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ลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง มาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการ Remix งาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของประเทศไทย ต่างประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์
หรือจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายหรือจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ เพียงใด
ตลอดจนกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหากฎหมายที่
เกิดขึ้นจากการ Remix งานดังกล่าวด้วย
ปัจจุบันมีผู้นำผลงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาดัดแปลงใหม่ด้วยวิธี
Remix ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในผลงาน Remix เช่น ปัญหาการ
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จากการศึกษากฎหมายและคำพิพากษาของศาล รวมทั้งความเห็นของนักวิชาการในต่างประเทศ
และระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย พบว่าแม้
กลุ่มประเทศทั้งสามนี้จะมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการ Remix งานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงไว้อย่างชัดเจนแต่กลับปรากฏว่าได้มีคำพิพากษาของศาลที่ได้ตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การ Remix ไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ยอมรับว่าผลงานดนตรีกรรมและสิ่ง
บันทึกเสียงในรูปแบบของการ Remix นี้เป็นงานดัดแปลงอย่างหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ และได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและ
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สิ่งบันทึกเสียงระดับใดจึงจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งให้การยอมรับว่าผลงาน Remix ควรได้รับการ
ยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนประเทศอังกฤษก็ได้มีความเห็นของนักวิชาการทางกฎหมาย
ที่ให้การยอมรับผลงาน Remix ว่าควรอยู่ในรูปแบบของงานดัดแปลงและยังได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีการนำงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นไปใช้ประกอบการ Remix ทั้งยังมีความเห็นทางวิชาการที่ให้การยอมรับว่างาน Remix อาจตกอยู่
ภายใต้ข้อยกเว้น การละเมิดลิขสิทธิ์ห ากงาน Remix นั้นมีลักษณะเป็นการล้อเลียนงานต้นฉบับ ส่วน
ประเทศออสเตรเลี ย นั้ น ก็ได้ มีแ นวคำพิ พ ากษาและความเห็ น ของนั ก วิช าการในทำนองเดี ยวกั น กั บ
ประเทศอังกฤษ
โดยสรุปแล้วผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรเสนอแนะโดยกำหนดขอบเขตเพื่อให้ศาลใช้พิจารณาคดีที่
เกิดขึ้นว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงในระดับใดจึงจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางในการ
ตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 32 วรรคแรกแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ.2558) เพื่อให้ ครอบคลุ มถึงการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่ งบันทึกเสี ยง โดยให้ ศาลคำนึงถึง
วัต ถุป ระสงค์และลั กษณะของการใช้งาน รวมถึ งการใช้งานดังกล่ าวไม่ มีลั ก ษณะทางการค้าหรือไม่
แสวงหาผลกำไรเพื่อการศึกษา ลักษณะของงานที่มีลิขสิทธิ์ จำนวนและสาระสำคัญของส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่มีลิขสิทธิ์โดยรวม และผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือมูลค่าของ
งานที่มีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
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This thesis aims to study the problems on the Copyright Law in relation to
adapting of copyright works namely music work and sound recording by means of
remixing. To this extent, the research aims to study principles, theories related to
remixing of music work and sound recording, legal measures under the Copyright Law
which related to remixing of music work and sound recording in Thailand, foreign
jurisdictions as well as international perspective. This is to analyze problems regarding
the adaptation of copyright works namely music work and sound recording, specifically
to consider whether the act should be exempted or be protected under the Copyright
Law or not. Also, the scope of such protection will be analyzed. This is to propose
appropriate guidelines and proposals in order to solve the problems occurred from
remixing of copyright works.
Nowadays, there are people adapting music and sound recording of others by
means of remixing. This led to copyright-related problems for related stakeholders who
are involved in or interested in such remixed works; for instance, copyright infringement

ง
problems, copyright infringement exemption problems and problems related to the
protection of such remixed works as adaptation works under the Copyright Law.
However, after considering the Copyright Act B.E.2537(1994) (amended in 2015), the
study found that there is no clear-cut provision which can be implemented with
copyright infringement problems concerning remixed works, copyright infringement
exemption problems for such works as well as the problems with regards to the
protection of remixed works.
Based on the study of laws, court judgments, together with opinions of
international academics in foreign countries namely the United States of America (USA),
United Kingdom (UK) and Australia, it is appeared that these countries do not clearly
prescribe copyright law in relation to remixing musical work and sound recording.
However, it is eminent from several court judgments adjudicating the case which
involved with remixing. Especially in the United States of America (USA), it has been
admitted that musical work and sound recording in a form of remixing is regarded as
adaptation of copyright work being protected under copyright law. Additionally, it
stipulates a principle for the court in order to consider whether in which level of
remixing can be regarded as copyright infringement, and to admit that remixing shall be
an exception to copyright infringement. In the United Kingdom (UK), there is an opinion
of legal academic admitting that remixing should be in a form of adaptation work. It
also stipulates a principle in order to consider copyright infringement in the case where

จ
applying musical work and sound recording which belong to others with remixing.
Furthermore, there is an academic opinion admitting that remixed work may fall into
an exception to copyright infringement if such remixed work is in a form of a parody of
the original work. In Australia, it is appeared to have court judgment and opinion of
academics in the same direction to the United Kingdom (UK).
In summary, the Author is of a view that it should clearly stipulate a principle and
limitation for the court to adjudicate the case whether in which level of remixing of
musical work and sound recording can be deemed or not to be deemed as copyright
infringement, and to be protected under copyright law. In addition, the Author presents
the interpretation of the provision under the Copyright Act B.E.2537(1994) (amended in
2015) Section 32 first paragraph, to be comprehensive for remixing of musical work and
sound recording. The court shall consider its objective, characteristics of use, and such
use is not for sale or for profit, but for educational purpose. Moreover, the court shall
consider characteristics of copyright work, quantity, substance of a part that related to
copyright work as a whole, and effects of the use of marketing or the value of copyright
work. These are for the purpose of being clear and consistent with future technological
developments.
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บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เรามักเชื่อกันว่าเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์จนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
โดยในระยะแรกเริ่ม นั้ น เสี ย งดนตรีที่ มนุษ ย์ส ร้างขึ้นมั กมีลั กษณะเป็ นเสี ยงเดียว เรียบง่ายและไม่
สลับซับซ้อนมากนัก เพื่อที่จะใช้เสียงดนตรีนั้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน หรือใช้
เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของลั ทธิต่าง ๆ เช่น การบูช าเทพเจ้า แต่ เมื่อกาลเวลาผ่านไป
มนุ ษย์เริ่มรู้จักพัฒ นาสร้างสรรค์เสี ยงดนตรีในรูปแบบที่ห ลากหลาย มีการใช้เสียงสู งต่ำสั้ นยาวมา
ปะติ ดปะต่อ ต่ อกัน เป็ น ชุด ๆ จนมี ลั กษณะกลายเป็ น ทำนอง และเมื่อ นำเสี ยงทำนองเหล่ านั้น มา
ประกอบกับคำร้องและจังหวะโดยผสมผสานกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้ทำนองต่ าง ๆ เหล่านั้น
กลายเป็น เสียงเพลงเพื่อใช้ส ร้างความเพลิดเพลินและยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ตามมาอีกด้วย1
เมื่ อ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ งสะท้ อ นผ่ านเสี ย งเพลงมี ค วามหลากหลาย และมี
ลักษณะเฉพาะของตนแตกต่างกันออกไปยากที่จะเหมือนกันได้ ลักษณะเฉพาะดังกล่ าวนั้นย่อมทำให้
เสี ย งเพลงบางเพลงอาจได้ รั บ ความนิ ยมจากสั งคมสู งมาก หรือ อาจจะมิ ได้ รับ ความนิ ยมเลย แต่
เสียงเพลงเหล่านั้นก็มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถทำผลประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์เสียงเพลงเป็น
จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เอง รัฐจำเป็นต้องตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรม
และศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ก่อนแล้วในอดีต จนต่อมาพระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้างต้น ได้กลายมาเป็ น พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์ฯ ที่ มีผ ลบังคั บใช้ถึงปั จจุบั น ทั้ งนี้ เพื่ อรับรองและ
คุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์โดยป้องกันมิให้บุคคลใดลอกเลียนแบบหรือนำ

1“เพลง

เสียงที่ดังมาจาก หัวใจ”, Retrieved 14 January 2019,
https://www.thairath.co.th/content/126737.

2
ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
การขัดต่อผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์
ในเบื้องต้นคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) จะให้ความคุ้มครองนั้น ต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นได้เป็นผู้สร้างสรรค์
งานโดยเกิ ดขึ้น จากความคิดริ เริ่ม (Originality) ของผู้ ส ร้างสรรค์ 2 ประกอบกับการใช้ความวิริย ะ
อุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นมาเป็นชิ้นใหม่อย่างไม่เคยมีผู้ ใดทำมา
ก่อน หรือเป็นการนำเอาผลงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้วมารวบรวม ดัดแปลง แก้ไขอัน
ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ น ผลงานชิ้ น ใหม่ ขึ้ น ก็ ได้ อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งปรากฏว่ า งานสร้ างสรรค์ ดั ง กล่ า วเป็ น งานที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้กำหนดไว้ด้วย ซึ่งหากพิจารณาถึงเสียงเพลงที่เราได้ ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ได้จัดให้งานสร้างสรรค์นี้อยู่ในประเภท
ของงานดนตรีกรรม (Musical Work) เพราะเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนอง
และคำร้องหรือมีแต่เพียงทำนองอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงซึ่งมี
ลักษณะของการแสดงรูปแบบของดนตรีที่สามารถนำมาเล่นได้โดยนักดนตรีอีกด้วย 3 แต่อย่างไรก็ตาม
หากนำเสี ย งเพลงมาบั น ทึ ก เสี ย งลงในสื่ อ เช่ น แผ่ น เสี ย ง เทป ซี ดี หรือ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดที่ ส ามารถ
บั น ทึ ก เสี ย งได้ เสี ย งเพลงเหล่ า นั้ น ถื อ เป็ น งานสร้ า งสรรค์ ป ระเภทของสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง (Sound
Recording Work) ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าในบทเพลงย่อมประกอบด้วยงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ
หลายส่วนโดยมีผู้ที่สร้างสรรค์คนเดียวกันหรือหลายคนรวมกันก็ไ ด้ และผู้สร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นย่อม
เป็นผู้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามส่วนของตน โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ กล่าวคือ
ประการที่ ห นึ่ ง ในส่ วนของทำนองเพลง ผู้ ส ร้างสรรค์ซึ่งทำนองเพลง ย่ อมเป็น ผู้ ได้ม าซึ่ ง
ลิขสิทธิ์ในเสียงทำนองนั้น
ประการที่สอง ในส่วนของคำร้องหรือเนื้อร้อง ผู้สร้างสรรค์ซึ่งคำร้องหรือเนื้อร้อง ย่อมเป็นผู้
ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในคำร้องหรือเนื้อร้องนั้น
ประการที่สาม ในส่วนของการเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้สร้างสรรค์โดยการเรียบเรียงเสียง
ประสาน ย่อมเป็นผู้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในการเรียบเรียงเสียงประสานนั้น
ประการที่สี่ ในส่วนของเสียงร้อง ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ร้องหรือนักร้อง ย่อมเป็นผู้ได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในเสียงร้องของตน

2ไชยยศ

เหมะรั ช ตะ, ลั ก ษณะของกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 10
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2559.), หน้า 55.
3เรื่องเดียวกัน,หน้า 67
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ประการที่ห้ า ถ้าปรากฏว่าได้มีการนำเสียงเพลงที่ได้ผ่ านการประพันธ์ทำนองและคำร้อง
รวมทั้งการเรียบเรียงเสียงประสานและมีผู้ร้องมาบันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียง ผู้สร้างสรรค์ซึ่งอาจเป็น
บริษัทค่ายเพลงที่เป็นผู้นำเสียงนักร้อง ทำนอง เนื้อร้องและการเรียบเรียงเสียงประสานมาบันทึกลงใน
สิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับ (Master Tape) ย่อมเป็นผู้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติบริษัทค่ายเพลงส่วนใหญ่มักจะทำสัญญาโอนสิทธิและลิขสิทธิ์ทั้งหมดมาเป็นของ
ค่ายเพลงแต่เพียงผู้เดียว
เมื่ อ โลกเข้ า สู่ ยุ ค สมั ย ของการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ ท ำให้ ม นุ ษ ย์ เข้ า ถึ ง ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ได้ง่ายยิ่ งขึ้น ก็ มักมี ผู้ น ำผลงานเพลงที่ ได้มีผู้ ส ร้างสรรค์ไว้แล้ ว มาดั ดแปลงโดยการใช้
เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ เป็ น เครื่อ งมือ ช่ ว ยจนทำให้ กลายเป็ น ผลงานเพลงชิ้น ใหม่ ขึ้ น เช่ น ใน
www.youtube.com ได้มีการนำผลงานเพลง My heart will go on ของศิลปินนักร้องชื่อ Celine
Dion ซึ่งต้นฉบับเป็นแนวจังหวะป๊อป (pop music) ที่มีจังหวะที่ค่อนข้างช้าให้อารมณ์ในเชิงโศกเศร้า
มาดัดแปลงให้เป็นแนวจังหวะร็อค (Rock) ที่มีจังหวะรวดเร็วให้อารมณ์สนุกสนาน โดยปรับแต่งและ
เพิ่มเสียงสะท้อน (echo) เสียงกลองหรือเสียงพูดเข้าไป4 เป็นต้น
ยุ ค สมั ย แห่ งการ Remix ผลงานเพลงยั งก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ อ ระบบกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ข อง
ประเทศต่าง ๆ และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในงานดนตรีกรรมและประชาชนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าว
สะท้อนได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้ เช่น
1. ข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จากบทความชื่อ “วัฒนธรรมแห่งการ
Remix และความสามารถในการสร้างสรรค์งานอย่างมือสมัครเล่น : สภาวะที่กลื่นไม่เข้าคลายไม่ออก
ของลิ ขสิ ทธิ์” (Remix Culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma) ที่ สะท้อนให้
เห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่สามารถตอบสนองยุคสมัยแห่งการ Remix ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยให้เกิดคำถามต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน เช่น การ Remix
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น “งาน Remix” ควรได้รับประโยชน์
จากการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยให้ลักษณะเช่นเดียวกับงานดัดแปลงหรือไม่ (Derivative
work) เช่นเดียวกับการดัดแปลงหรือการแปลตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (3) ของอนุสั ญญา
กรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works) เพราะถึงแม้จะมีผลงานเพลงที่เกิดจากการ Remix ก็
มิได้หมายความว่าประชาชนจะหยุดซื้อ ผลงานเพลงต้นฉบับและในทางตรงกันข้ามยังทำให้เจ้าของ
ผลงานต้นฉบับได้รับประโยชน์ในทางอ้อมเป็นการประชาสัมพันธ์งานต้นฉบับโดยที่เจ้าของไม่ต้องเสีย
4Clark200666,

