวิธีการ
สร้างงานศิลปะทุกวิธีการ ดังปรากฏความตามมาตรา 10 (4) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่น ฉบับ
แก้ไขปี ค.ศ.2006 ดังนี้
Article 10. (1) As used in this Law, "works" shall include, in particular, the
following:
(i) novels, dramas, articles, lectures and other literary works;
(ii) musical works;
35

Teruo Doi. The Intellectual Property Law of Japan. (The Netberlands USA : Sijthoff & Noordhoff, 1980 ),
p.202-203
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(iii) choreographic works and pantomimes;
(iv) paintings, engravings, sculptures and other artistic works;…
ภายใต้คาว่า “other artistic works” ย่อมแสดงให้เห็นว่า งานศิลปะอื่น ๆ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดีย วกัน ดังนี้งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจึงอาจได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน ไม่ว่างานลวดลายโบราณเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการใดก็
ตาม เพราะงานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมคือการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์
โดยมีจุดประสงค์ด้านความสวยงามและตอบสนองรสนิยมของผู้ใช้ผ้าไหมเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจะเป็นงานศิลปะก็ตาม แต่ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องด้วยลวดลายบนผืน
ผ้าไหมญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นงานที่ ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ และลวดลายโบราณบนผืนผ้ าไหมย่อมมี
ฐานะเป็นงานสาธารณะ (Public domain) ผู้ผลิตผ้าไหมในประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถใช้ประโยชน์
จากลวดลายผ้าไหมโบราณได้ โดยผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลใด
2. ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม ปัจจุบันสินค้าผ้าไหมก็ยังคงเป็นสินค้า
ส่งออกประเภทหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ผลิตผ้าไหมญี่ปุ่นต่างสร้างลวดลายที่สวยงามและตรง
ต่อรสนิยมของผู้บริโภค และลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมอาจได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างงาน
ศิล ปะขึ้ น ไม่ ว่า การพิ ม พ์ ล าย การแกะสลัก แม่พิ มพ์ เป็นต้น ดังนี้ล วดลายที่เกิ ดขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความในมาตรา มาตรา 2 (i) และมาตรา 10 (1)
(iv) ดังปรากฏเนื้อหาบทบัญญัติดังกล่าวนี้ดังนี้
มาตรา 2 (1) ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ถ้อยคาดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ปรากฏ
อยู่ ณ ที่นี้เป็นลาดับ
(i) “งาน” (work) หมายความถึง การผลิต ทางความคิด หรืออารมณ์ค วามรู้สึกที่
แสดงออกอย่างเด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตเช่นนี้ถูกจัดทาขึ้นในแผนกวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือดนตรี36.. และ
มาตรา 10 (1) การใช้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ “งาน” ย่อมรวมถึงกรณีดังมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
36

Article 2. (1) In this Law, the following terms shall have the meaning hereby assigned to them respectively:

(i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a
creative way and which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain;…
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(i) นวนิยาย บทละคร บทความ การบรรยาย และงานวรรณกรรมอื่น ๆ
(ii) งานดนตรีกรรม
(iii) งานนาฏกรรมรวมถึงการแสดงด้วยวิธีใบ้
(iv) การพิมพ์ การแกะสลัก การปั้น และ งานศิลปะอื่น ๆ
(iv) งานสถาปัตยกรรม
(vi) แผนที่ งานในรูปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น แผนงาน สถิติ และหุ่นจําลอง
(vii) งานภาพยนตร์
(viii) งานภาพถ่าย
(ix) งานโปรแกรม...
สําหรับศาลญี่ปุ่นแล้ว ปัจจุบันศาลได้มีคําพิพากษา 2 ฉบับที่เกี่ย วข้องกับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมผ้าไหม ดังนี้
ฉบั บ แรก คํ า พิ พ ากษาศาลเมืองนาการซากิ เมื่อวั นที่ 7 กุ มภาพั นธ์ ค.ศ.1973 ว่ า
กฎหมายลิขสิทธิ์สามารถให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบต่าง ๆ
ฉบับที่สอง คําพิพากษาศาลสูงญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1992 วินิจฉัยว่า ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์พึงเป็นความคุ้มครองแก่เอกชนกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ชาวบ้าน นักศิลปะ
ฯลฯ มิใช่การคุ้มครองแก่งานด้านอุตสาหกรรม ดังนี้เมื่องานศิลปประยุกต์อันหมายความรวมถึง
งานหั ต ถศิ ล ป์ ซึ่ ง ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ขึ้ น ไม่ ว่ า งานออกแบบหรื อ สิ น ค้ า ของ
ภาคอุตสาหกรรม งานเหล่านี้จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์37
ดังนั้นงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมจึงถือเป็นงานศิลปะ และงาน
ลวดลายผ้า ไหมนี้ถือเป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 แต่ความเห็นของ
นักวิชาการนี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากศาล เพราะศาลสูงญี่ปุ่นเห็นว่าลวดลายผ้าไหมที่สร้าง
ขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากแต่ลวดลายผ้าไหมดัง
กล่าวคืองานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ
6.3 ประเทศเกาหลีใต้
สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศใน
เอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และประเทศเกาหลีใต้ยังเป็น
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Peter Ganea. Japaness Copyright Law Writing in Honour of Gerhard Schricker. (The Netberlands USA :
Kluwer Law International, 2005), p.29-32
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ประเทศผู้ผลิตผ้าไหม เส้นใยไหมรายหนึ่งของโลก รวมทั้งประเทศเกาหลีใ ต้ยัง มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เก่าแก่ในหลาย ๆ ด้าน เช่นการแต่งการ เครื่องประดับ ฯลฯ ประกอบกับประเทศเกาหลี
ใต้ยังเป็นผู้ส่งออกผ้าไหมผลิตภัณฑ์ไหมรายหนึ่งของโลก ในบทนี้จึงขอนําเสนอถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นพื้น ฐานสู่การนําเสนอในส่วนความ
คุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และความคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหม
บนผืนผ้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ
6.3.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
นับแต่ปี ค.ศ.1908 ระหว่างยุคสิ้นสุดอาณาจักรโซซอน (Chosun Dynasty) ประเทศ
เกาหลีไ ด้ประกาศใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายการ
ออกแบบ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1910 ประเทศ
ญี่ปุ่นได้เข้า รุก รานและเข้า ครอบครองประเทศเกาหลี การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทรัพย์ สินทาง
ปัญญาจึงเกิดขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกา Royal Decree ได้ถูกประกาศใช้แทนที่กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศเกาลีใต้ นับแต่นั้นประเทศเกาหลีใต้จึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาญี่ปุ่น จวบจนถึงในปี ค.ศ.1945 ประเทศเกาหลีใต้จึงหลุดพ้นจากสถานะอาณานิคมของ
ประเทศญีป่ ุ่น และการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นจึงสิ้นสุดลง
ระหว่างปี ค.ศ.1945 ถึง ค.ศ.1948 เมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้รับเอกราชคืนจากประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้จึงเริ่มต้นวางรากฐานระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้น โดย
ปรากฏว่า รัฐบาลใหม่ของประเทศเกาหลีใต้สร้างระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ดังนี้
ปี ค.ศ.1946 รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ Patent Bureau
และกฎหมายสิทธิบัตรขึ้น ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ งานต้นแบบ
เพื่อประโยชน์ใช้สอย การออกแบบ
ปี ค.ศ.1949 ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ปี ค.ศ.1957 ประเทศเกาหลี ใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ ทํา
ให้การใช้ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์แบบประเทศญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลง
ต่อมาในปี ค.ศ.1986 กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับปี ค.ศ.1957 ถูกแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยการ
แก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อสาระสําคัญ คือ
1. การขยายระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์จาก 30 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่
ความตายเป็น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
2 การยอมรับหลักการเรื่องการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง

230

3 การยอมรับ ว่า ชาวต่างชาติอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศเกาหลีใต้
ต่อมากฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้รับการชําระแก้ไขอีกหลายครั้ง ไม่ ว่าในปี ค.ศ.1997 ค.ศ.
2000 และค.ศ.2003 ทําให้ผสู้ ร้างสรรค์งานมีธรรมสิทธิ์ (Moral Right) เพื่อปกป้องชื่อเสียงเกียรติ
คุ ณ ของตน และกฎหมายลิข สิ ท ธิ์ยั ง ได้ เ พิ่ ม มาตรการลงโทษต่ อ ผู้ล ะเมิ ด ลิข สิ ทธิ์ อ ย่ า งรุน แรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ.2003 รัฐสภาได้ผ่านญัตติแก้ไขความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (TMPs) และห้ามการผลิตหรือส่งถ่ายโอน
ข้อมูลในระบบเครือข่ายข้อมูล (TMPs) รวมทั้งวางโครงสร้างเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ (notice
and takedown) ภายใต้การจัดการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กระตุ้น
เตือนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) นอกจากนี้ประเทศ
เกาหลีได้ประกาศใช้กฎหมาย Phonogram Act และ Motion Picture Act ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์มี
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กว้างขวางขึ้น งานสิ่งบันทึกเสียงและงานภาพยนตร์จึงกลายเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
จนกระทั่งในเดือนมกราคม ค.ศ.2005 ประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกครั้ง
หนึ่ง โดยผู้ผลิตงานสิ่งบันทึกเสียงและนักแสดงมิสิทธิพิเศษต่อการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน ซึ่ง
รัฐบาลเกาหลีคาดว่า บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่นี้จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมดนตรีต่อสู้กับการ
ดาวน์โลด หรือการอัฟโลด หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของงานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่ง
ผู้กระทํามิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ด้านความสัมพันธ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ
ปรากฏว่า นับแต่ปี ค.ศ.1979 เป็นต้นรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้ เข้าเป็นภาคีความตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ ดังนี้
ในปี ค.ศ.1979 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) โดยประเทศเกาหลีได้ยอมรับความผูกพันตามสนธิสัญญาหลายฉบับ ดังปรากฏว่า
ในปี ค.ศ. 1980 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงปารีส และขยายความ
คุ้มครองสิทธิบัตรแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งตามกฎหมายเกาหลีใต้ถือเป็นสิทธิพิเศษทางอุตสาหกรรม
ของชาวต่างชาติ
ในปี ค.ศ.1984 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา PCT และนําข้อกําหนดที่
40 เข้ า มาปรับ ปรุง กฎหมายของประเทศเกาหลี ทํา ให้มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการมอบ
สิทธิบัตรแก่ชาวต่างประเทศ
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จนกระทั่งในปี ค.ศ.1999 ประเทศเกาหลีได้จัดตั้งองค์กร KIPO ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ค้นคว้า
และตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร เมื่อผู้ใดประสงค์จดทะเบียนสิทธิบัตร
ต่อมาประเทศเกาหลียั ง เข้าเป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงบูดาเปรส และอนุสัญญากรุง
เบอร์นในปี ค.ศ.1996 ซึ่งเมื่อประเทศเกาหลีเข้าเป็นภาคสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว ประเทศ
เกาหลีจึงได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองคอมพิวเตอร์โปรแกรม ทําให้กฎหมายทั้ง
สองฉบับมีมาตรการคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรฐานในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1996 ก็ได้บัญญัติให้ งานของชาวต่างชาติที่พิมพ์โฆษณาครั้งแรกใน
ประเทศเกาหลีก่อนปี ค.ศ.1987 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.1996 ด้วย
ในด้านความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และข้อตกลง TRIPs ซึ่งประเทศเกาหลี
ได้ลงนามเข้าร่วม ความตกลงทั้งสองนี้ส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศเกาหลี ประกอบกับผลสรุปของการประชุมรอบอุรุกรัย ในปี ค.ศ.1993 ทั้งหมดนี้ทําให้
เกิ ดการแก้ไ ขกฎหมายลิข สิท ธิ์ จนกฎหมายลิขสิทธิ์ไ ด้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองแก่ สิทธิ
ข้างเคียงเพิ่มขึ้น จากเดิมที่สิทธิข้างเคียงมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียง 20 ปีเป็น 50 ปี และมอบ
ความคุ้มครองแก่ฐานข้อมูล รวมทั้งยอมรับสิทธิเช่างานสิ่งบันทึกเสียงว่า สิทธิดังกล่าวเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ ทั้งการแก้ไขครั้งนี้ยังได้ลดขอบเขตของข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้งานอันมี
ลิข สิท ธิ์เพื่ อการศึ ก ษา โดยทางคณะกรรมการแก้ ไ ขกฎหมายลิขสิทธิ์มีความเห็นว่า งานอันมี
ลิขสิทธิ์ถือเป็นวัตถุดิบในการศึกษาระดับประถมและมัธยมของประเทศตามที่ข้อตกลงมาตรา 13
ของTRIPs กําหนดไว้ ซึ่งข้อตกลง TRIPs นี้นับเป็นช่องทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ทําให้ในปี ค.ศ.1986
รัฐบาลประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากขึ้น
ต่ อ มาในปี ค.ศ.1992 ประเทศเกาหลี ไ ด้ อ อกกฎหม ายคุ้ ม ครองแบบผั ง ภู มิ ว งจร
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPS ที่ได้ขยายความคุ้มครองแก่
อุตสาหกรรมผังภูมิวงจรอิเล็คทรอนิกส์ตาม Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits (The Washington Convention 1989)
ในปีค.ศ.1991 ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่ด้วยความตกลงระหว่างประเทศ TRIPs ส่งผลให้ต่อมาประเทศเกาหลีได้มอบความ
คุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าตามกฎหมาย Unfair Competition Prevention Act
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลี ใต้ คือ
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้ เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายตอบ
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โต้ทางการค้าแก่ประเทศเกาหลีใต้ หากประเทศเกาหลีใต้ไม่ปรับปรุงมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่สินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งนี้จึงทําให้การแก้ไขกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีจึงเกิดขึ้นจากแรงกดดันเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่ประเทศสหรัฐจะไม่ใช้การตอบโต้ทางการค้าการลงทุนตามนโยบายมาตรา
301
ต่อมาปี ค.ศ.1986 ประเทศเกาหลีใต้จึงต้องแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร การแก้ไขครั้งนี้ได้
นํ า ข้ อ ตกลงทางการค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า มารวมไว้ ด้ ว ย จนอุ ต สาหกรรมยาและ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถได้รับความคุ้มครองถึง 50 ปี ภายใต้การดําเนินงานที่มีความชัดเจน
ของหน่ วยงานด้ า นสิท ธิ บั ต รของประเทศเกาหลี ใ ต้ เช่นเดีย วกั นมาตรการ 301 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ยังไม่อาจ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ ทํา ให้ในประเทศเกาหลีใต้จึง
ยอมรับกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา Copyright Bill 1987 ในฐานะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้ ในเวลาเดียวกัน
ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ออกกฎหมายคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกฉบับด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลี ใต้ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1957 และกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้มีการแก้ไขตลอดมาถึง 14 ครั้ง โดยการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่สําคัญ คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.1986 และการแก้ไขในปี ค.ศ.2006 จนในที่สุดประเทศเกาหลีใต้
จึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับมาตรฐานปัจจุบัน อันได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.2007
6.3.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้มอบความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์แก่งานตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังปรากฏคํานิยามคําว่า “งาน” (works) ในบทบัญญัติ
มาตรา 2 (1) ที่บัญญัติว่า
Article 2(Definitions) The definitions of the terms used in this Act shall have the
meaning as follows:
1. "Works" shall mean creative productions in which the ideas or emotion of
human beings are expressed
2. "Authors" shall mean the persons who create works …
ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย จึงได้แก่การผลิตงานจากความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการแสดงออกทางความคิด หรือ อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ และงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตรา 2 (1) นี้สามารถจําแนกย่อยออกเป็น 9 ประเภทตามมาตรา 4 (1) ดังนี้
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มาตรา 4 (1) ตามบทบั ญญัตินี้คําว่า “งาน” หมายความรวมถึง งานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1 นวนิยาย บทกวี บทความ การบรรยาย การพูด การแสดง และงานวรรณกรรมอื่น ๆ
2 งานดนตรีต่าง ๆ
3 งานมหรสพ รวมทั้งงานละคร การเต้นรํา ละครใบ้
4 การพิมพ์ งานเขียนด้วยมือ การออกแบบ การแกะสลัก งานหัตถศิลป์ งานศิลป
ประยุกต์และงานศิลปะอื่น ๆ
5 งานสถาปัตยกรรม รวมถึงหุ่นจําลองและแบบผังของงานสถาปัตยกรรม
6 งานภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพหรืองานอื่นอันมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน
7 งานภาพยนตร์
8 งานแผนที่ สถิติ การวาดออกแบบ การสเก็ตภาพ หุ่นจําลองและแผนภาพของงาน
9 งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์38
สํา หรับ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ประเภทแรก งานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานออกแบบตามมาตรา 4 (1) ข้อ 4
เพราะงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการออกแบบ ซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง และ
ประเภทที่สอง งานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) ข้อ
4 ซึ่งในทางวิชาการถือว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะชนิดหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบใช้
รูป ร่ า ง รู ป ทรงของสิ่ ง ต่า ง ๆ เพื่ อการแสดงออกถึ ง ความคิ ด ริ เ ริ่ม ของนั ก ออกแบบ โดยงาน
38

Article 4.—(1) As used in this Act, “works” shall include, in particular, the following

1. Novels, poems, articles, lectures, recitations, plays and other literary works;
2. Musical works;
3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes;
4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works;
5. Architectural works including architectural models and plans;
6. Photographic works including photographs and other works produced by similar methods;
7. Cinematographic works;
8. Maps, charts, design drawings, sketches, models and other diagrammatic works;
9. Computer program works;
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ออกแบบที่เป็นศิลปประยุกต์นี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้ แก่ การสร้างสรรค์งานศิลปะและการ
มุ่งสร้างคุณประโยชน์จากการงานออกแบบนั้น งานออกแบบจึงถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามคํา
นิยามในมาตรา 2 (15)39 ที่บัญญัติไว้
ส่ ว นศาลสู ง เกาหลี ใ ต้ ไ ด้ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ.1996 ว่ า
งานศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม และงานอุตสาหกรรมการออกแบบได้รับความคุ้มครองโดย
กฎหมายการออกแบบ (Design Act) ในขณะเดียวกันงานทั้งสองก็ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act) เพียงเมื่องานศิลปประยุกต์เกิดขึ้นและมีคุณค่าด้านงานศิลปะ
งานศิลปประยุกต์ย่ อมอยู่ภายใต้ขอบเขตคํานิยามงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ และความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์40
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงถือเป็นงาน ซึ่งตามพระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.
2007 ถือว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานออกแบบ หรืองานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1)
ข้อ 4 บัญญัติไว้ แต่ในการใช้การตีความของนักกฎหมายประเทศเกาหลีใต้แล้ว งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานศิลปประยุกต์ เพราะงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานแผนกหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมการออกแบบ ดังที่ศาลสูงเกาหลีได้มีคําวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1996
6.3.2. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน ผ้าไหมจึงถูกใช้
ทําเป็นเครื่องแต่งกายตามวัฒนธรรมและประเพณีของตน ทําให้ปัจจุบันลวดลายบนผืนผ้าไหม
เกาหลี จึ ง สามารถแบ่ ง แยกเป็ น 2 ประเภท ซึ่ง ลวดลายแต่ ล ะประเภทจะมี ค วามคุ้ม ครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 แตกต่างกัน ดังนี้
1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ตามตําราวิชาการพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007
จะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานใดนั้น งานดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ คือ
ก) งาน (works) ตามพระราชบัญ ญัติ ลิข สิท ธิ์ ค.ศ.2007 ต้อ งเกิ ด จากความคิ ดริ เริ่ ม
(Originality)