Celine Dion - My Heart Will Go On (Club Remix Dance Version),
Retrieved 15 January 2019 from https://www.youtube.com/watch?v=557IR0VckTM.
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ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของผลงานเพลงต้นฉบับมีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทน
หรือไม่ ควรมีการแบ่งแยกความแตกต่างในกรณีถ้าผลงานเพลงที่ได้ Remix ขึ้นใหม่นั้นถูกนำมาใช้โดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และการ Remix ผลงานเพลงจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน
เพลงต้นฉบับ เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าการ Remix เพลงได้มีการนำเอาผลงานต้นฉบับมาแยกออก
หรือสกัดออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น5
2. ข้อมูลจาก www.djtechtools.com ชื่อ “ข้อกังวลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับดีเจ
ดิ จิ ต อล” (Copyright Concerns For Digital DJs) ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ปั ญ หากฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
เกี่ยวกับการ Remix ผลงานเพลงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะเมื่อใครก็ตามได้ทำการ Remix ผลงาน
เพลง ถือว่าเขาได้สร้างสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์เรียกว่า "งานดัดแปลง" (Derivative work) ซึ่งโดยทั่วไป
เขาควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงต้นฉบับเพื่อสร้างหรือดัดแปลงงานนั้นเสียก่อน
หากไม่ได้รับอนุญาตก็ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตามมีห ลักคำสอนเกี่ยวกั บกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า “การใช้งานที่เป็น
ธรรม” (Fair Use) ซึ่งที่มีแนวคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานล้อเลียน และผลงานอื่น ๆ โดยมิ
ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการปรับใช้หลัก Fair Use กับกรณีการ Remix ผลงานเพลงก็ย่อม
ก่อให้เกิดคำถามตามมาได้หลายประการด้วยกัน เช่น วัตถุประสงค์ของการ Remix เพลงคืออะไร
มีก ารนำผลงานเพลงต้น ฉบั บ ไปใช้ในการ Remix มากน้ อ ยเพี ย งใด เช่ น การทำ Loop เสี ย งเบส
จำนวน 2 บาร์จ ากผลงานต้น ฉบั บ เพื่อสร้างผลงานใหม่ มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการใช้งานที่
สมเหตุสมผลมากกว่าการเล่นเพลงตั้งแต่ต้นจนจบและเพิ่มเสียงร้องเพียง 2-3 คำเท่านั้น เป็นต้น6
นอกจากนี้ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ายั ง เกิ ด คดี Stephanie Lenz v. Universal
Music Corp., Universal Music Publishing Inc., and Universal Music Publishing Group,
Case No. 5:07-cv-03783-JF, January 24, 2013 โดยมีปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ว่าการ Remix
ผลงานเพลงนั้นอาจตกอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่องการใช้งานที่เป็นธรรม (fair use) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใดก็ได้

5“Remix

Culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma”, Para 6–14,
Retrieved 15 January 2019 from
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/03/article_0006.html.
6“Copyright Concerns For Digital DJs”, DJ TechTools (blog), 25 March 2012,
Para 21–22, Retrieved 15 January 2519 from
https://djtechtools.com/2012/03/25/legal-concerns-for-digital-djs-should-i-worryabout-copyright/.

5
สามารถใช้ผลงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของสิทธิก็ได้เช่นกัน7
จากข้อมูลที่ยกขึ้นมาข้างต้นนี้ สรุปได้ว่าการนำผลงานเพลงมา Remix ขึ้นใหม่คงมีปัญหา
ใหญ่ ๆ อยู่ 3 ประการ กล่าวคือ
1. ปัญหาว่าการ Remix เพลงใหม่ควรอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะ
เป็นงานดัดแปลงหรือไม่
2. ปัญหาว่าการ Remix เพลงใหม่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงต้นฉบับ
หรือไม่
3. การ Remix เพลงใหม่นั้น อาจตกอยู่ภ ายใต้ แนวคิดเรื่องการใช้งานที่เป็นธรรม
(fair use) หรือไม่
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นหากนำมาพิจารณาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2558) ย่อมทำให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายตามมา ดังนี้
1 ปัญหาความไม่ชัดเจนแน่นนอนของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าลักษณะของ
การกระทำดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่
โดยที่ พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ.2558) ได้ ให้ ความหมายของคำว่า
ดัดแปลงจะต้องมีลักษณะเป็นการทำซ้ำโดยการเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงาน
ต้นฉบับโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ 8 ทั้งยังต้องปรากฏว่าเป็นการดัดแปลงในส่วนซึ่ง
เป็นสาระสำคัญของงาน (Substantial Part) นั้น หากพิจารณาว่าลักษณะอย่างไรเป็นการดัดแปลงใน
ส่วนสาระสำคัญของงานย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป มิได้มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนแน่นอน
ย่อมทำให้เกิดปัญหาว่าการนำงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์มา Remix เพียงใดจะ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
2. เนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2558) ได้
กำหนดข้อยกเว้นทั่วไปไว้ในมาตรา 32 โดยมีสาระสำคัญว่าการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่น หากปรากฏว่าไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ และผู้กระทำไม่จำต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
จะพบว่าหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาถึงการนำงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมี
7Guilda

Rostama, op. cit., para 15-18 , Retrieved Sep 17,2018 from
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8ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม,หน้า 93
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ลิขสิทธิ์มา Remix แต่เพียงบางส่วนนั้น อย่างไรจะถือว่าไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามปกติ ข องเจ้ าของงาน หรือ อย่ างไรจะถื อ ว่า ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ งสิ ท ธิอั น ชอบด้ ว ย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึง่ ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
3. เนื่ องจากการนำผลงานดนตรีกรรมและสิ่ งบันทึ กเสี ยงมาดัดแปลงโดยวิธีการ
Remix อาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลงานขึ้ น ใหม่ ที่ เกิ ด จากการสร้ างสรรค์ ข องผู้ ก ระทำ จึ งทำให้ มี ปั ญ หาข้ อ
กฎหมายว่างานสร้างสรรค์ที่เป็นผลจากการดัดแปลงโดยวิธีการ Remix ของผู้กระทำนั้น เป็นงานที่ผู้
สร้างสรรค์ได้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิดริเริ่ม (Originality) อันจะทำให้ได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ด้วยหรือไม่
จากบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องต่ า งประเทศและระหว่ า งประเทศ เช่ น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ได้มีแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่สามารถนำมาปรับใช้กับปัญหา
เกี่ยวกับการนำผลงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการ Remix ไว้โดยตรง
ดังนั้ น เราควรนำเอาบทบั ญ ญั ติและแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายดังกล่ าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ของประเทศไทย เพื่อที่จะหาแนวทาง
หรือหลักเกณฑ์ในการนำมาพิจารณา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่ง
บันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
ดนตรีกรรมและสิ่ งบั น ทึกเสี ย งมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix ของประเทศไทย ต่างประเทศและ
ระหว่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
4. เพื่อกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
ที่เกี่ย วกับ การนำงานอัน มี ลิ ขสิ ท ธิ์ป ระเภทดนตรีกรรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งมาดั ด แปลงโดยวิธีก าร
Remix
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา
แม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ได้มีการกำหนดเรื่องของ
การดัดแปลงงานไว้ก็ตาม แต่เป็นการกำหนดเฉพาะการดัดแปลงโดยให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้
ทรงสิทธิหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ดังนั้น การกระทำใดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการให้อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถ้าหากการกระทำนั้น ๆ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นมิให้ถือว่า
ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็จะทำให้การกระทำนั้น ๆ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix นั้น ยังเป็นข้อถกเถียงกันว่าจะเป็นการ
กระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์ หรือจะเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นควรจะต้องมีการพิจารณา
เพื่ อทำให้ เกิ ดขอบเขตในการพิ จ ารณาการดั ดแปลงงานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ยโดยวิธีก าร
Remix ว่าลักษณะงานดัดแปลงอย่างไรจะเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์และลักษณะอย่างไรที่เป็ น
การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความคุ้ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้ใช้
กฎหมายเข้าใจถึงขอบเขตดังกล่าว

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ งศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ และ
มาตรการทางกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ งเกี่ ย วกั บ การนำงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix โดยศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นของ
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ว่ า สามารถให้ ก ารคุ้ ม ครองและจะได้ รั บ ยกเว้ น มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่ างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและกฎหมายของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

1.5 วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาโดยวิ ธี วิ จั ย เอกสาร (documentary research) จากกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่ า งประเทศ โดยการค้ น คว้ า รวบรวมจากขั้ น ปฐมภู มิ (primary documents) และทุ ติ ย ภู มิ
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(secondary documents) เช่น พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ เอกสารทางวิชาการ บทความ
วารสาร หนังสือ รายงานการศึกษาวิจัย วิท ยานิพนธ์ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยนำเอา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่ง
บันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
2. ได้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
ดนตรี กรรมและสิ่ งบั น ทึ กเสี ย งมาดัด แปลงโดยวิธีการ Remix ของประเทศไทย ต่างประเทศและ
ระหว่างประเทศ
3. ได้แนวคิดจากการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
4. มีแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix

1.7 นิยามคำศัพท์

1. ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดความรัก ความโศก หรือความบันเทิง
2. ดนตรีกรรม หมายถึง งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนอง
และคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และหมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและ
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
3. สิ่งบันทึกเสียง หมายถึง งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือ
เสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุ ไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือ
เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
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4. ดัด แปลง หมายถึง ทำซ้ ำโดยเปลี่ ยนรูป ใหม่ ปรับ ปรุง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรือ จำลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็น สาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
(1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรม หรือรวบรวมวรรณกรรม โดยคัดเลือกและจัดลำดับใหม่
(2) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทำซ้ำโดยเปลี่ยน
รูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะ
เป็นการจัดทำขึ้นใหม่
(3) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้
เป็นนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรม ให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งนี้ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษา
กัน
(4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติ
หรือสามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติ หรือสองมิติ หรือ ทำหุ่นจำลองจากงานต้นฉบับ
(5) ในส่ วนที่เกี่ย วกับดนตรีกรรม ให้ ห มายความรวมถึง จัดลำดับเรียบเรียงเสี ยง
ประสาน หรือเปลี่ยนคำร้องหรือทำนองใหม่
5. Remix หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยการนำเอาเนื้อหาของผลงานมารวบรวมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ซึ่งการ Remix ดังกล่าวนั้นอาจรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
กรณีของเสียง (Audio) เช่น การนำเสียงที่แสดงออกมาจากเพลง ๆ หนึ่งเพิ่มไปยัง
เพลงอีกเพลงเพื่อสร้างเพลงใหม่
กรณีของวิดีโอ (Video) เช่น การนำฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาตัดต่อ
และรวบรวมเข้าด้วยกันให้มีลักษณะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่สื่อความหมายแตกต่างจากภาพยนตร์
ต้นฉบับ
กรณีของข้อความ (Text) เช่น การนำเนื้อความจากวรรณกรรมเรื่องหนึ่งมารวบรวม
เข้ากับเนื้อความของวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่ง
กรณีของภาพ (Images) เช่น การนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาเพิ่มข้อความลงไปในภาพ
ดังกล่าว

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนางานอันมีลิขสิ ทธิ์ ประเภทดนตรีกรรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิ ธีการ Remix

แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การนำงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5
ส่วน เนื้อหาในส่วนแรกผู้วิจัยจะกล่าวถึงความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี เพื่อเป็นการปูพื้นเสียก่อน
เนื้อหาในส่วนที่สองผู้วิจัยจะกล่าวถึงพัฒ นาการของการบันทึกเสียงและประเภทของสิ่งบันทึกเสียง
เนื้อหาในส่วนที่สาม ความหมาย วิวัฒนาการ รูปแบบของการ Remix และความสัมพันธ์ระหว่างการ
ดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงกับการ Remix เนื้อหาในส่วนที่สี่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงความ
แตกต่างของการดัดแปลงผลงานเพลงที่ปรากฏอยู่ในสิ่ งบันทึกเสียงโดยวิธีการ Remix กับการ Cover
เพลงว่ ามี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ างไร เนื้ อ หาในส่ ว นที่ ห้ าผู้ วิ จั ย จะกล่ า วถึ งหลั ก การและแนวคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์

2.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี
2.1.1 ความหมายของดนตรี
คำว่า “ดนตรี”(Music) พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายว่า
เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดความรัก
โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น 9 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิชาการทางดนตรีพยายามให้คำจำกัดความคำว่า
“ดนตรี”แตกต่างกันออกไป เช่น
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ให้ความหมายคำว่า “ดนตรี” หมายถึง ศิลปะดนตรีนี้
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ที่ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้เกิดความประณีต งดงามและความไพเราะ ทำให้เกิด
9ราชบัณฑิตยสถาน,

ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หน้า 394.
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ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งความรู้สึกทางอารมณ์ต่าง ๆ เช่น รัก โกธร เกลียด กลัว โศกเศร้า หรือดีใจ
และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้ได้ด้วย10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพันธ์ แสนทวีสุข ให้ความหมายคำว่า “ดนตรี” หมายถึง ศิลป์และ
ศาสตร์ของการร้อยกรองเสียงร้อง หรือเสียงดนตรีเข้าเป็นทำนอง จังหวะลีลากระแสเสียง และเสียง
ประสาน เพื่อให้เป็นเพลงที่มีโครงสร้างเข้าเป็นทำนองและก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ 11
รองศาสตราจารย์ อรวรรณ บรรจงศิลป ให้ความหมายคำว่า “ดนตรี” หมายถึง เสียงซึ่งเรา
รับรู้ด้วยประสาทหูมากกว่าประสาทตา และเสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีระบบระเบียบ12
นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความหมายของคำว่า “ดนตรี” ออกเป็น 2 หัวข้อ คือ13
1) ดนตรี ทั่ ว ไป (Commercial Music and Entertainment) หมายถึ ง ดนตรีใน
หลายลักษณะด้วยกัน นับตั้งแต่ดนตรีที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ในยุคแรก ๆ เมื่อครั้งที่เรายังอาศัย
อยู่ ในป่ าดงในถ้ำ กระทั่งในโพรงไม้ ในยุคนั้ น เรารู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ เช่ น รู้จั ก
ปรบมือ เคาะหิ น เคาะไม้ เป่าเขา ผิวปาก เป็นต้น จนกระทั่งในยุคปัจจุบันเรามีเพลงจำพวกเพลง
พื้นเมือง เพลงลูกกรุง รวมทั้งเพลงโฆษณา ดนตรีหรือบทเพลงดังกล่าวนี้ทำให้ผู้ฟังมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
สนุกสนาน และเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ต่อบทเพลง ลักษณะดังกล่าวนับรวมไปถึงเพลงที่ทาง
รัฐบาลหรือทหารใช้เป็นเครื่องปลุกใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติ รักบ้านเกิดเมืองนอนของตนอัน
เป็นการเร้าใจให้เกิดความสามัคคี อีกลักษณะหนึ่งของดนตรีประเภทนี้ คือ เพลงเห่กล่อม (Cradle
Song) ซึ่ งมี ด้ ว ยกั น ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา ไม่ ว่ าจะประเทศที่ เจริญ แล้ ว หรือ ยังไม่ เจริ ญ อย่ างไรก็ ต าม
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า แม้แต่เสียงธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ลมพัด น้ำตก นกร้อง เสียงคลื่น หากทำให้
ผู้ฟังที่ได้ยินเสียงธรรมชาติเหล่านี้มีความสุข ก็สามารถรวมเข้าเป็นเสียงดนตรีประเภทหนึ่งได้เช่นกัน
2) ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) สำหรับดนตรีคลาสสิก หรือดนตรีอมตะนี้ ถือ
ว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ซึ่งมีวิวัฒนาการและพัฒนาการมาจากดนตรีประเภทแรก แต่ ดนตรีประเภทนี้
ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และทำความเข้าใจ รวมทั้งต้องใช้หลักวิชาการที่
ใช้เวลาในการศึ กษาค้ น คว้า และความประณี ตบรรจงในการผลิ ต ผลงานออกมาแต่ล ะชิ้น ดนตรี

10โกวิ ท ย์

ขั น ธศิ ริ , ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ต ะวั น ตก (เบื้ อ งต้ น ), (กรุ ง เทพมหานคร: สำนั ก พิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.), หน้า 3.
11ปิ ย พั น ธ์ แสนทวี สุ ข , ทฤษฎี ด นตรี ส ากล Music Theory, (กาฬสิ น ธุ์ : ประสานการพิ ม พ์ ,
2546.), หน้า 2.
12อรวรรณ บรรจงศิ ล ป, พื้ น ฐานดนตรี , (กรุ ง เทพมหานคร: เรื อ นแก้ ว การพิ ม พ์ , 2534.),
หน้า 13.
13 โกวิทย์ ขันธศิริ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 2
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ประเภทนี้มิใช่เป็นเพียงเสียงสูงต่ำ หรือเสียงธรรมชาติ หรือเพลงที่แต่งขึ้นมาตามใจชอบในลักษณะ
แรก หากแต่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องใช้ความอัจฉริยะในการรังสรรค์
2.1.2 องค์ประกอบของดนตรี
ดนตรีประกอบด้วยเสียงหลาย ๆ เสียงเรียงร้อยเข้ากันอย่างเป็นระเบียบโดยเป็นผลงานศิลปะ
ซึ่ ง เกิ ด จากการกระทำของมนุ ษ ย์ แ ละกลายเป็ น เสี ย งเพลงที่ ม นุ ษ ย์ ได้ ใ ช้ ส ร้ า งความบั น เทิ ง ใน
ชีวิตประจำวัน ดังนั้น องค์ประกอบของดนตรีย่อมเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกิดดนตรีขึ้นมาและเป็นสิ่งที่
ควรศึกษาเป็นอันดับแรก โดยองค์ประกอบของดนตรีย่อมมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบดังต่อไปนี้
คือ
2.1.2.1 เสียงดนตรี (Tone)
หากกล่ า วถึ งความหมายของเสี ย งในทางกายภาพย่ อ มหมายถึง ความรู้สึ ก ของ
ประสาทที่เกิดขึ้นจากการสั่นของวัตถุในอากาศ มีผลทำให้อากาศรอบ ๆ เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เกิด
เป็นคลื่นเสียง และคลื่นเสียงที่สั่นเป็นระเบียบ มีสัดส่วนก็จะเกิดเป็นเสียง ซึ่งเรียกว่า “เสียงดนตรี” 14
นอกจากนี้ เสียงดนตรียังต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่สำคัญอีก 5 ประการ ได้แก่
1) ระดับเสียง (Pitch)
ระดับเสียง หมายถึง เสียงสูงเสียงต่ำ15ซึ่งเกิดจากความถี่ของการสั่นสะเทือนของ
วัตถุเป็ น ตัว กำหนดเสีย ง หากวัตถุใดมีความถี่ของการสั่ นสะเทือนอย่างรวดเร็วจะทำให้ เกิดระดับ
เสียงสูง ในทางกลับกันหากวัตถุที่สั่นสะเทือนช้ากว่าทำให้เกิดระดับเสียงต่ำกว่า16
2) ความสั้น ความยาวของเสียง (Duration)
ความสั้น ความยาวเสียง (Duration) เป็นพื้นฐานของดนตรีเกี่ยวข้ องกับระยะเวลา
และความสั้นความยาวของเสียงยังเป็นที่มาของจังหวะซึ่งมีส่วนสำคัญในดนตรีทุกชนชาติ ดังนั้น เสียง
แต่ละเสียงที่เกิดขึ้นต้องมีระยะเวล าซึ่งกำหนดความยาวความสั้นของเสียงไม่ว่าเสียงนั้นจะมีระดับ
เสี ย ง นอกจากนี้ ความสั้ น ความยาวของเสี ยงยั งหมายความรวมถึ ง ความเงียบของตั ว หยุด ด้ ว ย
เนื่องจากดนตรีเป็นผลของกระบวนการเกิดเสียง (Sound) สลับกับความเงียบ (Silence) ไม่ว่าจะเป็น
เสียงหรือความเงียบ ย่อมต้องมีความยาวหรือระยะเวลาทั้งสิ้น17

14ปิยพันธ์
15ณั ชชา

แสนทวีสุข, เรื่องเดิม ,หน้า 1
พันธุ์เจริญ , ทฤษฎีดนตรี, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต ,

2551.), หน้า 1.
16เรื่องเดียวกัน, หน้า 2
17เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 – 5
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3) ความเข้มของเสียง (Intensity)
ความเข้มของเสียง (Intensity) หมายถึง เสียงเบาเสียงดัง ความเข้มเสียงเกิดจาก
แรงสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าวัตถุสั่นสะเทือนมากเสียงจะดัง และในทางตรงกัน
ข้ามถ้าวัต ถุสั่ น สะเทือ นน้ อ ยเสี ย งก็จะเบา ดั งนั้ น ความเข้มของเสี ยงขึ้ นอยู่กับ ความแรงที่ ส่ งจาก
แหล่งกำเนิดเสียงไปยังหู 18 เช่น เวลาที่เราออกแรงมาก ๆ ในการเคาะไม้จะทำให้เสียงที่เกิดจากไม้
กระทบกันมีเสียงดัง เป็นต้น
4) สีสันเสียง (Tone Color)
สีสัน เสียง (Tone Color หรือ Timbre) หมายถึง เสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียง
ต่าง ๆ 19โดยมีลักษณะเสียงที่เข้มข้น เบาบาง หรือแก่ทุ้ม อ่อนหรือแหลมแตกต่างกันไป20 เช่น เสียง
ของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเปียโน ระนาด ซอ ไวโอลิน ย่อมมีเสียงแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเครื่องดนตรีนั้น ๆ นอกจากนี้ สีสันของเสียงยังรวมไปถึงเสียงพูดหรือเสียงร้องของมนุษย์
ด้วย
5) คุณภาพเสียง (Tone quality)
คุณภาพเสียง (Tone quality) หมายถึง เสียงดีมากดีน้อย เสียงไพเราะมากไพเราะ
น้อยซึ่งใช้ความรู้สึกและรสนิยมตัดสิน ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน เสียงโน้ตตัวเดียวกันที่เกิดจากเปียโน 2 ตัว
จะมีคุณ ภาพเสียงไม่เหมือนกัน แม้จะมีระดับเสียง ความเข้มเสียงและสีสันของเสียงเหมือนกันทุก
ประการ21 เช่น ซอด้วง 2 คัน คันหนึ่งมีเสียงกว้าง แต่อีกคันหนึ่งมีเสียงบาง จึงทำให้คุณภาพของเสียง
ซอด้วงทั้ง 2 คันนี้มีความแตกต่างกัน สุดแล้วแต่รสนิยมของนักดนตรีหรือผู้ฟังที่จะตัดสินว่ามีความพึง
พอใจกับซอด้วงคันไหน
จะเห็นได้ว่าเสียงของดนตรีนั้นมนุษย์เราจะรับรู้ถึงเสียงจำต้องใช้ความรู้สึกทางโสต
ประสาทของตน และหากพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วเสียงดนตรีในลักษณะต่าง ๆ ไม่มี
ลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปธรรมที่เห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากยังไม่มีการนำเสียงต่าง ๆ ที่อาจรับรู้ได้
ด้วยโสตประสาทมาบันทึกไว้ในสิ่งบันทึกเสียงหรือในรูปแบบอื่นใด เสียงนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
มิใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรม และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้
ความคุ้มครองสิ่งที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวโดยละเอียดในลำดับต่อไป

18เรื่องเดียวกัน,

หน้า 2
19ณัชชา พันธุ์เจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 3
20ปิยพันธ์ แสนทวีสุข, เรื่องเดิม,หน้า 4
21ณัชชา พันธุ์เจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 4
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2.1.2.2 ทำนองเพลง (Melody)
คือ เสียงที่จัดให้เข้ากับจังหวะเป็นระดับสูงหรือต่ำต่อเนื่องกันไปตามกฎแห่งการ
ดำเนินของระดับเสียง22โดยทั่วไปดนตรีจะประกอบไปด้วยทำนองที่มีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป
นอกจากนั้นทำนองยังสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้23
1) จังหวะของทำนอง (Melodic Rhythm) คือ ความสั้นยาวของระดับเสียงแต่ละ
เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนอง
2) มิติของทำนอง (Melodic Dimensions) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความยาวและ
ช่วงกว้าง ความยาว (Length) ทำนองบางครั้งอาจจะสั้นๆ เป็นส่วนๆ ซึ่งส่วนที่เล็กสุดหรือสั้นที่สุด
เรียกว่า โมทีฟ (Motive) บางครั้งอาจเป็นทำนองที่ยาวมาก ๆ ช่วงกว้าง (Range) คือ ระยะระหว่าง
ระดับเสียงต่ำสุดจนถึงระดับเสียงสูงสุด
3) ช่ ว งเสี ย ง (Register) ทำนองอาจจะอยู่ ในช่ ว งเสี ย งใดช่ ว งเสี ย งหนึ่ ง เช่ น ใน
ช่วงเสียงต่ำ กลาง สูง บางครั้งทำนองอาจจะเคลื่อนที่จากช่วงเสียงหนึ่งไปยังอีกช่วงเสียงหนึ่งก็ได้
4) ทิศทางของทำนอง (Direction) ทำนองอาจจะเคลื่อนไปในหลายทิศทาง เช่น ขึ้น
ลง หรืออยู่กับที่ โดยปกติทำนองมักจะเคลื่อนที่ขึ้นจุดสูงสุด เมื่อเนื้อหาของเพลงดำเนินไปถึงจุดสำคัญ
ที่สุด ปกติการเคลื่อนที่ของทำนองอาจจะเป็นในลักษณะกระโดด (Disjunct Progression) หรือเรียง
กันไป (Conjunct Progression)
2.1.2.3 เสียงประสาน (Harmony)
คือ องค์ประกอบของดนตรีที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของเสียงมากกว่าหนึ่งแนว
เสียงในแนวตั้งหรือในเวลาเดียวกัน 24 โดยเราสามารถจำแนกการประสานเสียงได้เป็น 3 ประเภท
กล่าวคือ
1) ประเภทเสียงเดียว (Monophonic Music)25
ดนตรีชนิดนี้ประกอบด้วยแนวทำนองเพียงแนวเดียว เป็นเสียงดนตรีประเภทเสียง
เดียว (One Voice) และยังอาจกล่าวได้ว่าดนตรีแบบนี้เป็นดนตรีประเภทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เช่น
เสียงพระสวด หรือเสียงการสวดบูชาพระเจ้า

22โกวิทย์

ขันธศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 23
สุ ท ธ จิ ต ต์ , สั งคี ต นิ ย ม ค ว าม ซ าบ ซึ้ งใน ด น ต รี ต ะวั น ต ก ,พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3 ,
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.), หน้า 21.
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22
25 อรวรรณ บรรจงศิลป, เรื่องเดิม,หน้า 30
23ณ รุ ท ธ์
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2) ประเภทเสียงประสานแนวตั้ง (Homophonic Music)26
เสียงประสานแนวตั้งนี้แนวทำนองเพลงจะมีเสี ยงประสานมาประกอบ โดยทั่วไป
เสียงทุกแนวมักจะดำเนินไปในอัตราจังหวะเดียวกัน
3.ประเภทเสียงประสานแนวนอน (Polyphonic Music)27
เสียงประสานแนวนอน (Polyphonic Music) หมายถึง ดนตรีที่ประกอบด้วยแนว
ทำนองตั้งแต่ 2 แนวหรือมากกว่านี้ และทุกแนวมีความสำคัญเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน
2.1.2.4 จังหวะ (Rhythm)
จั งหวะ หมายถึ ง วิธี ก ารดำเนิ น ไปของดนตรีว่า มี ลี ล าเป็ น เสี ย งสั้ น ยาวหนั ก เบา
อย่างไร28 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะดังต่อไปนี้
1) อัตราจังหวะ (Meter) บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนจะมีอัตรา
จังหวะที่ชัดเจน โดยอัตราจังหวะเป็นตัวกำหนดชีพ จรจังหวะ (Pulse)29 เช่น บทเพลงในลั กษณะ
จังหวะแบบสามช่า (cha cha cha) ก็จะมีอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งห้องเพลงจะมี 4
จังหวะ เป็นต้น
2) ความเร็วจังหวะ (Tempo)30 ดนตรีทุกชนิดในโลกจะมีความช้าเร็วของจังหวะ
เพลง อัตราความเร็วอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะช้าหรือเร็วขึ้นทันทีทันใด หรืออาจจะเป็นลักษณะค่อยๆ
ช้าลงหรือค่อยๆเร็วขึ้น ซึ่งในดนตรีตะวันตกจะมีการบอกหรือแสดงเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนว่า
จะต้องบรรเลงอย่างไร โดยใช้คำศัพท์ในภาษาอิตาเลียน เช่น
Presto
หมายถึง
เร็วที่สุด
Vivace
หมายถึง
เร็วมาก
Allegro
หมายถึง
เร็ว
Allegretto
หมายถึง
ค่อนข้างเร็ว
Moderato
หมายถึง
ปานกลาง
Andantino หมายถึง
ค่อนข้างช้า
Andante
หมายถึง
ช้า