39

Article 2(Definitions) The definitions of the terms used in this Act shall have the meaning as follows:..
15. "Works of applied art" shall mean artistic works that may be reproduced in the same shape on articles and
whose originality is distinguishable from the articles used, and shall include designs, etc.;
40
Ki-Su Lee. Intellectual Property Law in Korea. (United Kingdom : kluwer Law International, 2003),
p.128-129
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ข) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions)
ค) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องบรรจุอยู่ในรูปสื่อวัสดุที่มี
ตัวตน (Fixation)
ง) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิดริเริ่ม (Expression Dichotomy)
จ) งาน (works) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ.2007 ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองโดย
ปราศจากแบบพิธี (Formal Requirements)
ก) งาน (works) ตามพระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องเกิดจากความคิด ริเริ่ม
(Originality)
สํา หรั บ เงื่ อ นไขประการแรกสํ า หรั บความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ คื อ งานต้ องเกิ ด ขึ้ น จาก
ความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดริเริ่มของตนเองและมากพอสมควร
ระดั บ หนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จึ ง ไม่ ห มายถึ ง ความใหม่ หลั ก การเรื่ อ งความคิ ด
สร้างสรรค์ไม่จําเป็นต้องมีความใหม่ หลักการนี้เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในทางกลับ กั นตามกฎหมายสิท ธิบัตร หลั ก เรื่ องความใหม่ถื อเป็นสิ่ งสําคัญ อย่ างยิ่ ง
เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรอาจละเมิดในส่วนวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
การผลิตหรือกระบวนการผลิตเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร แม้ว่าผู้ประดิษฐ์
มิได้มีเจตนาละเมิดสิทธิบัตรผู้อื่นก็ตาม แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นกลับเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับสิทธิบัตรแล้ว
ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์เรื่องความใหม่นี้จึงเป็นความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ต้องพิจารณาถึงความใหม่ ทําให้งานอันมีลิขสิทธิ์อาจมีจํานวนสองชิ้น
หรือมากกว่านั้นที่ เหมือนหรือคล้ายกันได้ แต่งานทั้งหมดก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ผู้สร้างสรรค์ทั้ง ดังกล่าวทั้งหมดจึงสามารถได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานของ
ตนตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์
ด้านศาลสูงเกาหลีใต้ก็ยอมรับหลักเกณฑ์ของคําว่า “ความคิดสร้างสรรค์” (creativity) มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงคําว่า “ความคิดริเริ่ม” (Originality) แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วคําทั้งสอง
มีความหมายแตกต่างกัน โดยศาลให้เหตุผลว่า คําทั้งสองมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย การใช้
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คําว่า“ความคิดสร้างสรรค์” (creativity) แทนที่คําว่า “ความคิดริเริ่ม” (Originality) เช่นนี้ถือเป็น
เรื่องปกติ41
ข) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions)
การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการได้มาซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ หลักกฎหมายนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีของศาลสูง (The Supreme Court)
และหลักเรื่อง ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions) ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
มากกว่าองค์ประกอบเรื่องความคิดริเริ่ม (originality) ดังปรากฏคําตัดสินของศาลสูง เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม ค.ศ.1977 ดังนี้
ชื่ อ ของการ์ ตู น ไม่ ใ ช่ ง านอัน มี ลิ ข สิท ธิ์ เพราะชื่ อ การ์ ตู น มิใ ช่ เ ป็ น การแสดงออกทาง
ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึก
ต่อมาศาลสูงเกาหลีใต้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1990 ว่า การที่บุคคลใด
นําชื่อหนังสือมาใช้เป็นการแสดง การกระทําเช่นนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากนี้การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกต้องอยู่ในรูปงานวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ หรืองานศิลปะ ดังนั้นงานใดเป็นงานด้านเทคนิคหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานนั้น
ไม่เป็นงานอันมีลิข สิทธิ์ งานในแผนกอุตสาหกรรมที่เป็นการสร้างงานตามหน้าที่ (functional)
หรือ การสร้างงานเพื่อประโยชน์ใช้สอย (utilitarian) งานทั้งสองนี้ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ แต่งาน
ดังกล่าวอาจได้ถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามหมวด 4 (6) และงานเช่นนี้ย่อมมีฐานะเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์42
ค) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องบรรจุอยู่ในรูปสื่อวัสดุที่มี
ตัวตน (Fixation)
ด้วยเหตุที่สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Literary and Artistic
Works) และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC) ต่างไม่มีระบุว่า งานที่ได้รับลิขสิทธิ์ต้องบรรจุอยู่ใน
สื่อวัสดุที่มีตัวตน (Fixation) ดังนี้งานพูดต่าง ๆ เช่น การปราศรัย การบรรยาย และการอภิปราย
ฯลฯ รวมทั้งงานแสดงดนตรีสดหรือละครที่ไม่เตรียมการมาก่อน การแสดงดนตรีแจ๊สสด การก่อ
ปราสาททราย การแพร่เสียงหรือแพร่ภาพทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ หรืองานแกะสลักน้ําแข็ง งาน
เหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้ หากงานเหล่านี้เป็นผลจาก

41
42

Ibid, p.123
Ibid, p.123
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ความคิดทางสติปัญญาแรงงานของมนุษย์ เนื่องด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์หาได้บังคับให้งานเหล่านี้ต้อง
บรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัวตนแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ ตามศาลสูง เกาหลีใ ต้กลับมีความเห็นแตกต่างไปเกี่ ยวกั บการได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ต้องบรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัวตน เพราะงานบางอย่าง
จําเป็นต้องบรรจุในสื่อวัตถุที่มีตัวตน มิฉะนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ เพราะผู้
สร้างสรรค์มิได้แสดงออกถึงแนวความคิดของตน ความคิดเห็นของศาลเช่นนี้จึงเป็นจุดแบ่งแยก
ระหว่างงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์และงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทําให้เกิด
ข้อจํากัดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ว่า งานต้องบรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัว ตนพอสมควร งานชิ้นนั้นจึงมี
เหตุอันสมควรที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
สําหรับงานภาพยนตร์มีข้อยกเว้นกรณีพิเศษเรื่องการบรรจุงานลงสื่อวัสดุ โดยปรากฏใน
คํานิยามตามกฎหมายลิขสิทธิ์คําว่า “reproduction” ว่าหมายถึง การบรรจุงานลงในสื่อวัสดุที่มี
ตัวตนแบบงานโสตทัศนวัสดุ ซึ่งงานดังกล่าวสามารถถูกทําซ้ําออกเป็น งานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ
เช่น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย หรือการทําสําเนางานภาพยนตร์ เป็นต้น43
ง) งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิดริเริ่ม (Expression Dichotomy)
ลิขสิทธิ์ได้ขยายความคุ้มครองไปยังแนวความคิดที่อยู่ในรูปแบบพิเศษ หรือแนวความคิด
ที่ถูกแสดงอย่างเป็นรูปธรรม หรือการแสดงออกซึ่งความคิดในรูปแบบอื่น ๆ ของผู้สร้างสรรค์
โดยองค์ประกอบความคุ้มครองลิขสิทธิ์ข้อหนึ่ง คือ กฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองการแสดงออกซึ่ง
ความคิดของมนุษย์ แต่เพียงแนวความคิด (Idea) หาใช่วัตถุที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง ดังปรากฏ
ตามมาตรา 9 (2) ความตกลง TRIPs แม้ว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ไม่ปรากฏบทบัญญัติเรื่อง
ความคุ้มครองการแสดงออกของความคิด และศาลสูงเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีคําวินิจฉัยที่ชัดแจ้ง แต่
ปรากฏว่า ศาลสูงเกาหลีใต้ได้มีคําวินิจฉัย เกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดไว้ ในคดีเมื่อวันที่
8 มิถุนายน ค.ศ.1993 และวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1996 ว่า
ไวยากรณ์ภาษากรีกไม่ใช่ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การทําซ้ําไวยากรณ์ภาษา
กรีกจึงเป็นเพียงการละเมิดวัตถุดิบบางส่วนที่สร้างงานขึ้นเท่านั้น การกระทําเช่นนี้จึงไม่ใช่ความผิด
ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง และไวยากรณ์ภาษากรีกก็หาใช่การแสดงออกทางความคิดของผู้สร้างสรรค์

43

Ibid, p.123
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เช่นเดียวกับชื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสารก็ไม่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะ
การตั้งชื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสารก็มิใช่การแสดงออกทางความคิด แต่งานดังกล่าว
อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า44
จ) งาน (works) ตามพระราชบั ญ ญั ติลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ.2007 ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองโดย
ปราศจากแบบพิธี (Formal Requirements)
ด้วยเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น
มาตรา 5 (2) ระบุว่า ความคุ้ม ครองลิขสิทธิ์เป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากการจดทะเบีย น
ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีมาตรา 10 (2) บัญญัติว่า กฎหมายจะเริ่มให้ความคุ้มครองทันทีที่
งานถูก สร้า งขึ้ นอย่ า งสมบรูณ์แ ละไม่คํานึงถึงกระบวนการจดทะเบีย น รวมทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ยังไม่ต้องการกระบวนต่อไปนี้
1. เงื่อนไขต่าง ๆ
2. การเผยแพร่ต่อสาธารณะ
3. การฝากสําเนางานต่อกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
4. การจดทะเบียน
เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะได้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อการได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แม้ว่าโดยทั่วไปผู้สร้างสรรค์จะนิยมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก็ตาม และตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยอมรับการจดทะเบียนก็ตาม โดยผู้สร้างสรรค์จะสามารถจดทะเบียนชื่อของตน
หรือวันที่ เผยแพร่ง านหรือไม่ เผยแพร่งานของตนตามมาตรา 51 มาตรา 52 การจดทะเบีย น
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องต้น (prima facie) เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมทั้งผู้
โอนลิข สิ ท ธิ์ต้องจดทะเบี ย นการโอนลิข สิทธิ์ มิฉะนั้ นการโอนดังกล่ าวไม่มี ผลตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์45
จากองค์ ป ระกอบทั้ ง 5 ประการข้างต้นเมื่อพิ จารณาประกอบกั บงานลวดลายผ้าไหม
โบราณแล้ ว จะพบว่ า ลวดลายโบราณของผ้ า ไหมเกาหลี ไ ม่ ถื อ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 แม้ว่าลวดลายโบราณดังกล่าวจะเป็นงานแสดงออกของความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ตาม เพราะลวดลายผ้าไหมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มี
ผลบังคับใช้ ประกอบกับลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ลวดลายโบราณของผ้า
ไหมเหล่านี้จึงมีสถานะเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์หรืองานสาธารณะ (Public domain) อีกทั้งตาม