26

เรื่องเดียวกัน, หน้า 31
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31
28 โกวิทย์ ขันธศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 23
29ณัชชา พันธุ์เจริญ, สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต,
2553.), หน้า 30.
30 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, เรื่องเดิม, หน้า 18
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Largo
หมายถึง
ช้ามาก
ทำนองเพลง เสียงประสานและจังหวะ ถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์ประกอบทาง
ดนตรี เพราะสิ่งที่จะเรียกว่า “งานดนตรีกรรม” นั้นหากขาดองค์ประกอบทั้งสามนี้ ไม่ถือว่าเป็นงาน
ดนตรีกรรม แม้สิ่งนั้นจะมีเสียงในลักษณใดก็ตาม และในอีกมุมหนึ่ง ทำนองเพลง เสียงประสานและ
จังหวะยังมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ Remix ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การนำงานเพลงต้นฉบับ
มา Remix ใหม่โดยการปรับเปลี่ยนช่วงทำนองหรือตัวโน้ตของเพลงนั้นใหม่ หรือนำเพลงที่มีจังหวะช้า
มา Remix ใหม่ให้มีจังหวะที่รวดเร็วน่าฟังยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทำนองเพลง เสี ยงประสานและจังหวะยัง เป็นปัจจัยสำคัญ ที่นำมาใช้
พิจารณาถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์อันจะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงต้นฉบับด้วย ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป
2.1.2.5 รูปแบบ........
ดนตรีมีลั กษณะเช่ นเดี ยวกั บศิ ล ปะแขนงอื่น คือ มีก ารนำเสนออย่างมีแบบแผน
ผู้ประพันธ์เพลงมักมีรูปแบบการแต่งเพลงและแต่งไปตามที่ตนเองคิดไว้ ผลงานที่เสร็จออกมาจึงมี
รูปแบบหรือโครงสร้างที่สามารถศึกษาหรือทำความเข้าใจได้ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบดนตรีที่สำคัญมาก
อย่างหนึ่ง31 เช่น ในบทเพลงไทยเดิมลักษณะรูปแบบเพลงเถา ประกอบด้วย 3 ท่อน ท่อนที่ 1 เป็น
อัตราจังหวะ 3 ชั้น ท่อนที่ 2 เป็นอัตราจังหวะ 2 ชั้น และท่อนที่ 3 เป็นอัตราจังหวะ 1 ชั้น
2.1.3 การแบ่งประเภทของดนตรี32
ดนตรีที่บรรเลงและขับร้องกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มักแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ
2.1.3.1 ดนตรีประเภทเพลงบรรเลง (Instrumental Music)
เกิดจากการที่มนุษย์สร้างเสียงดนตรีขึ้นเพื่อบรรยายอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
บางครั้งไม่สามารถบรรยายออกมาด้วยภาษาพูดได้ โดยนำเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ บรรเลงเป็นเป็น
หลัก ทั้งในรูปแบบเดี่ยว (Solo) แบบคู่ (Duet) แบบกลุ่ม (Ensemble) วงดุริยางค์ (Orchestra) และ
วงดนตรี (Band)

31

เรื่องเดียวกัน , หน้า 43
32สมศั ก ดิ์ ช่ า งศิ ล ป์ , “ใบความรู้ เ รื่ อ งองค์ ป ระกอบดนตรี ” , ย่ อ หน้ า 2, Retrieved 10
พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 0 1 7 , https://sites.google.com/a/mwk.ac.th/somsakmusic/bi-khwamru/xngkh-prakxb-dntri.
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2.1.3.2 ดนตรีประเภทขับร้อง (Vocal Music)
ดนตรี ป ระเภทนี้ มั ก เกิ ด ขึ้ น จากเสี ย งร้ อ งของมนุ ษ ย์ โ ดยตรงที่ บ รรยายอารมณ์
ความรู้สึกออกมาเป็นเนื้อเพลงที่มีท่วงทำนองลีลา สื่อความหมายได้ในเชิงภาษาพูด
2.1.4 ลักษณะของดนตรี
ดนตรีมีอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกัน โดยเราสามารถแยกได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1.4.1 ดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music)
ลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน คือ ดนตรีที่มีมาตั้งแต่เดิมในกลุ่มสังคมทุกกลุ่มทั่วโลก
เพลงพื้นบ้านมักจะเป็นเพลงที่มีการร้องประกอบกันมาก33 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ลักษณะของวิธีการร้อง การเล่นมักจะมีการถ่ายทอดด้วยวาจาโดยไม่มี
การบันทึกไว้เป็นตัวโน้ตหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2) มักเป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมในทางสังคม มิใช่เป็นการ
ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินของผู้ฟัง
3) รูปแบบของทำนองเพลงไม่มีความสลับซับซ้อนมาก
4) การขับ ร้อง การบรรเลงมิได้ มี ก ารเน้ น คุ ณ ภาพของเสี ย ง ไม่ มี ก ารใส่
เทคนิคต่าง ๆ ของเสียง เป็นต้น
2.1.4.2 ดนตรีศิลปะ (Art Music)
ดนตรีศิลปะ ได้แก่ ดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นอย่างตั้งใจ โดยผู้ประพันธ์เพลงศึกษาดนตรี
มาอย่างมีระเบียบแบบแผน ดนตรีประเภทนี้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสวยงามของ
ศิลปะดนตรีซึ่งเป็นโสตศิลป์ ดนตรีประเภทนี้ ได้แก่ ดนตรีตะวันตกหรือที่รู้จักกันในนามของดนตรี
คลาสสิก (Classical Music) และดนตรีประจำชาติ (Traditional Music)34 เป็นต้น
2.1.4.3 ดนตรีสมัยนิยมหรือดนตรีชนนิยม (Popular Music)35
ดนตรีสมัยนิยม หมายถึง ดนตรีที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป เช่น ดนตรี
ไทยสากลทั้งเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และวงดนตรีสากลทั้งหลายในปัจจุบัน ดนตรีประเภทนี้จะมีเพลงซึ่ง
ได้รับความนิยมอยู่เวลาหนึ่งก็จะเสื่อมความนิยมลง และก็จะมีเพลงใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ บทเพลงของ
ดนตรีสมัยนิยมถูกสร้างขึ้นโดยวิธีต่าง ๆ กัน บางเพลงนำทำนองบางส่วนของเพลงพื้นบ้านหรือเพลง

33

ณรุทธ์ สุทธจิตต์, เรื่องเดิม, หน้า 7
เรื่องเดียวกัน, หน้า 8
35 สมศักดิ์ ช่างศิลป์, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 3
34
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แบบฉบับมาใช้ บางเพลงได้จากต่างชาติโดยตรง เช่น นำทำนองเพลงของชาติอื่นมาแล้วแต่งคำร้อง
เป็นภาษาของชาติตนเองใส่ลงไปในทำนองเพลง เป็นต้น

2.2 พัฒนาการของการบันทึกเสียงและประเภทของสิ่งบันทึกเสียง
การบันทึกเสียงลงบนสื่อบันทึกรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงการ
ปฏิ วัติ อุ ต สาหกรรมในปี ค.ศ. 1800 โดยนั ก ประดิ ษ ฐ์ ห ลายคนพยายามบุ กเบิ ก ที่ จ ะสร้างเครื่ อ ง
บันทึกเสียงและสิ่งบันทึกเสียงต่าง ๆ ขึ้น เช่น การคิดค้นเครื่องเล่นแบบหีบเสียงและกระบอกเสียง
(Phonograph) โดย Thomas Alva Edison ในปี 1877 ด้วยเหตุนี้ เราสามารถแบ่งพัฒนาการของ
การบันทึกเสียงและประเภทของสิ่งบันทึกเสียงซึ่งเกิดขึ้นได้ 5 ยุค ดังนี้
2.2.1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ก่อนที่เสียงจะถูกบั น ทึกลงในสื่อต่ าง ๆ อย่างที่พบเห็ นในปัจจุบัน ในอดีตเสียงเพลงได้ถูก
บันทึกไว้ในอุปกรณ์กลด้วยการเขียนเป็นโน้ตเพลงไว้ เช่น กล่องเพลงที่มีกลไกลหมุนกระบอกโลหะซึ่ง
ได้ถูกเจาะร่องไว้ตามตัวโน้ตเพื่อให้เกิดทำนองเพลง ซึ่งการประดิษฐ์ดังกล่าวหากย้อนไปถึงศตวรรษที่
9 เมื่อพี่น้อง Banū Mūsā ได้คิดค้นเครื่องดนตรีกล คือ ออร์แกนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำที่เรียกกัน
ว่า “Water-Powered”36 และขลุ่ยอัตโนมัติ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีอัตโนมัติเครื่องแรกของ
โลกก็ว่าได้ ต่อมาเมื่อถึงศตวรรษที่ 14 ได้มีการเปิดตัวระฆังกลที่ใช้กระบอกหมุนเพื่อให้เกิดเสียงเพลง
ขึ้ น ซึ่ งถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให้ เกิ ด การคิ ด ค้ น ที่ ค ล้ า ย ๆ กั น เช่ น การคิ ด ค้ น Barrel organ
(ศตวรรษที่ 15)37 การคิดค้น Musical clock (ค.ศ. 1598)38 การคิดค้น Barrel piano (ค.ศ.1805)39
เป็นต้น

36Fowler

and Charles B., “The Museum of Music: A History of Mechanical
Instruments",” 1967, 54 ,p 45–49, Retrieved 16 May 2016, from
http://journals.sagepub.com/doi/10.2307/3391092.
37Jean-Christian Michel, “Histoire des orgues de Barbarie”, Official website,
Para 5–9, Retrieved 16 May 2016, from http://www.jean-christian-michel.com/orguebarbarie.html#histoire.
38Laurie Penman, “The Clock Repairer’s Handbook” (Skyhorse Publishing
Company, 13 December 2013),p 313.
39Kevin McElhone and Hans van Oost, “Pianovo Barrel Piano Resembles
Pianotist”, para 2–10, Retrieved 17 May 2016, from
http://www.mmdigest.com/Gallery/Pictures/pianovo.html.
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ภาพที่ 2.1 ตัวอย่าง Barrel piano ซึ่งเป็นสิ่งบันทึกเสียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์
2.2.2 ยุคอะคูสติก (Acoustic) ค.ศ. 1877 ถึง 1925
เทคโนโลยีการบันทึกเสียงที่เก่าแก่ที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏอยู่ในลักษณะของอุปกรณ์เชิง
กลไกทั้งหมดดังกล่าวมาแล้ว แต่เมื่อวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น จึงทำให้นักประดิษฐ์
หลายคนพยายามคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกคลื่นเสียงของเสียงมนุษย์ เครื่องดนตรีที่ไหลผ่านทาง
อากาศได้ ซึ่ ง อาจแบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ เครื่ อ งบั น ทึ ก Phonautograph และเครื่ อ งบั น ทึ ก
Phonograph
เครื่องบันทึก Phonautograph ได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดย Édouard-Léon Scott
de Martinville มีลักษณะเป็นปากแตรแนบติดกับตัว ไดอะแฟรม (Diaphragm) ซึ่งจะสั่นสะเทือนไป
กระทบกับกระบอกเสียงมือหมุนจนทำให้เกิ ดลักษณะเป็นภาพของร่องเสียงขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
เครือ่ งบันทึก Phonautograph จะบันทึกได้แต่เฉพาะภาพของร่องเสียงแต่ไม่สามารถเล่นเสียงที่ได้ถูก
บันทึกไว้ในกระบอกเสียงได้40

40National

Historical Park New Jersey, “Origins of Sound Recording: The
Inventors”, para 3–5, Retrieved 17 May 2016, from
https://www.nps.gov/edis/learn/historyculture/origins-of-sound-recording-edouardleon-scott-de-martinville.htm.
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเครื่องบันทึกชนิด Phonautograph
สำหรับเครื่องบันทึก Phonograph หรือหีบเสียง ถูกคิดค้นขึ้นโดย Thomas Alva Edison
ในปี ค.ศ. 1877 โดยสามารถบันทึกเสียงและเล่นเสียงที่ถูกบันทึกไว้ได้41 จะแตกต่างจากเครื่องบันทึก
ชนิด Phonautograph ที่ไม่สามารถเล่นเสียงที่ถูกบันทึกได้ เครื่องบันทึก Phonograph จะมีลักษณะ
เป็นปากแตรคล้ายกับเครื่องบันทึ ก Phonautograph แต่สิ่งบันทึกเสียงที่ Edison ใช้บันทึกเสียงใน
ช่ ว งแรกได้ ใ ช้ ก ระดาษบาง ๆ ห่ อ หุ้ ม กั บ โลหะท รงกระบอกที่ ตี ขึ้ น ด้ ว ยมื อ หรื อ เรี ย ก ว่ า
“กระบอกเสียง”42 ต่อมา Edison ได้พัฒ นาจากกระบอกเสียงโลหะให้เป็นกระบอกเสียงที่ ผลิตจาก
ขี้ผึ้งแทน ซึ่งกระบอกเสียงของ Edison นี้ได้กลายเป็นสินค้าสำคัญในประเทศอุตสาหกรรมและได้รับ
ความนิยมมาจนถึงปี ค.ศ.191043
41Randall

Stross, “The Incredible Talking Machine”, 23 June 2010, para 2–9,
Retrieved 18 May 2016 from
https://web.archive.org/web/20130817090940/http://www.time.com/time/specials/pa
ckages/article/0,28804,1999143_1999210_1999211,00.html.
42Mix Magazine, “1877 Thomas Edison Cylinder Recorder”, 1 September 2006,
para 1–4, Retrieved 18 May 2516 from https://www.mixonline.com/technology/1877thomas-edison-cylinder-recorder-383579.
43Norman Bruderhofer, “The Cylinder Archive - Cylinder Guide: Black Wax
Cylinders”, para 1–6, Retrieved 18 May 2016, from
http://www.cylinder.de/guide_black-wax-cylinders.html.
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ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเครื่องบันทึกชนิด Phonograph

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทกระบอกเสียงของ Edison
การพัฒ นาด้านเทคนิคเกี่ยวกั บสิ่งบันทึกเสียงในยุคเดียวกัน นี้อีกประเภทหนึ่ง คือ การถือ
กำเนิ ดขึ้นของแผ่น เสีย ง (Disc phonograph) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่ นวงกลมที่เคลื อบด้วยวัส ดุ อ่อน
จำพวกครั่ง โดยทั่วไปแล้วจะยกย่องการประดิษฐ์แผ่นเสียงนี้ให้กับนักประดิษฐ์ชื่อ Emile Berliner ซึ่ง
เป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 แม้ว่าการประดิษฐ์แผ่นเสียงแบบเดียวกันนี้จะมีนัก
ประดิษฐ์ชื่อ Alexander Graham Bell เป็นประดิษฐ์ขึ้นก่อนหน้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881 แล้วก็ตาม44