44
45

Ibid, p.124
Ibid, p.124
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ก็มิได้ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณ ในฐานะที่ลวดลาย
โบราณเหล่านี้เป็นงานด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Folk law)
2. ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม สืบเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้า
ไหมได้ผลิตผ้าไหมที่มีลวดลายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรม
เหล่านี้จึงมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 ในฐานะที่ลวดลาย
ผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) ซึ่งบัญญัติว่า
มาตรา 4 (1) ตามบทบั ญญัตินี้คําว่า “งาน” หมายความรวมถึง งานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้…
4 การพิมพ์ งานเขียนด้วยมือ การออกแบบ การแกะสลัก งานหัตถศิลป์ งานศิลป
ประยุกต์และงานศิลปะอื่น ๆ…46
ด้วยเหตุที่งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม คืองานศิลปะที่มีรูปร่าง รูปทรง
และงานศิลปะเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญด้านประโยชน์ใช้สอย งานลวดลายของผ้าไหมที่เกิดขึ้น
ใหม่ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นผลผลิตจากความคิดสติปัญญาของมนุษย์ และตามมาตรา 2 และ
มาตรา 4 (1) ข้อ 4 ถือว่า งานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ทําให้ทันทีที่ลวดลายผ้าไหมทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างสมบู รณ์ ลวดลายใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมเหล่านี้ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ดัง นั้ นตามพระราชบั ญญัติ ลิขสิ ทธิ์ ค.ศ.2007 จึง ให้ค วามคุ้มครองแก่ งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมและงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นในทางอุตสาหกรรม โดยงานออกแบบลวดลายผ้า
และงานลวดลายผ้าไหมที่เ กิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมไหมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ตาม
มาตรา 2 (1) (15) และมาตรา 4 (1) ข้อ 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 แต่ลวดลายโบราณบน
ผืนผ้าไหมเกาหลีถือเป็นงานที่ไม่ มีลิขสิทธิ์ (งานสาธารณะ) เพราะงานลวดลายผ้าไหมโบราณ
ดัง กล่ า วสิ้น สุด ระยะเวลาแห่ง ความคุ้ม ครองตามกฎหมายแล้ ว รวมทั้ง ตามกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์
ประเทศเกาหลีใต้ก็มิได้มีมาตรการคุ้มครองลวดลายโบราณ ในฐานะที่ลวดลายโบราณเหล่านี้เป็ น
งานทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด

46

Article 4.—(1) As used in this Act, “works” shall include, in particular, the following

1. Novels, poems, articles, lectures, recitations, plays and other literary works;
2. Musical works;
3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes;
4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works;…
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6.4 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)
เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ซึ่งรายได้จากการส่งออก
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามส่วนหนึ่งมาจากผ้าไหมและเส้นด้ายไหม และประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองงานลวดลายผ้า
ไหม ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาถึงประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และความคุ้มครองงานลวดลายผ้า
ไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ
6.4.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสืบเนื่องได้ตั้งแต่ ก่อนปี
ค.ศ.42 ถึง ปัจจุบัน โดยการปกครองของประเทศเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคใหญ่ ดังนี้
ยุคแรก ยุคการปกครองในระบบกษัตริย์ ตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 45 ถึง ค.ศ.1945 ภายใต้การ
ปกครองราชย์วงศ์เหงวียน จักรพรรดิตึดึ๊ก ทรงต่อต้านชาวคริสต์อย่างรุนแรง เพื่อไม่ให้บาทหลวง
มาเผยแพร่ศาสนาได้ จนในที่สุดในปี ค.ศ.1858 บาทหลวงชาวฝรั่งเศสขอความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลของตนให้ช่วยคุ้มครอง เรือรบฝรั่งเศสจึงเข้าในน่านน้ําเมืองดานัง (หรือตูราน) ฐานทัพเรือ
ใกล้เมือ งหลวงเว้ นําไปสู่ก ารสู้รบกั นของทัพ เรือฝรั่งเศสและกองทัพ เวียดนาม และประเทศ
เวียดนามได้สูญเสียเอกราชแก่ประเทศฝรั่งเศส แม้ว่าประเทศเวียดนามยังมีจักรพรรดิเช่นเดิม แต่ผู้
เป็นกษัตริย์ต้องผ่านการร่วมคัดเลือกโดยข้าหลวงฝรั่งเศสและมีฐานะเป็นสัญลักษณ์ อํานาจในการ
บริหารการคลัง การทหารและการทูตสูงสุดเป็นของฝรั่งเศส ถือว่าเวียดนามสิ้นสุดฐานะเอกราชนับ
แต่นั้น
ในด้านระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ปรากฏ
ว่า กษัตริย์องค์ใดของประเทศเวียดนามได้ทรงตรากฎหมายลิขสิทธิ์ไว้ สืบเนื่องจากดินแดนแถบนี้
ตกอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอด จนประเทศเวียดนามไม่มีเวลามากพอที่สร้างระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าประเทศเวียดนามจะเป็นแหล่งผลิต
ผ้าไหมและเส้นไหมชั้นดีแหล่งหนึ่งของโลกก็ตาม47
ยุคที่สอง ยุคเอกราช ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ถึง ปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 ประเทศ
เวียดนามได้ตกอยู่ในฐานะอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสได้แสวงหาประโยชน์จาก

47

Martin W.Chow . Intellectual Property laws of East Asia . (Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 1997),
p.509
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ดินแดนแถบนี้ เพื่อการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรแก่โรงงานในประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศส
จํา นวนหนึ่ ง จึ ง เข้ า มาครอบครองที่ดิ นในประเทศฝรั่ง เศส พร้อ มกั บ การตั้ ง โรงเรีย นเผยแพร่
วัฒนธรรมของตน จนชาวเวียดนามส่วนหนึ่งสําเร็จการศึกษาแบบตะวันตก และชาวเวียดนาม
กลุ่มนี้เริ่มต้องการอิสระในการทํางานและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ นําไปสู่การก่อตัว
ของกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ที่เข้มแข็งที่สุดคือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่ตั้งขึ้นโดยโฮจิมินห์ ต่อมา
ปรับเปลี่ยนเป็น กลุ่มเวียดมินห์ ได้นําชาวนาก่อการต่อต้านฝรั่งเศสในชนบท
หลัง จากนั้น ประเทศฝรั่งเศสได้ ก ลับเข้ามาขับไล่รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ย อมรับ
เอกราชของประเทศเวียดนาม นําไปสู่สงครามจนในที่สุดฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่กองกําลังเวียดมินห์ที่
ค่ายเดียนเบียนฟู ในปี ค.ศ.1954 ประเทศฝรั่งเศสจึงยอมทําสนธิสัญญาเจนีวาและรับรองเอกราช
ของประเทศเวียดนาม แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่ต้องการ
รวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ผลลัพธ์ก็คือประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ โดยใช้
เส้นละติจูดที่ 17 องศาเหนือแบ่งแยกประเทศเวียดนามส่วนเหนือ และประเทศเวียดนามใต้ออกจาก
กัน ซึ่งในช่วงนี้เองประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต้ต่างได้เริ่มพัฒนาระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้นเป็นครั้งแรก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ประเทศเวียดนามเหนือ (North Vietnam) ในปี ค.ศ.1958 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สมัยใหม่ถูกประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยุคสมัยการปกครองในระบบ
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลเวียดนามเหนือ (North Vietnam) เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่การประดิษฐ์
และปรับปรุงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นรัฐบาลเวียดนามเหนือได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า โดยประเทศเวียดนามเหนือยังไม่ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามระหว่าง
ช่วงปีค.ศ.1965 ถึง ค.ศ.1981 การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมยังไม่
เกิดขึ้น จวบจนกระทั่งสภาเวียดนามเหนือได้ลงมติยอมรับกฎหมายทั้งสอง กฎหมายทั้งสองฉบับ
จึงเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง นับแต่นั้นกฎหมายเวียดนามเหนือจึงคุ้มครองการประดิษฐ์
ประเทศเวียดนามใต้ (South Vietnam) ในปี ค.ศ.1950 ประเทศเวียดนามใต้ประกาศใช้
กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขอีก 2 ครั้ง คือ ในปี
ค.ศ.1957 และปี ค.ศ.1972 และเช่นเดียวกั นประเทศเวีย ดนามใต้ก็ ไ ม่ได้ประกาศใช้ก ฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1975 ประเทศเวียดนามเหนือได้เข้าครอบครองดินแดน
ประเทศเวียดนามใต้ พร้อม ๆ กับการสิ้นสุดการปกครองระบบประชาธิปไตยของประเวียดนามใต้
ประเทศเวี ย ดนามเหนื อ จึ ง เข้ า ครอบครองสิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ า จ านวนมากกว่ า 20,000
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เครื่องหมาย และสิท ธิบัตรจานวนมากกว่า 2,729 สิทธิบัตร ซึ่งแต่เดิมเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิบัตรเหล่านี้เคยเป็นของประเทศเวียดนามเหนือมาก่อน
นับแต่ประเทศเวียดนามเหนือเข้าครอบครองประเทศเวียดนามใต้เป็นต้นมา ประเทศ
เวียดนามได้ประกาศชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า “The Socialist Republic of Vietnam” รัฐบาล
เวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คือ Ordinance on
Innovation to Effect Technical Improvements and Rationalization in Production and on Invention
ดังปรากฏอยู่ใน Decree No. 31-CP ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1981 และต่อมา
กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขอีกครั้งหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีตาม Decree No. 84-HDBT ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.199048
นอกจากนี้ป ระเทศเวีย ดนามยังได้ประกาศใช้พ ระราชบัญญัติทรัพ ย์สินทางปัญญาอีก
หลายฉบับ คือ
1. พระราชกฤษฎีกา Utility Solutions ปรากฏอยู่ใน Decree No. 200 HDBT ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1988
2. พระราชกฤษฎีกาการออกแบบทางอุตสาหกรรม ปรากฏอยู่ใน Decree No. 85 HDBT
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1988 ซึ่งภายหลังมีการแก้ไขโดย Decree No. 84 HDBT
3. พระราชกฤษฎีกาเครื่องหมาย ปรากฏอยู่ใน Decree No. 197 HDBT ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1982 แก้ไขภายหลังโดย Decree No. 84 HDBT เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.
1990
4. พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28
มกราคม ค.ศ.1989
5. พระราชกฤษฎีกาการโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่เวียดนาม ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1988
6.

พระราชกฤษฎีกาการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาในประเทศเวียดนาม

ปรากฏอยู่ใน Decree No. 49 HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.1991
48
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7. พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองลิขสิทธิ์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1994
8. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิปรากฏอยู่ใน Decree No. 201 HDBT
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1988
9. พระราชกฤษฎีกาการควบคุมและการลงโทษผู้ผลิตสินค้าปลอมแปลง ปรากฏอยู่ใน
Decree No. 140 HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.199149
ส่วนบุคคลใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเวียดนามใต้ ก่ อนที่ประเทศ
เวียดนามเหนือจะเข้าครอบครองดินแดนประเทศเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1975 การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้ยังถือเป็นการจดทะเบียนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องมาจดทะเบียนใหม่อีกครั้งก่อนปี ค.ศ.
1982 ซึ่งปี ค.ศ.1982 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตามประกาศ
รัฐบาลประเทศเวียดนาม ดังนั้นผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้
จึงต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งกับหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม การจด
ทะเบียนครั้งหลังนี้เป็นไปอย่างสะดวก เพราะหน่วยราชการเวียดนามถือว่า เอกสารการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าก่อนปี ค.ศ.1975 เป็นพยานหลักฐานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่
ได้50
สาหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ นับแต่ปี ค.ศ.1994 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลิขสิทธิ์ โดยกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกนามาใช้ร่วมกับ ประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code) ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1994 ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้รองรับมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ แม้ว่าขณะนั้นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมิได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศก็ตาม ทาให้งานของชาวต่างชาติย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ซึ่ ง ในภายหลั ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถูกการแก้ไขอีกหลายครั้ง
จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2004 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and
49
50
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Artistic Works) พร้อม ๆ กับการที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลาดับที่
156 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามต้องมอบความคุ้มครองแก่งานของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามตามกรอบ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น51
ต่อมาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ
โทรทัศน์ การสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงทา
การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลายครั้ง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเวียดนาม
จนถึงปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 ลง
วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นกฎหมายที่กาหนดขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับล่าสุด ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้งานร่วมกับประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005)
ดังนั้นแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ ในสภาพสงครามระหว่างประเทศ
มาโดยตลอด ส่งผลให้พัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์เวียดนามเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ
แต่เมื่อสภาประชาชนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับปี
ค.ศ.1994 เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติแล้ ว กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พัฒนามาโดยตลอด จนกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามมีความทันสมัยรองรับความตกลงระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน
6.4.2 ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ปัจจุบัน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนเอง หากแต่ระบบความคุ้มครอง
ลิข สิท ธิ์ถูก นับ เป็ นส่วนหนึ่ง ของระบบความคุ้ม ครองกฎหมายทรัพ ย์ สิน ทางปัญญา โดยตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 เป็นขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์หลัก ซึ่งนัก
กฎหมายเวี ย ดนามต้ อ งใช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ร่ ว มกั บ พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 100 ปี ค.ศ.2006
(DECREE No. 100/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING
THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE
INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS) ในฐานะที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 เป็นคู่มือ เพื่อการใช้กฎหมาย
ลิขสิท ธิ์ได้อย่างถูกต้อง และงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่ อมอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
51

Embassy of Vietman. Vietnam Adopts Int’l Copyright Laws. (Washington USA : Embassy of Vietnam, 2004)

245

มาตรา 14 อนุ 1 ข้อ g กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005)
ซึ่งบัญญัติว่า
Article 14 Forms of protected works
1. Literary, artistic and scientific works protected including:
a) Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works
expressed in forms of letters or other writing characters;
b) Lectures, presentations and other speeches;
c) Journalistic works;
d) Musical works;
d’) Dramatic works;
e) Cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred
to as cinematographic works);
g) Fine art works and applied art works;
h) Photographic works;
i) Architectural works;
k) Graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works;
l) Folk artistic and literary works.
m) Computer programs and compilations of data..
ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 มาตรา 14 รูปแบบงานที่ได้รับความ
คุ้มครอง คือ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม และ งานวิทยาศาสตร์ รวมถึงงานดังต่อไปนี้
a) งานวรรณกรรมและงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หนังสือตาราภาษาต่ างประเทศ อุปกรณ์
การสอน และงานอื่น ๆ ที่แสดงออกในรูปตัวอักษรหรืองานเขียนรูปแบบอื่น ๆ
b) งานบรรยาย การนาเสนองาน หรืองานพูดอื่น ๆ
c) งานนิตยสาร
d) งานดนตรี
d’) งานละคร
e) งานภาพยนตร์และงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเดียวกัน
g) งานวิจิตรศิลป์ (Fine art works) และงานศิลปประยุกต์ (applied art works)
h) งานภาพถ่าย
i) งานสถาปัตยกรรม
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k) งานกราฟฟิ ค งานสเก็ ต ภาพ แผนที่ งานเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การวาดแผนที่ แ ละทาง
วิทยาศาสตร์
l) ศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรม
m) งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานฐานข้อมูล
สาหรับงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมนับเป็นงานศิลปประยุกต์ในข้อ g เพราะ
งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์ ทาให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ประกอบไปด้วยรูปลายเส้น สี รูปร่างของลวดลาย โดยผู้สร้างสรรค์งานออกแบบมีความประสงค์
สาคัญ คือ การสร้างลวดลายที่สวยงามและการจูงใจผู้บริโภคหาใช่เป็นเพียงการชื่นชมคุณค่าทาง
งานศิลปะอย่างเดียวไม่ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/NDCP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A
NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS) ซึ่งบัญญัติว่า
Article 15.- Plastic-art works and works of applied art…
2. Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the Intellectual
Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or layouts,
having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand or by
machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or packages.
ตามบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 ได้ให้คาจากัดความ
คาว่า “งานศิลปประยุกต์” ไว้ว่า “งานศิลปประยุกต์ ตามมาตรา 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(the Intellectual Property Law) หมายถึง การนาเสนองานในรูปลายเส้น สี รูปทรงสามมิติ หรือ
งานโครงสร้าง และการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งต้องเป็นการผลิตงาน
จานวนมาก ๆ ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์ หรือโดยเครื่องจักรกล เช่น เครื่องหมาย งานหัต ถศิลป์
หรือ งานวิจิตรศิ ลป์ fine-arts โดยตามบทบัญญัตินี้ งานดังกล่าวแสดงออกในรูปผลผลิต หรือ
บรรจุภัณฑ์”
ดั ง นั้ น งานออกแบบลวดลายบนผื น ผ้ า ไหมจึ ง ถื อ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ประเภท
ศิลปประยุกต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2006 เพราะงานออกแบบเหล่านี้เป็นงานของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้จะเป็นต้นแบบของสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยงาน
ออกแบบมีส่วนประกอบสาคัญ คือลายเส้น สีสัน รูปร่าง และรูปทรงของลวดลายบนผืนผ้าไหม
ภายใต้เจตนารมณ์ของนักออกแบบ คือ การสร้างความสวยงามแก่ผืนผ้าไหมเพื่อจูงใจผู้บริโภคและ
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ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมประเพณีของชาว
เวียดนาม เช่น ลวดลายหงส์บนชุดแต่งงาน ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ว่าชาวบ้านจะผลิตลวดลายที่ออกแบบ
ดังกล่าวด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือก็ตาม
6.4.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
คนเวียดนามจึงมีชุดแต่งกายประจาชาติที่เอกลักษณ์ของตน และคนเวียดนามได้ผลิตผ้าไหมมาเป็น
เวลานาน ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันลวดลายของผืนผ้าไหมชาวเวียดนามจึงสามารถจาแนกออกเป็น 2
ประเภท ดังนี้
1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ชาวเวียดนามเป็นชาติหนึ่งที่มีเครื่องแต่งกายประจาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแต่งกายของหญิงสาวคือชุด อ๊าว หย่าย52 ซึ่งชุดอ๊าว หย่ายมีลักษณะพิเศษ
อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษหลายประการ เช่น ชุด อ๊าว หย่ายเป็นชุดยาวผ่าด้านหน้าด้านหลังออกจาก
กัน กางเกงกรุยเท้า เนื้อผ้าบางเบา ช่วงบนพอดีตัว ปกแบบจีน ฯลฯ โดยชุดแต่งกายเหล่านี้ผลิตมา
จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย พร้อม ๆ กับการปัก หรือพิมพ์ลวดลายที่สวยงามบนผืนผ้า ทาให้ประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีลวดลาบโบราณที่น่าสนใจ และงานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม
เวียดนามเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2006
บัญญัติว่า
52

ภาษาเวียดนามตอนใต้คาว่า "อ๊าว หย่าย",มาจากคา 2 คา คือ คาว่า "อ๊าว" หมายถึงเสื้อ และคาว่า "หย่าย"
หมายถึงยาว แต่คนเวียดนามตอนเหนือเรียกชุดนี้ว่า "อ๊าว ส่าย" ชุดอ๊าว หย่ายนี้มีประวัติอันยาวนาน เริ่มต้น
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหงวียน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม สีของเสื้อผ้าถูกกาหนดตามชนชั้นของสวมใส่
หญิงสาวสมัยนั้นนิยมสวมเสื้อตัวสั้นสีน้าตาลอ่อน กระโปรงยาวสีดา โพกผ้าดา และมัดเอวด้วยผ้าสีชมพูหรือ
สีม่วง หากหญิงสาวจะออกงานพิธี ชุดอ๊าว หย่ายจะเป็นเสื้อ ๓ ชั้นที่เปิดหน้าเป็นรูปตัววี ทาให้ผู้อื่นมองเห็น
เสื้อตัวในซึ่งเป็นคนละสีกับตัวนอก ส่วนเสื้อตัวนอกมักใช้สีเข้มน้าตาลดา ส่วนเสื้อชั้นที่ ๒ เป็นสีเหลือง และ
เสื้อชั้นในสุดเป็นสีชมพูติดกระดุมที่ด้านข้าง มีชายยาวเป็น ๔ แฉก มีผ้ามัดเอวเป็นโบว์ ซึ่งเสื้อรูปแบบนี้คงมีให้
เห็นบ้างประปรายในปัจจุบัน และในการแสดงบางชุด การใส่เสื้อถึง ๓ ชั้นในสมัยนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็น ชุดอ๊าว หย่ายจึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องแต่งกายของชาวเหนือ นอกจากนี้หญิงสาวมักนิยม
สวมชุดนี้ร่วมกับหมวกปีกกว้าง
จนกระทั่งประมาณปี ค.ศ.1935 ประเทศเวียดนามก็มีแฟชั่นจากประเทศจีน เข้ามา ส่งผลให้ชุดอ๊าว
หย่ายเปลี่ยนเป็นรูปแบบเช่นปัจจุบัน คือ ชุดอ๊าว หย่ายจะมี ปกเสื้อแบบกี่เพ้าแบบจีน เสื้อมีรูปแบบรัดรูปแบบกี่
เพ้า และปล่อยชายเสื้อแบบเดิมที่ยาวและแยกหน้าหลังออกจากกันให้พลิ้วไหวไปตามแรงลม เสื้อยาวมักมีสีสัน
สวยงาม แม้กระทั่งสีเข้มก็ยังดูดี แต่กางเกงมักมีสีขาว หรือสีออกนวลๆ ตา ยามเคลื่อนไหวหรือลมพัดชายเสื้อจะ
เปิดออกให้เห็นช่วงโค้งของสะโพกที่งดงาม
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Article 23. Copyrights to folk artistic and literary works
1. Folk artistic and literary works mean the productions of collective creations
based on traditions of a community or individuals reflecting expectations of such
community of which the expression appropriate to its cultural and social characters, and its
criteria and values are handed down orally or by imitation or the like, Folk artistic and
literary works comprise the following:
a) Folk tales, poetry and riddles;
b) Folk songs and instrumental folk music;
c) Folk dances, plays, ceremonials and games;
d) Musical instruments, drawings, paintings, sculptures, architectural models which
are created in any materials.
2. Organizations and individuals when using such works must indicate the origins of
those expressions of folklore and protect their real values.
จากบทบัญญัติมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 งานศิลปะพื้นบ้านและ
งานวรรณกรรมพื้นบ้านย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมาตรา 23 ได้กาหนดคานิยามของคาว่า
“งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน” ไว้วา่
มาตรา 23 “งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน” หมายถึง ผลผลิตที่รวบรวม
สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานประเพณีของชุมชนหรือเอกชน ซึ่งผลผลิตเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวังของชุมชนต่าง ๆ และผลผลิตดังกล่าวยังแสดงออกถึงบทบาททางวัฒนธรรมและ
สังคม บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม รวมทั้งชุมชนได้ส่งต่องานศิลปะพื้นบ้านและวรรณกรรม
พื้นบ้านด้วยวิธีการเล่าขานหรือผลิตเลียนแบบหรือสร้างขึ้นใหม่ ด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน งานศิลปะ
พื้นบ้านและวรรณกรรมพื้นบ้านจึงประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
a) ตํานานพื้นบ้าน กลอน และคําปริศนา...
d) เครื่องดนตรี การวาด การพิมพ์ การแกะสลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างสรรค์
จากวัสดุต่าง ๆ
หากพิจารณาลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว
จะพบว่า ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนใดเป็นผู้ผลิตขึ้น
โดยลวดลายเหล่านี้มิใช่เพียงการเพิ่มความสวยงามบนผืนผ้าไหมแต่อย่างเดียว หากแต่ลวดลาย
โบราณเหล่ า นี้ คื อ ลวดลายทางวั ฒ นธรรมประเพณี ข องชุ ม ชนชาวเวี ย ดนาม ซึ่ ง ชาวบ้ า นต่ า ง
สร้างสรรค์ขึ้นบนผืนผ้า ไม่ว่าด้วยวิธีการพิมพ์ลาย การวาด หรือวิธีการอื่นใด
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ดังนั้นลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปะพื้นบ้านตามมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005
ส่ง ผลให้องค์ กรหรือบุ ค คลใดประสงค์ใ ช้งานศิลปะพื้ นบ้านเหล่านี้ บุคคลดังกล่าวต้องระบุว่า
ลวดลายเหล่า นี้เป็ นการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มของงานศิล ปะพื้ นบ้าน เพราะงานลวดลาย
โบราณเหล่านี้ได้รับการปกป้องเพื่อคุณค่าอันแท้จริงของงานทางวัฒนธรรม
2. ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาด
ใหญ่จํานวนมาก ผลผลิตสิ่งทอของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าไหมในประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามก็ได้พัฒนาด้านรูปแบบ ลวดลายไปอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 จึง
กาหนดว่า งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจัดเป็นงานศิลปประยุ กต์ตามมาตรา
14 (1) ข้อ g บัญญัติว่า
Article 14 Forms of protected works
1. Literary, artistic and scientific works protected including:
a) Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works
expressed in forms of letters or other writing characters;…
g) Fine art works and applied art works;...
ประกอบกับคําอธิบายเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 มาตรา 15 ซึ่งได้ให้
คําจัดความคําว่า “งานศิลปประยุกต์” ไว้ว่า
Article 15 อนุ 2 “Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the
Intellectual Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or
layouts, having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand
or by machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or
packages”
อันแสดงให้เห็นว่า งานศิลปประยุกต์ ตามมาตรา 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law) ได้แก่งานที่อยู่ในรูปลายเส้น สี รูปทรงสามมิติ หรืองานโครงสร้าง
และผลผลิตของงานศิลปประยุกต์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์
หรือโดยเครื่องจักรกล เช่น เครื่องหมาย งานหัตถศิลป์ หรือ งานวิจิตรศิลป์ fine-arts ฯลฯ ซึ่ง
งานศิลปประยุกต์นี้ได้ปรากฏตัวอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ

250

เมื่อพิจารณางานลวดลายของผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว พบว่า ลวดลายบนผืนผ้าไหมประกอบด้วยเส้น สี รูปร่าง
รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิตได้บรรจุลวดลายเหล่านี้ลงบนผืนผ้าไหม ผ้าไหมในฐานะผลิตภัณฑ์จึงเพิ่ม
มูลค่าและความสวยงามมากขึ้น รวมทั้ งอิทธิพลของลวดลายดังกล่าวยังผลต่อยอดการจาหน่ายผ้า
ไหมอีกด้วย ดังนั้นลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 14 (1) ข้อ g ประกอบกับมาตรา 15 อนุ 2 พระราชกฤษฎีกาฉบับ
ที่ 100/2006
6.5 ประเทศอินเดีย
ประเทศอิ น เดี ย หรื อ ชื่ อ ทางการว่ า สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ตั้ ง อยู่ ใ นทวี ป เอเชี ย ใต้ แ ละมี
ประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีสามารถผลิตผ้า
ไหมคุ ณภาพดีไ ด้ จนผ้า ไหมและผ้าซ่าหลีของคนอินเดีย กลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ
ประกอบกับประเทศอินเดี ยยังได้รับปรัชญาความคิดทางกฎหมายจากประเทศอังกฤษ เมื่อครั้ง
ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เพื่อความเข้าใจถึงแนวทางการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์แก่งานลวดลายผ้าไหม ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาถึงประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และความคุ้มครองงานลวดลาย
ผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ
6.5.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถแบ่งแยกพัฒนาการตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้เป็น 3 ยุค ดังนี้
1. ยุคก่อนเกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.1842
ประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน เริ่มตั้งแต่เมื่อ ประมาณ 1,500 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวดราวิเดียน (Dravidian) และชาวอารยัน (Aryan) เริ่มกําเนิดอารยธรรมต่าง ๆ
ในลุ่มแม่น้ําสินธุ จนในที่สุดเกิดอาณาจักรมากมายในดินแดนแถบนี้ จนเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาลอาณาจักรเมารยะได้ถือกําเนิดขึ้น โดยมี พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างความรุ่งเรืองใน
การปกครอง ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนา จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 18
ราชวงศ์โมกุลเรืองอํานาจและแพร่ขยายอิทธิพล วัฒนธรรมโมกุลอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการ
ปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม แต่ประเทศอินเดียยุคโบราณนี้กลับไม่
ปรากฏพัฒนาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างไร
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2. ยุคเริ่มต้นกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะอาณานิคมประเทศอังกฤษ ค.ศ.1842 ถึง ค.ศ.1999
จุดเริ่มต้นของกฎหมายสมัยใหม่ในประเทศอินเดีย เริ่มต้นขึ้นเมื่อประเทศอินเดียตกเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงดํารงตําแหน่ง
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีแห่งอินเดีย นับแต่นั้นอํานาจในการบริหารและการออกกฎหมายจึงตก
กับกงสุลใหญ่อังกฤษประจําประเทศอินเดีย และกฎหมายภายในประเทศอินเดียทุกฉบับต้องถูก
ควบคุมตามกฎหมาย An Act for the Encouragement of Learning in the Territories Subject to the
Government of the East India Company 1847 หรือในชื่อย่อว่า Act XX of 1847 ด้วยเหตุนี้
กฎหมายภายในประเทศอินเดียทั้งหมดจึงอยู่ในบังคับ Act XX of 1847 เพื่อที่ประเทศอังกฤษจะ
สามารถควบคุมและมีอํานาจเหนืออาณานิคมของตนได้อย่างบริบูรณ์
สําหรับการประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเทศอินเดียได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1842 ในชื่อ The Literary Copyright Act 1842 กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็น
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศอินเดีย บทบัญญัติตาม The Literary Copyright Act 1842
จึงต้องอยู่ในบังคับ Act XX of 1847 ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียมีเนื้อหาสาระ
คล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษมาก
เหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียคล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
อังกฤษนั้น ก็เพราะว่า กฎหมายของประเทศอินเดียคือกฎหมายของประเทศอาณานิคมของอังกฤษ
ประเทศอังกฤษจึง วางหลัก การไว้ว่า กฎหมายของประเทศอาณานิคมของตนทุก ประเทศต้อง
เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงเป็นเพียง
การขยายขอบเขตความคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ป ระเทศอัง กฤษ และเนื้อหาสาระของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษทั้งหมด
จวบจนกระทั่งประเทศอินเดียประกาศใช้ Act XXV of 1867 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การ
วางหลักเกณฑ์เพื่อการควบคุมงานสิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ในประเทศอินเดีย รวมทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ได้กําหนดให้มีการจดทะเบียนหนังสือที่ตีพิมพ์ในเขต British India ผลลัพธ์ที่เกิดตามก็คือ
ความตึงเครียดระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศอินเดีย สืบเนื่องจากความไม่พอใจของชาว
อินเดีย เพราะกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากผู้ปกครองชาวอังกฤษ และกฎหมายเช่นนี้ไม่ได้ใช้กับ
ดินแดนอาณานิคมอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษ
อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียก็ไม่มีทางเลือกอื่น ในฐานะที่ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ ส่งผลให้ประเทศอินเดียต้องแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนตาม Act XXV of
1867 แต่การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้า เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับนี้สอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอั งกฤษมากที่สุด อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมาย
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ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศอิ น เดี ย ก็ ยั ง ดํ า เนิ น เรื่ อ ยมา จวบจนกระทั่ ง ประเทศอั ง กฤษเข้ า เป็ น สมาชิ ก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ทําให้การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม
ประเทศอังกฤษอีกครั้ง ทําให้เนื้อหาสาระตามกฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในที่นี้ คือ สนธิสัญญากรุงเบอร์นมากขึ้น
หลังยุคอาณานิคม ประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว คนอินเดียจึง
พบว่า ประเทศของตนได้ผ่า นความเจริญก้ าวหน้าตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ ค.ศ.1957 (The
Copyright Act, 1957) ทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีหลักกฎหมายหลายประการที่สอดคล้องกับ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น แต่ในขณะเดียวกันบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเพียง
การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ธรรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์บางด้าน และเรื่องข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ประกอบกับช่วงเวลาหลังประเทศอินเดียได้รับเอกราชนั้น ระยะเวลาช่วงนี้
นั บ เป็ น ยุ ค แห่ ง การพั ฒ นาประเทศอิ น เดี ย ในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ชาวอิ น เดี ย ได้ ต ระหนั ก แล้ ว ว่ า
การศึ ก ษาคื อ เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาประเทศของตน และการเ ข้ ม งวดต่ อ การบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ย่อมเป็นสิ่งขัดขวางต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอินเดีย
รวมทั้งการจ่ายค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ก็เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศอินเดีย ชาวอินเดียจึงพยายามนําเข้า
ความรู้จากต่างประเทศภายใต้หลัก “Fair dealing” เพื่อที่ชาวอินเดียสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้
และไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งการใช้งานตามหลัก “Fair dealing” เช่นนี้ย่อมไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ภายใต้หลัก “Fair dealing” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 มีเนื้อหาครอบคลุมถึง
การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามกฎหมายถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้งานตามหลัก
“Fair dealing” จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของเอกชน ทําให้เอกชนสามารถใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าเป็นงานวรรณกรรม หรืองานอื่นใด โดยเอกชนผู้ใช้งานตามหลัก
“Fair dealing” ต้องมีจุดมมุ่งหมายในการใช้ คือ การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย แต่ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลั ก “Fair dealing” ต้อง
อ้างอิงถึงที่มาของงานที่ใช้ว่า งานดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใด
ยิ่งไปกว่านั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ยังระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อการศึกษาอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีครูผู้สอนหนังสือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ หรือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในการถาม
และตอบ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ด้วยเหตุนี้การใช้งานในรูปแบบนี้จึงไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน
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จากการศึกษาประวัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957
ของประเทศอินเดียแล้วย่อมพบว่า ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียก็คือการยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลัก Fair Use และมีเนื้อหาสาระสําคัญ ได้แก่ การยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเอกชน หากเอกชนรายใดนํางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา
ต่อมาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ได้ถูกแก้ไขอีก 5 ครั้ง คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.
1983 ค.ศ.1984 ค.ศ.1992 ค.ศ.1994 และค.ศ.1999 โดยการไขทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มเติม
ความคุ้มครองงานต่างในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล พร้อม ๆ กับการจํากัดความหมายของคําว่า “ธรรม
สิทธิ์” (Moral Right) ที่ชัดเจน รวมทั้งการแก้ไขครั้งนี้ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ระยะเวลา
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จากเดิมที่การโฆษณางานศิลปะ งานวรรณกรรม การละคร และงานดนตรี
มีระยะเวลาคุ้มครองเพียง 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขได้
เพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น 60 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ประกอบกับใน
ค.ศ.1999 คื อยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของประเทศอินเดีย ทําให้การ
แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นปี ค.ศ.1999 จึ ง เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นงาน
ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์แ ละได้ รับ การจัด การเป็ นพิ เ ศษตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่ อที่ก ฎหมายลิข สิท ธิ์จ ะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่น ๆ
3. ยุคกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ ค.ศ.2000 ถึง ปัจจุบัน
หลังจากการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ใ นปี ค.ศ.1999 ที่เพิ่ มความคุ้มครองข้อมูล ดิจิตอล
และการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลาย ๆ ครั้ง ต่อมา จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันเกิดขึ้น
ภายใต้รูปลักษณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) หลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดี ยมีคําจํากัดความคําว่า “การสื่อสารกับสาธารณชน”
(communication to the public) หมายความถึงการแสดงและการบริหารจัดการสิทธิ์ เป็นต้น
ยิ่งไปว่านั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่นี้ยังสร้างคําจํากัดความคําว่า “สิทธิในข้อมูล
ข่าวสาร” และเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญ คือการเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
รวมทั้งสิทธิในการบริการจัดการข้อมูลข่าวสาร (rights management information) เมื่อเทคโนโลยี
ของโลกก้าวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ต
การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียฉบับปัจจุบันได้เพิ่มความคุ้มครองในงานต่าง ๆ
มากขึ้นนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของภาคการศึกษาของประเทศอินเดีย คือ หน่วยงาน
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India’s Copyright Office ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นแผนกหนึ่งของ Department and Secondary and
Higher Education โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอิทธิพลสําคัญต่อแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์
จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันมุ่งคุ้มครองสิทธิของสังคมมากกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจหรือสิทธิ
ทางการค้า และทําให้การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดียมีความรุ่งเรืองสูงสุด จนคนทั่วโลก
เรียกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอินเดียว่าเป็น ฮอลลีวู๊ดตะวันออก แต่การแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ผ่านมากลับไม่อาจรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศอินเดียและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียไม่มีบทบัญญัติห้าม
การขายหรือเผยแพร่งานภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
แม้ ว่ า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศอิ น เดี ย ไม่ มี ห ลั ก กฎหมายรองรั บ งานอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์มากพอก็ตาม แต่ทว่าหากสังเกตพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์มาโดยตลอดแล้วย่อมพบว่า
ประเทศอินเดียได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มาเป็นลําดับ โดยจุดมุ่งหมายของการแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ก็คือ การดึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอินเดีย
โดยการใช้ผลประโยชน์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือ เช่นเดียวกับที่ประเทศอินเดียได้ใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเพลง ภาพยนตร์ และล่าสุดคืออุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในอนาคตประเทศอินเดียอาจดําเนินการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีก
ครั้ง โดยครั้ง นี้ค งเป็นไปเพื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ใ นประเทศตนมากขึ้น เพี ยงเท่าที่กรอบ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เปิดช่องให้
6.5.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศอินเดีย ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าคุณภาพผ้าดีแห่งหนึ่งของโลก โรงงานผลิตผ้าไหม
และผ้าประเภทอื่น ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านเครื่องจักรที่
ทันสมัย นักออกแบบเครื่องแต่งกายในประเทศอินเดียได้พัฒนางานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมและผ้ า ชนิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดผู้ บ ริโ ภคทั่ ว โลก ซึ่ ง ในงาน
ออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรา 2 (y) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957
(India Copyright Act, 1957) ดังนี้
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(y) "work" means any of the following works, namely:(i) a literary, dramatic, musical or artistic work;
(ii) a cinematograph film;
(iii) a record;
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ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 2 กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะให้ความคุ้มครองแก่งาน
ตามที่มาตรา 2 บัญญัติไว้เท่านั้น โดยทั้งนี้คําว่า “งาน” มีขอบเขตอยู่ในงาน 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. งานวรรณกรรม งานละคร งานดนตรี หรืองานศิลปะ
2. งานภาพยนตร์
3. งานบันทึกเสียง
ประกอบงานออกแบบลวดลายผ้า ไหม คื อ การสร้ า งสรรค์ ง านด้ านศิ ล ปะ โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรก การรังสรรค์ผลงานด้านศิลปะ และ
ประการที่สอง การออกแบบลวดลายที่เหมาะต่อประโยชน์ใช้สอย
ทั้ง นี้เนื่องจากลวดลายบนผืนผ้าไหมประเทศอินเดี ย มิใ ช่ มี เพี ย งความสวยงามเท่านั้น
หากแต่เนื้อผ้าไหมและลวดลายยังแสดงถึงวรรณะของผู้สวมใส่ทางศาสนาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปะ และงานออกแบบในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (y) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ 1957 และงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมยังมีคุณสมบัติตามคําจํากัดของคําว่า “งาน
ศิลปะ” (artistic work) ในมาตรา 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ซึ่งบัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan),
an engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
เช่นนี้เมื่องานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมเกิดจากเทคนิคในการวาด การพิมพ์ และ
การแกะสลัก แม่ พิ ม พ์ ซึ่ง กรรมวิธี ดังกล่ าวคือ วิธีก ารสร้างงานศิ ล ปกรรมตามมาตรา 2 ( c) (i)
กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ส่งผลให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงเป็นงานศิลปกรรมอัน มีลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 2 (y) และ (c) (i) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957
ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า งานออกแบบลวดลายอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ หาก
งานออกแบบนั้นเป็นงานที่เกี่ ยวกับงานพิ มพ์ งานวาด หรืองานเขียนลวดลาย ในฐานะที่งาน
ดังกล่าวเป็นงานศิลปกรรม (artistic work) ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียได้ให้ความ
คุ้มครองไว้ แม้ว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะไม่ระบุว่า งานออกแบบคืองานศิลปะ ซึ่ง
กฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครองก็ตาม
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สํา หรั บ ศาลอิ นเดี ย มี ค วามเห็ น ว่ า กฎหมายลิข สิ ท ธิ์ ย่ อ มคุ้ มครองงานศิ ล ปะ (artistic
works) และประโยชน์จากการใช้สอยงานศิลปะชิ้นนั้น อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ต้องการปกป้องงานศิลปะดังกล่าวด้วย งานศิลปะที่เกิดจากการออกแบบ งานเช่นนี้ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย53
นอกจากนี้ในประเทศอินเดียยังมีกฎหมายการออกแบบ (Design Act, 2000) ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบโดยเฉพาะ ทําให้ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่มีความ
ใหม่ และเกิ ดจากความคิดริเริ่ม ของนัก ออกแบบ และงานออกแบบลวดลายดังกล่าวยั งไม่ถูก
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งลวดลายในการการออกแบบดังกล่าวก็มิได้มีเนื้อหาต้องห้ามตาม
กฎหมายแล้ว งานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 กฎหมายการ
ออกแบบ 200054 ได้ พร้อม ๆ กับกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ก็มอบความคุ้มครองแก่งานออกแบบ ซึ่ง
งานออกแบบดังกล่าวมีคุณค่าทางศิลปะในเวลาเดียวกัน
6.5.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ปัจจุบันประเทศอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่ง การผลิต
ผ้า ไหมของชาวอิ นเดีย ได้ก้ า วเข้ า สู่ยุ คอุ ตสาหกรรม โดยการผลิ ตผ้าไหมของชาวอินเดี ย มีทั้ ง
อุตสาหกรรมในชุมชน ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ผลิตแบบหัตถกรรมพื้นบ้าน และการผลิตในรูปโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
การผลิตผ้าไหมของชาวอินเดียยังคงใช้ลวดลาย 2 ประเภทใหญ่ ซึ่งลวดลายแต่ละประเภทมีความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนี้
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4. A design which
(a) is not new or original; or
b) has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in
tangible form or by use or in any other way prior to the filing date, or where applicable, the
priority date of the application for registration; or
(c) is not significantly distinguishable from known designs or combination of
known designs; or
(d) comprises or contains scandalous or obscene matter shall not be registered.
54
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1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ในตําราวิชาการของนักกฎหมายอินเดียถือว่า ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ซึ่งบัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
เพราะเหตุ ที่ ล วดลายโบราณบนผื น ผ้ า ไหมเหล่ า นี้ จั ด เป็ น งานหั ต ถศิ ล ป์ (artistic
craftsmanship) แม้ ว่า กฎหมายลิข สิ ทธิ์ 1957 ไม่ ไ ด้ บั ญญั ติ คานิย ามของค าว่ า “งานหัต ถศิล ป์ ”
(artistic craftsmanship) ไว้ก็ตาม แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็มอบความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ให้
เพื่ อคุ้ ม ครองผู้ผลิต ที่ ไ ด้นางานศิ ล ปหัตถกรรมเข้าสู่ตลาด และป้องกั น มิใ ห้บุคคลใดผลิตงาน
ลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ไม่ว่างานหัตถศิลป์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นด้วยแรงงานมนุษย์หรือเครื่องจักรกล
ก็ตาม ดังนั้นงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) และงานหัตถกรรม (handicrafts) จึงอยู่ภายใต้
บังคับบทบัญญัติมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act 1957)55
แต่อย่างไรก็แม้ว่างานลวดลายบนโบราณผืนผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปะตามมาตรา (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act 1957) แต่งานลวดลายโบราณ
เหล่า นี้ก็ เป็ นงานที่สิ้นสุดความคุ้ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Public domain) แล้ว เพราะผู้
สร้างสรรค์งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้ไม่อาจทราบตัวผู้ทรงสิทธิได้ ส่งผลให้งาน
ลวดลายโบราณเหล่านี้ปราศจากผู้ทรงสิทธิ และงานเหล่านี้จึงเป็นงานสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
สามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างอิสระ56
นอกจากนี้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อิ น เดี ย 1957 ก็ ไ ม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองงานหั ต ถกรรมทาง
วัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภท ไม่ว่างานลวดลายโบราณของผ้าไหม หรืองาน
ศิลปกรรม หรืองานหัตถกรรมแบบโบราณ ก็เพราะการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 คือ