44Smithsonian,

“Early Sound Recording Collection and Sound Recovery
Project”, para 3–11, Retrieved 18 May 2016, from
https://newsdesk.si.edu/factsheets/early-sound-recording-collection-and-soundrecovery-project.
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทแผ่นเสียง
2.2.3 ยุคไฟฟ้า (Electrical)
การบันทึกเสียงโดยระบบไฟฟ้าหรือระบบ Western Electric's ซึ่งใช้ไมโครโฟนใน
การแปลงความดั น อากาศของคลื่ น เสี ย งไปเป็ น สั ญ ญาณไฟฟ้ า โดยผ่ า นเครื่ อ งขยายสั ญ ญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบันทึก โดยเป็นที่ยอมรับของค่ายเพลงรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1925 เป็นต้นมา
นวัตกรรมนี้ช่วยลดการสะท้อนของเสียงที่ บันทึก และส่งผลให้การบันทึกเสียงเกิด
ความชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่วงความถี่ของเสียงที่บันทึกได้กว้างมากขึ้นตั้งแต่ 60 Hz 6000 Hz และยังสามารถบันทึกเสียงในระยะไกลได้อีกด้วย จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น
การพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ นอกจากนี้ การพัฒนาเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับ เครื่องดนตรีโดยใช้ไฟฟ้านั้ น ยังช่ว ยให้ เครื่อ งดนตรีมีเสี ยงดังเพิ่มมากขึ้น แต่ กระบวนการ
บันทึกเสียงยังคงอาศัยกลไกของเครื่องบันทึกโดยสัญญาณเสียงได้ถูกขีดเป็นร่องเสียงบนแผ่นเสียงชนิด
ขี้ผึ้งเป็นหลักอยู่นั่นเอง
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1930 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้พยายามคิดค้นวิ ธีการต่าง ๆ
เพื่อทำให้ เสีย งสามารถสอดแทรกเข้าไปในภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ หรือ เรียกว่า “เสียงในฟิล์ม”
(Sound-on-film) ซึ่งการใช้เสียงในฟิล์มส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และ
กระบวนการบัน ทึกเสียงในฟิล์มเรารู้จักกันในชื่อ Multi-tracking โดยเป็นวิธีที่สามารถบันทึกเสียง
แยกกัน ได้ห ลายเสียง เช่น บั นทึกเสียง Effects ต่าง ๆ และเพลงประกอบลงไปในภาพยนตร์เรื่อง
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เดีย วกัน ได้ นอกจากนี้ ยั งสามารถทำซ้ำเสี ย ง ผสมเสี ยงต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความซับซ้อนเข้าไปใน
ภาพยนตร์ได้อีกด้วย45

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างฟิล์มภาพยนตร์ที่มีเสียงประกอบ (Sound-on-film)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม กรณี ข องเสี ย งประกอบภาพยนตร์ ห รื อ เสี ย งในฟิ ล์ ม นั้ น หาก
พิจารณาในแง่มุมของสิ่งบันทึกเสียงตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศแล้วอาจไม่
จัดอยู่ในความหมายของสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3
2.2.4 ยุคแม่เหล็ก (Magnetic)
สำหรับยุคนี้ถือกำเนิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1945 เมื่อประเทศเยอรมันได้คิ ดค้นการบันทึกเสียงใน
รูปแบบเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) โดยมีลักษณะเป็นม้วนกลม และมีเนื้อเทปพลาสติกคล้ายกับ
ริบบิ้นยาวที่เคลือบด้วย Magnetizable ซึ่งเป็นสารแม่เหล็ก และมีขนาดกะทัดรัด คุณสมบัติของเทป
แม่เหล็กใช้สำหรับเก็บรักษาและทำซ้ำเสียงต่าง ๆ โดยสามารถบันทึ ก และเล่นเสียงที่บันทึกไว้ได้ทันที
ทั้งยังสามารถลบเสียงที่บันทึกไว้ได้ ทำให้เทปสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งโดยที่คุณภาพเนื้อ
เทปไม่เสียไป และคุณภาพเสียงที่บันทึกก็มีความชัดเจนมากกว่าสิ่งบันทึกเสียงในยุคก่อน 46ด้วยเหตุนี้
การบันทึกเสียงในเทปแม่เหล็กจึงเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และได้กลายเป็นมาตรฐานของการ
บันทึกเสียงในอุตสาหกรรมวิทยุ และดนตรีเป็นอย่างยิ่ง

45Jeff

Tyson, “How Movie Sound Works”, para 1–2, Retrieved 18 May 2016,
from https://newsdesk.si.edu/factsheets/early-sound-recording-collection-and-soundrecovery-project.
46The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Magnetic recording”, para 1–9,
Retrieved 18 May 2016, from https://www.britannica.com/topic/magneticrecording#ref75462.
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ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape)

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างเครื่องบันทึกเสียง Reel to reel ใช้สำหรับบันทึกเทปแม่เหล็ก
นับแต่ช่วงปี ค.ศ. 1930 เป็นต้นมา การบันทึกเสียงในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก ทำให้พัฒนา
ระบบการบันทึกเสียงที่สามารถบันทึก และทำซ้ำเสียงที่บันทึกไว้ได้ ความก้าวหน้านั้นยังก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบบันทึกเสียงและสิ่งบันทึกเสียงแบบสเตอริโอ (Stereo) และ HIFi ขึ้นในปี ค.ศ.1937 ซึ่ง
ระบบเสียงแบบสเตอริโอ (Stereo) นั้นเป็นระบบเสียง 2 ช่องทางหรือมากกว่านั้นในลักษณะที่ทำให้
เกิดเสียงที่ได้ยินจากทิศทางต่าง ๆ เช่นเดียวกับการได้ยินเสียงตามธรรมชาติ47
นวัตกรรมสำคัญต่อจากเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) คือเทปคาสเซ็ท (Cassette Tape)
ซึง่ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1962 โดยบริษัท Philips มีลักษณะเป็นตลับสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ภายใน
มีแกนม้วนกลม ๆ จำนวน 2 แกนที่ได้บรรจุเนื้อเทปซึ่งทำจากพลาสติกชนิดโพลีเอสเตอร์ (Polyester)

47Fox

(1981),p 911.

Barry, “A hundred years of stereo: fifty of hi-fi”, December 24–31
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และเคลือบสารแม่เหล็ก48 เนื่องจากเทปคาสเซ็ทเป็นเทปที่มีขนาดกะทัดรัดพกพาได้ และแตกต่างจาก
เทปแม่เหล็กและเครื่องเล่นเทปแบบ Reel to reel ที่ใช้งานได้ยากและพกพาไม่ได้ จึงทำให้เทปคาส
เซ็ทกลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภครายใหญ่และก่อให้เกิดการพัฒนาเครื่องเล่นและบันทึกเสียงเทปคาส
เซ็ทชนิดพกพาอีกด้วย เช่น เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทแบบพกพา (Walkman)49

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทเทปคาสเซ็ท (Cassette Tape)

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างเครื่องบันทึกเสียงชนิดพกพา (Walkman)
2.2.5 ยุคดิจิตอล (Digital)
ยุค ดิจิ ตอลนื้ ถือเป็ น การเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ การบั นทึ กเสี ยงที่ น่าทึ่ งที่สุ ด และ
แตกต่างจากการบันทึกเสียงในอดีตที่มักจะบันทึกเสียงแบบระบบอะนาล็อก (Analog) ทั้งหมด แต่
วิธีการบันทึกเสียงแบบดิจิตอลจะใช้อนุกรมของตัวอย่างเสียงที่แน่นและรวดเร็วมากและเมื่อเล่นผ่าน
ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก ตัวอย่างเสียงเหล่านี้จะรวมกันเป็นรูปแบบกระแสเสียงอย่าง
48Brian

Marshall, “How Tape Recorders Work”, para 1–2, Retrieved 18 May
2016, from https://electronics.howstuffworks.com/gadgets/audio-music/cassette.htm.
49Haire Meaghan, “A Brief History of The Walkman”, para 1–6, Retrieved 18
May 2016, from http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1907884,00.html.
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ต่อเนื่อง ซึ่งอัลบั้มเพลงยอดนิยมที่ได้รับการบันทึกเสียงแบบดิจิตอลครั้งแรก คือ อัลบั้ม Ry Cooder's
Bop 'Til You Drop ในปี ค.ศ. 1979 จากอั ล บั้ ม ดั ง กล่ า วทำให้ ก ารบั น ทึ ก เสี ย งแบบดิ จิ ต อลได้
กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับห้องบันทึกเสียงตามมา
แม้ จ ะมี เทคโนโลยี สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งแบบ DAT (Digital Audio Tape) ซึ่ ง เป็ น การบั น ทึ ก
สัญญาณดิจิตอลลงในเทปแม่เหล็กแล้วก็ตาม แต่ได้มีสิ่งบันทึกเสียงประเภทหนึ่งได้ออกมาตีตลาด
อย่างรวดเร็วนั่นคือ แผ่นซีดี (Compact disc หรือ CD) โดยแผ่นซีดีได้เป็นรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค
สิ่งบันทึกเสียงเพราะแผ่นซีดีมีขนาดเล็ก คงทนพกพาได้สะดวก นอกจากนี้ ยังสามารถคัดลอกเสียงได้
โดยที่คุณภาพเสียงมีความชัดเจนสมบูรณ์ เนื่องจากแผ่นซีดีได้ถูกเข้ารหัส และอ่านแผ่นแบบใช้เลเซอร์
ไม่มีกลไกของหัวเข็มสัมผัสแผ่นเพื่อให้เกิดเสียงอย่างแผ่นเสียงในอดีต ดังนั้น แผ่นซีดีจึงสามารถเล่นซ้ำ
ได้หลายรอบโดยไม่ทำให้แผ่นบุบสลาย และแผ่นซีดียังสามารถจุข้อมูลเพลงได้มากถึง 80 นาที ซึ่งเป็น
สองเท่าของความจุแผ่นเสียงที่บันทึกข้อมูลเพลงได้เพียงประมาณ 50 นาทีเท่านั้น50

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทซีดี (Compact disc)
แผ่นซีดีได้ครอบงำตลาดเพลงมาโดยตลอด แต่ในทศวรรษที่ผ่านมาพัฒนาการทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทำให้ เวลาเพียงไม่กี่ปีได้เกิดสิ่งบันทึกเสียงใหม่ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของการ
บัน ทึกเสียงนั่น คือ ไฟล์ เสียงแบบดิจิตอล (Digital audio file) เช่น ไฟล์เสียงสกุล Wav Mp3 และ
รูปแบบอื่น ๆ โดยรูปแบบของไฟล์เสียงดิจิตอลนี้จะมีการบีบอัดสัญญาณเสียงให้มีขนาดลดลงอย่าง

50Sharpless,

Graham, “Introduction to CD and CD-ROM”, p.3–32, Retrieved 19

May 2016, from
http://www.multimediadirector.com/help/technology/downloads/tech_docs/cdintrod
uction.pdf.
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มาก51 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ไฟล์เสียงแบบดิจิตอลเข้ามาครองตลาดของแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยนวัตกรรมทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น แอพิลเคชัน ITunes และเครื่องเล่นไฟล์เสียงดิจิตอลแบบ
พกพา หรือ iPod

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างสิ่งบันทึกเสียงประเภทไฟล์เสียงแบบดิจิตอล (Digital audio file)

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างเครื่องเล่นไฟล์เสียงแบบดิจิตอล หรือ iPod
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวไฟล์เสียงแบบดิจิตอลซึ่งมีพัฒ นาการอย่างรวดเร็วนั้น ก่อให้ เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ไฟล์เสียงดิจิตอลแบบไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือ
การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เสียงดิจิตอลที่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Napster
และ BitTorrent เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมายจนถึงทุก
วันนี้

51Mayer

and Alfred Marshall, “Researches in Acoustics”, Edinburgh and Dublin
Philosophical Magazine, 37,p 259–88, Retrieved 19 May 2016, from
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786449408620544.
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2.3 ความหมาย วิวัฒ นาการ รูป แบบของ Remix และความสัมพั น ธ์ระหว่างการ
ดัดแปลงงานดนตรีและสิ่งบันทึกเสียงกับการ Remix
2.3.1 ความหมายของ Remix
คำว่า “Remix” ได้มีการให้คำจำกัดความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
2.3.1.1 ความหมายตามพจนานุกรม
หากพิจารณาคำว่า “Remix” ในรูปแบบของคำกริยาความบ่งบอกถึงการกระทำ
หรื อ สถานะของสิ่ งที่ ก ล่ า วถึ ง พจนานุ ก รมของต่ า งประเทศ พยายามให้ ค ำจำกั ด แตกต่ างกั น ไป
กล่าวคือ
พจนานุ ก รมของ Cambridge ให้ ค วามหมายว่ า การใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของสิ่งบันทึกเสียงที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างสิ่งบันทึกเสียง
ขึ้นใหม่52
พจนานุกรมของ Oxford ให้ความหมายว่า การสร้างสิ่งบันทึกเสียงทางดนตรีขึ้นใหม่
เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งบันทึกเสียงทางดนตรีเดิมโดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงหรือแบ่งแยกความ
สมดุลของร่องเสียง53
ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจกล่าวได้ว่าหากเราพิจารณาคำว่า “Remix” ในรูปแบบของ
คำนามซึ่งใช้เรียกแทนสิ่งของแล้ว พจนานุกรมของ Cambridge ให้ความหมายว่า เป็นผลงาน (สิ่ง
บันทึกเสียง) ซึ่งเกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ
ของสิ่งบันทึกเสียงที่มีอยู่เดิม
2.3.1.2 ความหมายทางวิชาการ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลีย (Australian Copyright Council)
ได้ให้ความหมายคำว่า Remix หรือ Remixes หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยการนำเอาเนื้อหา
ของผลงานมารวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ซึ่งการ Remix ดังกล่าวนั้นอาจ
รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

52Cambridge

University Press, Retrieved 1 June 2016, from
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/remix.
53Oxford University Press, Retrieved 1 June 2016, from
https://en.oxforddictionaries.com/definition/remix.
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กรณีของเสียง (Audio) เช่นการนำเสียงที่แสดงออกมาจากเพลง ๆ หนึ่งมาเพิ่มไปยัง
เพลงอีกเพลงอื่น ๆ เพื่อสร้างเพลงใหม่
กรณีของวิดีโอ (Video) เช่น การนำฉากต่าง ๆ ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาตัดต่อ
และรวบรวมเข้าด้วยกันให้มีลักษณะเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่สื่อความหมายแตกต่างจากภาพยนตร์
ต้นฉบับ
กรณีของข้อความ (Text) เช่นการนำเนื้อความจากวรรณกรรมเรื่องหนึ่งมารวบรวม
เข้ากับเนื้อความของวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่ง
กรณีของภาพ (Images) เช่นการนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาเพิ่มข้อความลงไปในภาพ
ดังกล่าว เป็นต้น54
นอกจากนี้ ดร.Navas, Eduardo ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ Remix ว่า หากจะกล่าว
โดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมของการ Remix นับเป็นกิจกรรมระดับโลกซึ่งประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลที่มักอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ Remix จึงเป็นวาทกรรมอย่าง
หนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากการตัดต่อ คัดลอก และการแปะติด55
หากพิจารณาจากการให้ความหมายข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า คำว่า Remix มักใช้
กับ กรณี น ำเอาเนื้ อ หาของงานสร้ างสรรค์ เก่ ากั บ มาตั ด ต่ อ ดั ด แปลงและประกอบเข้ าด้ ว ยกั น จน
กลายเป็ น งานสร้ างสรรค์ชิ้ น ใหม่ ขึ้น และนิ ยมใช้ กับ งานสร้างสรรค์ ทุ กประเภท ไม่ว่า จะเป็ นงาน
วรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานศิล ปกรรม งานโสตทั ศนวัส ดุ หรือแม้กระทั่งงานสิ่ งบันทึ กเสี ยง
อย่ างไรก็ ต าม วิท ยานิ พ นธ์เล่ ม นี้ มุ่ งศึ ก ษาแต่ เพี ย งเฉพาะการ Remix ผลงานดนตรีก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงเท่านั้น
2.3.2 วิวัฒนาการของการ Remix
นั บ แต่ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 19 ที เป็ น จุด เริ่ม ต้ น ของการนำเทคโนโลยี เข้ ามาช่ ว ยในการ
บัน ทึกเสี ยงเพลงต่าง ๆ ย่อมทำให้ มนุษย์เริ่มปรับเปลี่ยนประสบการณ์ ในการฟังไปตามเหตุ การณ์
ประกอบกับ การถือกำเนิ ด ของเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) ที่ส ามารถแก้ไขการบันทึกเสียงได้