55

J Sai Deepak. Protection of Traditional Handicrafts under Indian Intellectual Property Laws. Journal of
Intellectual Property Rights Vol 13. May 2008, p.201-203
56
Ibid, 201-203

258

1) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเกิดจากความคิดริเริ่ม (original) ของผู้สร้างสรรค์เอง
2) งานที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองต้ อ งเป็ น การแสดงออกทางความคิ ด แต่ ก ฎหมายไม่
คุ้มครองแนวความคิด (Idea)
3) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นงานตามมาตรา 2 (c)
ฉะนั้นงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภทของประเทศ
อินเดียจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ได้ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายโบราณ
บนผืนผ้าไหม หรืองานปั้นหล่อหัตถศิลป์โบราณ ฯลฯ ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ Michael Heller นัก
กฎหมายชาวอินเดียถือว่า “เรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมของวงการนักกฎหมายประเทศอินเดีย ซึ่ง
สังคมคือเจ้าของสิทธิในงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts) แต่สังคมกลับต้อง
สูญเสียความคุ้มครองตามกฎหมาย ทาให้ผู้ใช้รายใหม่ ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้
สิท ธิ จากเจ้า ของลิข สิ ท ธิ์ โดยตามกฎหมายลิ ขสิท ธิ์อธิ บายว่า งานหัต ถกรรมทางวั ฒนธรรม
(traditional handicrafts)ไม่ใช่วัตถุที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย”57
2. ลวดลายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ในอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหม สํ าหรั บ ลวดลายที่เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship)
ตามมาตรา 2 (c) (iii) และ (y) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 1957 ที่บัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
(y) "work" means any of the following works, namely:(i) a literary, dramatic, musical or artistic work;
(ii) a cinematograph film;
(iii) a record;
ดังนีง้ านลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจึงถือเป็นงานเกิดจากความคิดริเริ่ม
ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกซึ่งความคิดของตนบนผืนผ้าไหม ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมมี
ฐานะเป็นงาน (work) ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองในมาตรา 2 อนุ (y) ในฐานะที่ลวดลายอัน
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เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมเหล่านี้คือ งานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) ตามมาตรา 2 อนุ
(c) (iii) ทําให้งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 1957
เช่นเดียวกับศาลอินเดีย ศาลให้คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาว่า “งานหัตถศิลป์” (artistic
craftsmanship) ว่า คาว่า “งานหัตถศิลป์” (artistic craftsmanship) ประกอบขึ้นด้วยวลีทางภาษา
และศาลเห็นว่า งานหัตถศิลป์ก็คืองานศิลปกรรม โดยงานหัตถศิลป์ได้ถูกประยุกต์จากงานวิจิตร
ศิลป์ (fine arts) เช่นเดีย วกับ ที่งานวิจิตรศิล ป์ได้ประยุกต์มาจากงานภาพวาด ด้วยเหตุนี้
“งานหั ต ถศิ ล ป์ ” (artistic craftsmanship)จึ ง หมายความรวมถึ ง งานหั ต ถกรรมทุ ก ประเภท
(handicrafts) เช่นการปั้นภาชนะต่าง ๆ การพิมพ์ลวดลาย เป็นต้น โดยศาลไม่ให้ความสาคัญว่า
งานหัตถศิ ลป์ (artistic craftsmanship) ต้องมีคุณค่าทางศิล ปะมากหรือน้อยเพีย งใด หรือ งาน
หัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ แต่ศาลถือว่า งานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ข้อ 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 195758
ท้ายที่สุดนี้จากการศึกษาวิธีการนากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองงานลวดลายโบราณของผ้า
ไหม ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้น จึงสรุปได้ว่า แต่ละประเทศ
ต่างมีวิธีนากฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ต่างกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถนามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ รูปแบบแรกการนากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณ ในฐานะที่
ลวดลายโบราณของประเทศตนคืองานด้านศิลปะประเพณีพื้นบ้าน (Fore lore) ดังเช่น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสังคมนิย มเวีย ดนาม ฯลฯ รูปแบบที่ส องการนากฎหมาย
ลิขสิทธิ์มาใช้ เพื่อคุ้มครองงานออกแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมผ้าไหม ซึ่ง
งานทั้งสองอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์หรืองานศิลปะ
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