54Australian

Copyright Council, “Mashups, Memes, Remixes & Copyright”,

December 2014,p 1.
55Eduardo, “Regressive and Reflexive Mashups in Sampling Culture”,p 1,
Retrieved 2 June 2016, from
http://remixtheory.net/remixImages/NavasMashups_2010.pdf.
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อย่างง่ายในปี 1940 – 1950 และพัฒ นาต่อมาให้อยู่ในรูปของสิ่งบันทึกเสียงที่เรียกว่า multitrack
recording ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลายเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งขึ้น
แนวคิดของการ Remix ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับเพลงประเภทฮิปฮอป (hip-hop) หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าเพลงแร็ป (Rap Music) ซึ่งมีลักษณะเป็นการร้องเพลงประสานทำนองแบบตรงไปตรงมา
สิ่งสำคัญที่มักเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพลงประเภทนี้อย่างขาดที่ไม่ได้คือ “ดีเจ” ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่
เปิดเพลงตามบาร์ต่าง ๆ และมีอิทธิพลต่อการ Remix เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ค.ศ.
1960 ที่แนวคิดการ Remix เริ่มได้รับความนิยมชมชอบในกลุ่มดีเจ (DJ) ซึ่งมักใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อทำ
ให้เกิดเสียงแปลกใหม่ เช่น การใช้มือถูแผ่นเสียงเพลงที่เปิดให้หมุนวนกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วตาม
จังหวะของเพลงอย่างซ้ำ ๆ หรือแม้กระทั่งการนำเพลงสองเพลงมาต่อกันโดยทำให้จังหวะเพลงทั้งสอง
เพลงเท่ากัน (beat mixing) และถ่ายทอดไปยังผู้ชมและผู้ฟัง ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของ “turntablist”
หรือมักเรียกอีกอย่างว่า "ดีเจสแครช”56
โดยส่ ว นใหญ่ แล้ ว ผลงานเพลงต้น ฉบั บ อาจถูกนำมา Remix ใหม่ด้ ว ยวั ตถุป ระสงค์ ห ลาย
ประการ เช่น Remix เพื่ออนุรักษ์เพลงต้นฉบับที่กำลังจะสูญหายไป หรือนำไปใช้แสดงในไนท์คลับ
(Nightclub) หรื อ ทำให้ เพลงนั้ น สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ ช มได้ ห ลากหลาย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง Remix เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางศิลปะ เป็นต้น
เมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันนี้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการตัดแต่งเสียงและผสมเสียง จึงทำให้ดีเจ (DJ) ตามบาร์ต่าง ๆ เริ่มไม่ได้รับ
ความนิยมดังเช่นในอดีต ด้วยเหตุนี้ เมื่อโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น Free Audio Mixer
หรือ SC Free Audio DJ Mixer แพร่หลายไปสู่คนในสังคม จึงมักมีผู้นิยมลักลอบนำผลงานเพลงซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรูปแบบแผ่นเสียงหรือซีดี มาแก้ไขดัดแปลงโดยใช้โปรแกรม57
2.3.3 รูปแบบของการ Remix
สื บ เนื่ องจากการ Remix เป็ น การใช้อุ ป กรณ์ ห รือ ระบบคอมพิ ว เตอร์ในการตั ดต่ อ แก้ ไข
ดัดแปลงหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของสิ่งบันทึกเสียงเดิมเพื่อให้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จึงทำให้
การ Remix เพลง มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแต่รูปแบบ
พื้นฐานของการ Remix เพลงเท่านั้น โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

56Ibid,

57lbid,

p.4
p.4-5
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2.3.3.1 รูปแบบ Extended Remix
สำหรับรูปแบบ Extended Remix มีลักษณะเป็นการจัดวางองค์ประกอบในผลงาน
เพลงต้นฉบับขึ้นใหม่ โดยการขยายเพลงหรือทำให้เพลงนั้นมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิม 58 เช่น เพลง
We Found Love ของศิลปินชื่อ Rihanna ซึ่งต้นฉบับมีความยาวของเพลงทั้งสิ้น 3.36 นาที 59 แต่
ภายหลังได้มีผู้นำเพลงดังกล่าวมาเพิ่มจังหวะกลองเข้าไปในช่วงต้นเพลง และท้ายเพลง จึงทำให้เพลง
ดังกล่าวมีความยาวมากกว่าต้นฉบับ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5.49 นาที60

ภาพที่ 2.14 รูปแบบของการ Extended Remix
หากพิจารณาภาพที่ 2.14 จะเห็นว่าผลงานเพลงใหม่นี้มีผลงานประกอบกันอยู่ 2
ส่วนหลัก ๆ คือ ผลงานที่เป็นงานเพลงต้นฉบับ (Original) และผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไข
งานต้น ฉบั บโดยใช้วิธีการ Remix ในรูปแบบของ Extended Remix กล่าวคือ มีการดัดแปลงงาน
ต้น ฉบั บ โดยการเพิ่มจั งหวะกลองในช่วงต้นเพลง (ช่วง Extended Remix 1) และท้ ายเพลง (ช่ว ง
Extended Remix 2) ซึ่ ง ผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ นี้ หากเป็ น การใช้ ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ในการ
ดัดแปลงของผู้สร้างสรรค์ ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
2.3.3.2 รูปแบบ Selective Remix

58Ibid,

p.4

59Rihanna

- We Found Love (Audio) ft. Calvin Harris (Rihanna), Retrieved 2
June 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=GchEVSx9XEA.
60Rihanna - We Found Love (Calvin Harris Extended Mix) (TalkThatTalkVamp),
Retrieved 2 June 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=JpsFKavnFdY.
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สำหรับรูปแบบ Selective Remix เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มดีเจตั้งแต่ช่วงปี 1980
เป็นต้นมา โดยมีลักษณะเป็นการเพิ่มหรือลบเนื้อหาบางส่วนของผลงานเพลงต้นฉบับ 61 เช่น เพลง
Paid in Full ของศิลปินชื่อว่า Eric B. & Rakim ที่สร้างสรรค์ขึ้นในปี 1987 ซึ่งได้นำเอาส่วนประกอบ
จากเพลงต่าง ๆ เช่น เสี ย งกลองของเพลงนี้ Eric B. ได้ น ำส่ วนหนึ่ งของเสี ยง Loop มาจากเพลง
Ashley's Roachclip ของกลุ่ ม ศิ ล ปิ น The Soul Searchers62 ในส่ ว นของการสร้ า งเสี ย งเบส
(Bassline) ได้ น ำเสี ย งเบสมาจากผลงานเพลง Don't Look Any Further ของศิ ล ปิ น Dennis
Edwards and Siedah Garrett 63 นอกจากนี้ ในตอนท้ า ยของเพลง Eric B ได้ ท ำการสแครช
(Scratches) เสียงของคำว่า “This stuff is really fresh!” ซึ่งนำมาจากเพลงชื่อ Change the Beat
ของศิลปิน Fab 5 Freddy64 เพื่อให้เกิดความใจง่ายขึ้นผู้วิจัยขออธิบายเป็นรูปภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างผลงานเพลงที่เกิดจากรูปแบบของ Selective Remix
จากรูป ภาพที่ 2.15 แสดงให้ เห็นถึงองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ผลงานเพลง
Paid in Full โดยใช้วิธีการ Selective Remix กล่าวคือ เส้นกรอบสีแดงหมายเลข 1 หมายถึง การนำ
ส่ว นหนึ่ งของเสี ยง Loop จากเพลง Ashley's Roachclip มาใช้เป็ นเสี ยงกลองในเพลงนี้ตลอดทั้ ง
เพลง และเส้นกรอบสีเขียวหมายเลข 2 หมายถึง การนำเสียงเบส (Bassline) จากเพลง Don't Look
61Eduardo

op. cit ,p. 4
John, “Singles”, August 1989, Retrieved 2 June 2016, p 87, from
https://www.worldcat.org/title/spin/oclc/970690651.
63Wojcik And Pamela Robertson, “Soundtrack Available: Essays on Film and
Popular Music” (Duke University),p 254.
64Britton Kevin, “Starting from Scratch: The Positive Side of Hip Hop”
(Cincinnati, 28 June 2006),p 10–15.
62Leland
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Any Further มาใช้เป็นเสียงเบส และในส่วนของเส้นกรอบสีน้ำเงินหมายเลข 3 หมายถึง เสียงซึ่งเกิด
จากการทำสแครช (Scratches) เสียงคำว่า “This stuff is really fresh!” ของเพลง Change the
Beat
2.3.3.3 รูปแบบ Reflexive Remix
สำหรั บ รู ป แบบ Reflexive Remix เป็ น การใช้ ส่ ว นประกอบจากเพลงต่ าง ๆ มา
ผสมผสานเข้ากับผลงานเพลงต้นฉบับ แต่ยังคงสภาพเค้าโครงเดิมของผลงานเพลงต้นฉบับไว้อยู่ เช่น
ผลงานเพลงในอั ล บั้ ม No Protection (Massive Attack album) ศิ ล ปิ น ชื่ อ Mad Professor ได้
เรียบเรียงขึ้นใหม่ และอัลบั้มโดยอาศัยผลงานเพลงต้นฉบับจากอัลบั้ม Protection (Massive Attack
album) เป็นแม่แบบ โดย Mad Professor ได้แก้ไขเนื้อหาต้นฉบับเดิมให้มีลักษณะจังหวะช้า จังหวะ
เน้นเสียงสะท้อน และเสียงร้องเป็นครั้งคราว65
2.3.3.4 รูปแบบ Megamix
สำหรั บ รู ป แบบ Megamix มี ลั ก ษณะเป็ น การนำเพลงหลาย ๆ เพลงเข้ า มา
ผสมผสานอย่างต่อเนื่องในเวลาอันรวดเร็ว อาจเป็นการนำช่วงทำนอง หรือเนื้อร้องในช่วงสั้น ๆ ของ
กลุ่มตัวอย่างเพลงเดียวกันหรือเพลงอื่น ๆ มารวมเข้ากันอย่างกลมกลืนโดยอาศัยจังหวะเดียวกันตลอด
ทั้งเพลง ซึ่งความยาวเพลงที่เกิดจากการ Megamix อาจมีความยาวแตกต่างกันไป บางเพลงอาจใช้
เวลาแค่ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นก็ได้ เช่น เพลงจากอัลบั้มชื่อ Jive Bunny And The
Mastermixers ซึ่ งในอั ล บั้ ม นี้ จ ะมี เพลงด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 3 ชุ ด ใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ชุ ด แรก Swing the
Mood ชุดที่สอง That's My I Like ชุดที่สาม Let's Party โดยเพลงในชุด Swing the Mood จะมี
การนำเพลงฮิตของศิลปิ นต่าง ๆ เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ มาเรียงร้อยให้ ติดต่อกันอย่างกลืมกลืน รวม
ระยะเวลาได้ 6.09 นาที66 โดยเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาตั้ งแต่ 0.00 - 0.05 วิ น าที เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของเพลง "Let's Twist
Again" ของศิลปิน Chubby Checker
2. ระยะเวลาตั้งแต่ 0.06 - 0.55 วินาที เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเพลง "In the Mood"
ของศิลปิน Glenn Miller

65Spence

d, “BACK TO THE LAB with The Mad Professor”, NiceUp (blog), para
9–15, Retrieved 2 June 2016, from http://niceup.com/interviews/mad_professor.
66Sonido Disco Sanz, Jive Bunny And The MasterMixers - Swing The Mood (12"
Version), Retrieved 17 September 2018, from
https://www.youtube.com/watch?v=ygIcyOSITgo.
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3. ระยะเวลาตั้งแต่ 0.55 – 1.24 วิน าที เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเพลง "Rock Around
the Clock" ของศิลปิน Bill Haley & His Comets
4. ระยะเวลาตั้งแต่ 1.24 – 1.39 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Rock-A-Beatin'
Boogie" ของศิลปิน Bill Haley & His Comets
5. ระยะเวลาตั้งแต่ 1.39 – 1.50 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Tutti Frutti" ของ
ศิลปิน Little Richard
6. ระยะเวลาตั้งแต่ 1.50 – 2.18 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Wake Up Little
Susie" ของศิลปิน The Everly Brothers
7. ระยะเวลาตั้ ง แต่ 2.18 – 2.27 วิ น าที เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเพลง "C'mon
Everybody" ของศิลปิน Eddie Cochran
8. ระยะเวลาตั้งแต่ 2.27 – 2.43 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Hound Dog" ของ
ศิลปิน Elvis Presley
9. ระยะเวลาตั้งแต่ 2.43 – 2.54 วินาที เป็นส่ วนหนึ่งของเพลง "Shake, Rattle
and Roll" ของศิลปิน Bill Haley & His Comets
10. ระยะเวลาตั้งแต่ 2.54 – 3.04 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "All Shook Up"
ของศิลปิน Elvis Presley
11. ระยะเวลาตั้งแต่ 3.04 – 3.24 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Jailhouse Rock"
ของศิลปิน Elvis Presley
12. ระยะเวลาตั้งแต่ 3.24 – 3.42 วินาที เป็นส่ วนหนึ่งของเพลง "At the Hop"
ของศิลปิน Danny and the Juniors
13. ระยะเวลาตั้งแต่ 3.42 – 3.47 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Tutti Frutti" ของ
ศิลปิน Little Richard
14 ระยะเวลาตั้งแต่ 3.47 – 4.33 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "In the Mood"
ของศิลปิน Glenn Miller
15. ระยะเวลาตั้งแต่ 4.33 – 4.53 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "Pennsylvania
6-5000" ของศิลปิน Glenn Miller
16. ระยะเวลาตั้งแต่ 4.53 – 5.13 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง Little Brown Jug
17.ระยะเวลาตั้งแต่ 5.13 – 6.09 วินาที เป็นส่วนหนึ่งของเพลง "In the Mood"
ของศิลปิน Glenn Miller
สังเกตได้ว่ารูปแบบการ Megamix นั้นจะมีลักษณะแตกต่างจาก 3 รูปแบบที่กล่าว
มาข้างต้น เนื่องจากรูปแบบ Extended Selective และ Reflexive มีลักษณะเป็นการนำเนื้อหาของ
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งานเพลงต้นฉบับมาดัดแปลงด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเพิ่ม ลบ หรือขยายเนื้อหาของงานต้นฉบับ แต่
รูปแบบการ Megamix มีลักษณะเป็นการนำเนื้อหาบางส่วนของงานเพลงต้นฉบับมารวบรวม โดยมิได้
มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับเลย จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของการ Megamix นั้นอยู่ในลักษณะของ
งานรวบรวมอย่างหนึ่งก็ได้
2.3.3.5 การ Remix เพลงโดยรูปแบบของการปรับความถี่ของคลื่นเสียง
ความถี่ ข องคลื่ น เสี ย งหรื อ บี ต (Beat) มี ลั ก ษณะเป็ น เสี ย งดั งเสี ย งค่ อ ยที่ เกิ ด ขึ้ น
สลับกันในหนึ่งหน่วยเวลา เช่น ความถี่ของบีตเท่ากับ 7 รอบ/วินาที หมายความว่าใน 1 วินาที จะมี
เสียงดัง 7ครั้ง และเสียงค่อย 7 ครั้ง67
สำหรับการปรับความถี่ของคลื่นเสียง หรือที่เรียกกันว่า “การปรับบีต” (Beat) เป็น
สิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเป็นการปรับความถี่ของคลื่นเสียงให้มีลักษณะจากเพลงช้า
กลายเป็นเพลงเร็วหรือจากเร็วไปช้า ซึ่งในปัจจุบันการปรับบีตจะใช้โปรแกรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือใน
การปรับด้วย เช่น www.youtube.com หัวข้อ“สอนมิ๊กเพลง V.2 ปรับเสียง,เดินเบส(ตรงแน่นอน)
และอื่นๆ Anvinz Remix” ได้สอนการปรับบีตโดยใช้โปรแกรม MixMeister Fusion และนำเพลง Mi
Mi Mi ของศิ ล ปิ น Serebro ซึ่ งต้ น ฉบั บ มี อั ต ราความถี่ 126.00 บี ต มาปรับ อั ต ราความถี่ ใหม่ เป็ น
145.00 บีต ซึ่งทำให้เพลงดังกล่าวมีความเร็วขึ้นกว่าต้นฉบับ68 เป็นต้น

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างโปรแกรม MixMeister Fusion ใช้สำหรับการปรับบีต
67“เสียงบีตส์

ฟิสิกส์ราชมงคล”, ย่อหน้า 2, สืบค้น 14 มกราคม 2019,
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/explorescience/beats/t
onebeats1.htm.
68DJ RINO SR, สอนมิ๊กเพลง V.2 ปรับเสียง,เดินเบส(ตรงแน่นอน)และอื่นๆ Anvinz Remix,
สืบค้น 17 พฤษาคม 2016, https://www.youtube.com/watch?v=zsVhSDT6HiY.
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ภายหลังจากการใช้โปรแกรมดังกล่าวปรับแต่งบีตเพลงแล้ว ก็มักมีผู้นำเพลงที่ได้จาก
การปรับบีตแล้วไปบรรจุขึ้น (Upload) ใน www.youtube.com และทำให้มีปัญหาน่าคิดว่าทำไม
เว็บไซต์จึงยอมให้มีการบรรจุเพลงที่ได้จากการปรับแต่บีตแล้วลงในเว็บไซต์ได้โดยไม่เป็นการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ในเพลงต้ น ฉบั บ อาจเป็ น เพราะลั ก ษณะของการปรั บ บี ต เพลงนี้ มิ ได้ ท ำให้ ส่ ว นซึ่ ง เป็ น
สาระสำคัญของงานต้นฉบับเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายของการกระทำที่เรียกว่าดัดแปลงงาน
เมื่อเราพิจารณาถึงรูปแบบของการ Remix เพลง ย่อมเกิดปัญหาว่าการ Remix เพลงจะมี
ความสัมพันธ์หรือแตกต่างกับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมหรือไม่อย่างไร ซึ่งหากพิจารณาลักษณะ
ของการดัดแปลงงานดนตรีกรรมก็มักจะเกี่ยวข้องกับการนำบทเพลงที่ผู้อื่นได้ประพันธ์ขึ้นไว้มาเรียบ
เรีย งเสี ย งประสานใหม่ ดัด แปลงเปลี่ ยนทำนองหรือ จังหวะ แม้แต่ กระทั่ งดัด แปลงคำร้อ งซึ่งการ
ดัดแปลงงานดนตรีกรรมดังกล่าวมักจะกระทำโดยฝีมือของมนุษย์ ที่ไม่จำต้องอาศัยเครื่องมือกลไกทาง
เทคโนโลยี แต่สำหรับการ Remix เพลงแม้จะมีความสัมพันธ์กับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมอยู่ด้วยก็
ตาม กล่ าวคื อ การ Remix เพลงก็มักจะเกี่ ยวข้ องกับ การนำทำนองของเพลงมาดัดแปลงหรือนำ
จังหวะของเพลงมาดัดแปลงโดยเพิ่มจังหวะ เปลี่ยนจังหวะ แต่สิ่งที่ทำให้การ Remix เพลงแตกต่าง
จากการดัดแปลงงานดนตรีกรรมนั้นมักอยู่ที่เครื่องมือที่ใช้ในการดัดแปลงเนื่องจาก การ Remix เพลง
มักจะอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการดัดแปลงให้ง่ายขึ้น แต่การดัดแปลง
งานดนตรีกรรมนั้นอาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยก็ได้ เช่น การดัดแปลง
ค่าตัวโน้ตจากทำนองเดิมที่มีเสียง ฟา เต็มเสียง ให้เป็นแค่เสียง ฟา ครึ่งเสียง เป็นต้น

2.4 ความแตกต่างการดัดแปลงผลงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยใช้วิธีการ
Remix กับการใช้วิธีการ Cover
เนื่ อ งจากการ Cover เป็ น การการนำผลงานเพลงดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งที่ ไ ด้
บันทึกเสียงไว้ก่อนหน้านี้มาเรียบเรีย งขึ้นใหม่โดยศิลปินอื่น เช่น การขับร้องใหม่ การเล่นดนตรีใหม่
การเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ส่วนการ Remix คือ การใช้อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของสิ่งบันทึกเสียงเพลงที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างสิ่งบันทึกเสียงเพลงขึ้นใหม่
ด้ ว ยเหตุ นี้ เองจึ งทำให้ ก าร Remix และการ Cover แตกต่ า งกั น ในเชิ งของบริ บ ทและข้ อ จำกั ด
ดังต่อไปนี้
2.4.1 ความแตกต่างในส่วนของการกระทำซึ่งมีผลต่อประเภทของงานสร้างสรรค์
เนื่องจากการ Cover นำผลงานเพลงที่ได้บันทึกเสี ยงไว้ก่อนหน้านี้มาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วย
ศิลปินอื่น จึงทำให้การ Cover เป็นแต่เพียงการลอกเลียนงานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมอันเป็น
ต้นฉบับหรือเป็นการลอกเลียนงานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น โดยวิธีการลอกเลี ยนแบบ
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ดังกล่าวมิได้มีการกระทำต่องานต้นฉบับหรือสิ่งบันทึกเสียงโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการ Remix ที่
จะต้องเป็น การกระทำต่อสิ่งบั นทึกเสียงอันเป็นงานสืบเนื่องโดยใช้วิธีการแก้ไขหรือดัดแปลงต่อสิ่ง
บันทึกเสียงนั้น โดยการ Remix จะมิได้มีวิธีการแก้ไขดัดแปลงงานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมซึ่ง
เป็นงานต้นฉบับแต่อย่างใด
2.4.2 ความแตกต่างในเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของงาน
เนื่องจากการ Cover เป็นเพียงการนำผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีกรรมหรือเป็นสิ่ง
บันทึกเสียงเรียบเรียงขึ้นใหม่เท่านั้น จึงทำให้ เนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของผลงานเพลงยังคงมีอยู่
เช่นเดิมเหมือนต้นฉบับ
สำหรับการ Remix สิ่งที่อยู่ในสิ่งบันทึกเสียงเดิมมาดัดแปลงแก้ไขจนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น เนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของสิ่งบันทึกเสียงเดิมที่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขใหม่นั้นจะอยู่
ครบหรือไม่ก็ได้
2.4.3 ความแตกต่างในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากการ Cover เป็นเพียงการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ดังนั้น กลวิธีในการเรียบเรียง
เสียงประสานจึงไม่มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการอำนวยความ
สะดวกในการเรียบเรียงแต่อย่างใด
แต่สำหรับการ Remix คือ การใช้อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงส่วน
ต่าง ๆ ของสิ่งบันทึกเสียงเพลงที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างสิ่งบันทึกเสียงเพลงขึ้นใหม่ ดังนั้น การ Remix จึง
ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยความสะดวกด้ วยเสมอ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำ
การ Remix ได้

2.5 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์
2.5.1 ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เป็นการได้รับความคุ้ม ครองในทางกฎหมายซึ่งนำไปใช้กับผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น
จากการกระทำของมนุ ษย์ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาว่างานใดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์หรือไม่ จำต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
2.5.1.1 ลิขสิทธิ์มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองซึ่งเกิดจากการใช้ความคิด
ริเริ่ม (Originality)
หลักความคิดริเริ่ม (Originality) ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ สืบเนื่องจากแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ของงานวรรณกรรม
และโจมตีผลงานลอกเลียนแบบโดยกล่าวหาว่าเป็นงานที่มีแต่ความซ้ำซาก ด้วยเหตุนี้ ทำให้กฎหมาย
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เริ่ม หั น มาให้ ค วามคุ้ม ครองความคิ ดของผู้ ส ร้างสรรค์ โดยมองว่า “ผู้ ส ร้ างสรรค์ ย่อมเป็ น เจ้าของ
ความคิด” (You own your ideas) และทำให้หลักความคิดริเริ่ม (Originality) ได้ปรากฏอยู่ในระบบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลก69
สำหรับความหมายทั่วไปของคำว่า “ความคิดริเริ่ม” (Originality) เรามักจะนึกเสมอ
ว่าเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน หรือเป็นลักษณะของงานที่สร้างหรือคิดค้นขึ้นใหม่โดยแตกต่าง
ไปจากงานเดิ ม หรื อ มิ เช่ น นั้ น ก็ เป็ น งานที่ มี ลั ก ษณะ และเอกลั ก ษณ์ เฉพาะตน นอกจากนี้ คำว่ า
“ความคิดริเริ่ม” (Originality) ยังมักใช้เป็นคำชมเชยถึงความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าบรรดาศิลปิน
นักคิด และนักเขียนด้วย70 แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าลักษณะอย่างไรจะเรียกว่าความคิดริเริ่ม
(Originality) นั้นไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน เพียงแต่ได้มีทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ใช้พิจารณา เช่น
1) ทฤษฎี Sweat of the Brow หรือ ทฤษฎีหยาดเหงื่อจากหน้าผาก
ทฤษฎีนี้เป็นคำสอนในทางกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่ง หากผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความ
ขยัน วิริยะอุตสาหะ หรือแรงงานอย่างเพียงพอในการสร้างสรรค์งานของตนแล้ว ก็จะได้รับสิทธิต่าง ๆ
จากงานสร้างสรรค์นั้น โดยมิได้คำนึงว่าผู้นั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่มในการสร้าง
งานขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนี้ได้ถูก ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษมาเป็นระยะเวลานาน เช่น ในคดี
University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd [1916] 2 Ch 601 ซึ่งศาล
สูงของอังกฤษได้ให้ ความหมายงานต้นฉบับ (Original) ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ได้แสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแต่ต้องเป็นงานมิได้มีการคัดลอกมาจากบุคคลอื่นก็เพียงพอ ซึ่งทฤษฎีนี้ยังได้
ถูกนำไปใช้แพร่หลายในกลุ่มประเทศแคนาดาและออสเตรเลียด้วย71
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เดิมศาลสูงยังคงใช้ทฤษฎี Sweat of the
Brow ในการพิ จ ารณาหลั กความคิดริเริ่ม (Originality) โดยมองว่าหากผู้ ส ร้า งสรรค์งานได้ล งแรง
ลงเงิน ใช้ความชำนาญ (His own expense, or skill, or labor, or money) เพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แม้ว่างานนั้ น จะไม่มีคุณ ภาพหรือปริมาณของความคิด สร้างสรรค์อยู่ในตัวงานนั้น เลย รัฐให้ ความ

69“The

Perfectly Acceptable Practice of Literary Theft: Plagiarism, Copyright,
and the Eighteenth Century”, Writing-World.com, para 5, Retrieved 14 January 2019,
from http://www.writing-world.com/rights/lynch.shtml.
70Mini.Anshuman, “Originality Under Copyright Law-Is There Any Definite
Standard?”, para 1–3, Retrieved 14 January 2019, from
http://www.legalservicesindia.com/article/970/Originality-Under-Copyright-Law-IsThere-Any-Definite-Standard?.html.
71Ibid.,para 2
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คุ้มครองงานนั้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนลงแรงของผู้สร้างงาน 72 แต่
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1991 ได้ เกิ ด คดี Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.,
499 U.S. 340 (1991) ซึ่งทำให้ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการใช้ทฤษฎี Sweat of the
Brow ในการพิจารณาหลักความคิดริเริ่ม (Originality) อีกต่อไป73
2) ทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ อ ย่ างเพี ย งพอ (Modicum of Creativity
Doctrine)
ทฤษฎีนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1991 สืบเนื่องจากคดี Feist Publications,
Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการรวบรวมงาน
สร้างสรรค์ โดยศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการใหม่ว่าการที่ผู้ใดสร้างงานของตนขึ้น
จากการนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมารวบรวม โดยปราศจากความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ
ของตน (Modicum of Creativity) งานนั้ น ย่ อ มไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
นอกจากนี้ ศาลเน้นย้ำอีกว่าความคิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างงาน ต้องเกิดจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ แรงงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ และ
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์อย่ างเพียงพอนี้ เป็น หลั กการพื้ นฐานที่บั งคับใช้กับงานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ทุ ก
ประเภท ไม่ใช่แต่เพียงงานรวบรวมเท่านั้น ซึ่งผลจากคดีนี้ทำให้อีกหลายประเทศได้ใช้ทฤษฎีนี้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน74
3) ทฤษฎีทักษะและการตัดสินใจ (Skill and Judgment)
ทฤษฎีนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดาเพื่อหาความสมดุลระหว่าง
ทฤษฎี Sweat of the Brow และทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเพี ย งพอ (Modicum of
Creativity Doctrine) ซึ่งสืบเนื่องมาจากคดี Théberge v Galerie d'Art du Petit Champlain Inc
[2002] 2 S.C.R. 336 จากคำพิพากษาคดีดังกล่าวกำลังเน้นย้ำว่า ทฤษฎี Sweat of the Brow และ
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ (Modicum of Creativity Doctrine) เป็นทฤษฎีที่สุดโต่ง
จนเกินไป ศาลจึงพยายามหาหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สูงกว่าทฤษฎี Sweat of the Brow แต่ไม่สูง
ไปกว่ า ทฤษฎี Modicum of Creativity Doctrine ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้ ห ลั ก การพิ จ ารณาความ

72นินนาท

บุญยะเดช, “หลักเกี่ยวกับ Originality และ ขนาดความวิริยะอุตสาหะที่ลงในการ
สร้างสรรค์งานกับกฎหมายลิข สิทธิ์ไทย : ศึกษาเทียบเคียงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา”, ย่อหน้า
22, สืบค้น 14 มกราคม 2019, https://www.gotoknow.org/posts/64047.
73 Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc.,( U.S. Supreme Court 1991)
74 Mini.Anshuman, op. cit, para 6
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คิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างสรรค์งานของประเทศแคนาดาขึ้นอยู่กับทักษะและการตัดสินใจ
ไม่ใช่แค่เพียงแรงงานเท่านั้น และทักษะกับการตัดสินใจในการสร้างสรรค์งานต้องไม่น้อยจนเกินไป
จะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าลักษณะอย่างไรจะถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจาก
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Originality) นั้น เราอาจจะพิจารณาได้จากตัวผู้ส ร้างสรรค์ว่ามีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ แรงงาน การตัดสินใจ ประสบการณ์และเงินทุนที่ได้ใช้ไปในการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างเพียงพอหรือไม่เป็นเกณฑ์เบื้องต้น 75 นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
และความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ประกอบด้วย76 ซึ่งหลักความคิดสร้างสรรค์ (Originality) ถือ
เป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์แทบทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ หลักความคิดสร้างสรรค์จึงถือว่า
เป็นหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะใช้พิจารณาถึงการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของในงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้น
ระดับของความสร้างสรรค์ในทางกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจะมีระดับขนาดไหนอย่างไรนั้น ในจุดนี้แต่ละ
ประเทศก็จะมีเกณฑ์หรือแนวคำพิพากษาของศาลใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันออกไป
2.5.1.2 ลิขสิทธิ์ต้องมีลักษณะเป็นงานที่ได้แสดงออกซึ่งความคิดให้ปรากฏ
สิ่ ง สำคั ญ ของงานสร้า งสรรค์ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อี ก
ประการหนึ่ งก็คือ จะต้องเป็ นงานที่มีการแสดงออกมาให้ ปรากฏซึ่งงานตามที่ผู้สร้างสรรค์ได้คิดไว้
(Expression of idea) ซึ่ ง หลั ก การพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ คื อ การแบ่ ง แยกระหว่ า งความคิ ด และ
การแสดงออก (Idea and Expression Dichotomy)77
ห ลั ก ก ารแ บ่ งแ ย ก ค ว าม คิ ด แ ล ะ ก ารแ ส ด งอ อ ก (Idea and Expression
Dichotomy) เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยแบ่งแยกระหว่างความคิดและ
การแสดงออกทางความคิดออกจากกัน ซึ่งหลักการดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สืบ
เนื่องมาจากคดี Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879) ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า โจทก์แต่งหนังสือโดย
คิดค้นคำอธิบายและวิธีการใหม่ ๆ ในการทำบั ญชี ซึ่งต่อมาจำเลยได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับบัญชีโดยใช้
วิธีการในทางบัญชีที่โจทก์คิดค้นขึ้น โจทก์จึงฟ้องจำเลยโดยอ้างว่าจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ โจทก์โดย
ขโมยวิธีการต่าง ๆ ในหนังสือของโจทก์ไป จำเลยโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีลิขสิทธิ์ในวิธีการต่าง ๆ ในหนังสือ
และหนังสือที่จำเลยทำขึ้นก็มิได้คัดลอกข้อความใด ๆ จากหนังสือของโจทก์ ซึ่งศาลสูงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้พิพากษาว่าหนังสือของโจทก์มิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจาก
ลิขสิทธิ์ไม่ให้คุ้มครองแก่แนวคิดหรือวิธีการต่าง ๆ (วิธีการทำบัญชี) ที่โจทก์ได้คิดค้นไว้ในหนังสือของ
75ไชยยศ

เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม , หน้า 56.
76ภู มิ พั น ธ์ บุ ญ นาจเสวี , “วั ต ถุ แ ห่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ : ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละลั ก ษณะของงาน”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2531), หน้า 89.
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ตน จากคดีดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างระหว่างความคิดและการแสดงออกทาง
ความคิ ด ทำให้ ศาลสู งพบว่าสิ่ งที่ โจทก์ กำลั งเรีย กร้อ งให้ ต นได้ รับ ความคุ้ มครองนั้ น เป็ น เรื่องของ
สิทธิบัตรเนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรมุ่งที่จะคุ้มครองความคิดและวิธีการ แต่ลิขสิทธิ์มุ่งที่จะคุ้มครองถึง
การแสดงออกซึ่งความคิดนั้ น นอกจากนี้ผ ลของคดีดังกล่ าวยัง ทำให้ เกิดทฤษฎีที่ส ำคัญ ตามมาคือ
ทฤษฎีก ารรวมกัน ระหว่างความคิด และการแสดงออกซึ่งความคิ ด (Merger Doctrine) อีกด้ ว ย78
ต่อมาได้เกิดคดี Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954) ซึ่งศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วาง
หลั กไว้เป็ น บรรทั ดฐานเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างกฎหมายสิ ท ธิบัตรและกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ว่า
“กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกัน ลิขสิทธิ์มุ่งคุ้มครองเฉพาะการแสดงออก
ของความคิด (Expression of the idea) แต่มิได้คุ้มครองความคิด (Idea)”79
ส่วนขั้นตอนในการแบ่งแยกระหว่างความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด (Idea
and Expression Dichotomy) ให้ ปรากฏอยู่ในงานสร้างสรรค์นั้น เราอาจพิจารณาได้ 3 ประการ
กล่าวคือ
ประการแรก ขั้นตอนการเกิดมโนคติ มโนภาพและจิตภาพของความคิด กล่าวคือ
การเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เนื่องมาจากจิตมนุษย์เป็นผู้สั่งการ อาจมีลักษณะเป็นนามธรรมและไม่มีผู้ใด
จะบั งคับ ให้ แสดงออกมาได้ ดังนั้ น ขั้นตอนการเกิดความคิด (Idea) จึงไม่ตกอยู่ภ ายใต้บั งคับ ของ
กฎหมาย เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตแน่นอนและไม่ปรากฏหลักฐานให้รับรู้ได้ชัดเจน80
ประการที่สอง ขั้นตอนการประมวลความคิดให้เป็นระบบ กล่าวคือ ขั้นตอนนี้เป็น
การนำสิ่งที่ได้คิดไว้แล้วมาสร้างให้เป็นระบบหรือเป็นความจริงหรือแสดงผลให้ชัดเจน จนก่อให้เกิด
เนื้ อ หาหรื อ เค้ า โครงของงานทั้ งหมด เช่ น การทำโครงเรื่ อ งของละคร โดยมี ล ำดั บ เหตุ ก ารณ์ ใน
การดำเนินเรื่องของตัวละครแต่ละฉาก หากปรากฏว่ามีการคัดลอกเอาฉากใดฉากหนึ่งไปโดยมิชอบ
แล้ว ก็ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้81
ประการที่สาม ขั้นตอนการใช้ความรู้ความสามารถแปรสภาพระบบความคิดให้เป็น
งาน และให้ปรากฏรับรู้ได้โดยอาศัยสื่อภายนอก กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนทำให้สิ่งที่คิดไว้กลายเป็นงานสร้างสรรค์ออกมาสู่บุคคลภายนอก ซึ่งวิธีการทำให้งานสร้างสรรค์นั้น
78Baker

v. Selden, (U.S. Supreme Court 1879)
S. P, “Copyright Protection for Mass-Produced, Commercial
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825.
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81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 55
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ปรากฏแก่บุคคลภายนอกอาจใช้เวลารวดเร็วหรือล่าช้าก็ได้ เช่น การค่อย ๆ วาดภาพทิวทัศน์วันละ
เล็กละน้อย หรือการวาดภาพวงกลมในเวลาแค่ 1 นาที เป็นต้น82
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีแต่เฉพาะขั้นตอนที่ 1 เท่านั้นที่กฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ มิ ได้ ให้ ค วามคุ้ ม ครอง เนื่ อ งจากพื้ น ฐานของกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ มุ่ งที่ จ ะคุ้ ม ครองเฉพาะงาน
สร้างสรรค์ที่ได้แสดงออกซึ่งความคิดให้ปรากฏแล้วเท่านั้น หากเป็นเพียงแต่สิ่งที่คิดไว้ในสมอง (Idea)
แต่ยังมิได้นำมาแสดงออกให้เป็นผลงานมีรูปร่างขึ้นมาแล้ว ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สำหรับ การแสดงออกซึ่งความคิดให้ ปรากฏเป็ นงานสร้ างสรรค์นั้น มีปัญ หาต้อง
พิจารณาต่อไปว่า งานที่ปรากฏนั้นต้องมีรูปร่างหรือมีการบันทึกงานไว้ (Fixation) หรือไม่ จากปัญหา
ดังกล่าวได้มีความเห็นทางกฎหมายแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ
ฝ่ายแรก มีความเห็นว่า งานที่ปรากฏนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหรือมีการบันทึกงาน
ไว้แต่ประการใด เพียงแต่ต้องเป็นงานที่ได้แสดงออกทางจิตภาพ หรือเป็นการแสดงออกทางความคิด
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ 83 เช่น การด้นกลอนสดหรือลำตัด ซึ่งเป็นการแสดงออกโดยปากเปล่า
ทันที และมิได้มีการเขียนบทมาก่อน ก็ย่อมถือว่าการด้นกลอนสดนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความคิ ดให้
ปรากฏเป็นงานสร้างสรรค์อย่างหนึ่งแล้ว ซึ่งกลุ่มประเทศที่ใช้หลักการนี้ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย84 เป็นต้น
ฝ่ายที่สอง มีความเห็นว่า งานที่ปรากฏนั้นต้องแสดงออกมาให้มีรูปร่างโดยมีการ
บันทึกงานนั้นในสื่อต่าง ๆ จนถึงขนาดจับต้องได้หรือมีตัวตน ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า Fixation
ส่ ว นสาระสำคั ญ ของหลั ก การ Fixation นี้ คื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ จ ะได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะต้องมีการบันทึกงานลงในสื่อต่าง ๆ จนถึงขนาดจับต้องได้ (That it
must be fixed in a tangible medium) หรือมีลักษณะเป็นรูปร่างที่บุคคลอื่นสามารถมองเห็นหรือ
คัดลอกได้ เช่น การเขียนงานลงบนแผ่นกระดาษ ถือว่ากระดาษเป็นสื่อที่สามารถอ่าน และทำซ้ำได้
หรือการพิมพ์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และบันทึกไว้หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
Fixation นี้ ไม่ครอบคลุมถึงการแสดงออกมาโดยปากเปล่าหรือพูดปากเปล่า เว้นแต่มีการบันทึกการ
แสดงปากเปล่ า ไว้ ก่ อ นหรื อ การแสดงปากเปล่ า นั้ น ได้ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ข ณะที่ แ สดง เช่ น การแสดง
82
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83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49 – 50
84“Module 3: The Scope of Copyright Law - Copyright for Librarians”, para 3,
Retrieved 14 January 2019, from
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สุนทรพจน์ปากเปล่าในที่ชุมชน หากการแสดงนั้นไม่ได้ถูกบันทึกลงในสื่อใด ๆ แล้วก็จะไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะถือว่ามิ ได้เป็นงานที่แสดงออกมาให้มีรูปร่างปรากฏโดยมีการ
บัน ทึกงานนั้ น เว้น แต่การแสดงสุนทรพจน์ปากเปล่าได้ถูกบันทึกไว้ในกระดาษก่อนพูด หรือมีการ
บั น ทึ ก เสี ย งการพู ด สุ น ทรพจน์ ไ ว้ เป็ น ต้ น ซึ่ ง หลั ก การ Fixation นี้ นิ ย มใช้ กั น ในกลุ่ ม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา85
2.5.1.3 ลิขสิทธิ์มีลักษณะเป็นงานตามที่กฎหมายกำหนดขึ้น (Works the subject
of copyright)
ลักษณะของงานสร้างสรรค์เป็นธรรมชาติที่ต้องปรากฏออกมาให้สังคมได้รับรู้กัน
มิเช่น นั้ น แล้ ว กฎหมายจะไม่ให้ ความคุ้มครอง นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดลั กษณะของงาน
สร้างสรรค์แต่ละประเภทไว้ด้วยซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ประเภทแรก กลุ่มงานที่ปรากฏลักษณะสร้างสรรค์อยู่ที่เนื้อหาของงาน 86 กล่าวคือ
ลักษณะของงานที่แสดงออกมักจะเน้นในเชิงเนื้อหาของงานเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงออกใน
เชิงภาษา กริยาท่าทาง ตัวอักษรหรือแม้กระทั่งรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ก็ได้ เช่น งานศิลปกรรม (Artistic
Works) และงานดนตรีกรรม (Musical Works)
ประเภทสอง กลุ่มงานที่ปรากฏลักษณะของงานสร้างสรรค์ที่วิธีการหรือตัวสื่อที่ใช้
แสดงเนื้อหาออกไป87 กล่าวคือ ลักษณะของกลุ่มงานนี้มักเป็นงานสืบเนื่อง (Derivation Works) มา
จากงานสร้างสรรค์ประเภทแรก โดยอาศัยความทันสมัยในทางเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการนำพา
เช่น สิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording Works)
จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของการให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์มักเริ่มจากจากการ
ให้ความคุ้มครองแก่งานต้นฉบับ (Original Work) เป็นอันดับแรก ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
มากขึ้นจนก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ต่ าง ๆ ที่สืบเนื่องมาจากงานต้นฉบับ (Original Work) หรือที่เรา
มักเรียกกันว่า “งานสืบเนื่อง” (Derivation Works) จึงทำให้กฎหมายลิขสิทธิ์ค่อย ๆ ขยายขอบเขต
ของการให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทงานสืบเนื่อง (Derivation Works) ตามมา

85QuizLaw

GP, “What is fixation?”, para 1–22, Retrieved 14 June 2016, from
http://www.quizlaw.com/copyrights/what_is_fixation.php.
86 ภูมิพันธ์ บุญนาจเสวี, เรื่องเดิม, หน้า 100
87 เรื่องเดียวกัน, หน้า 100 – 101
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2.5.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Rights Protecte by Copyright)
แท้จริงแล้วมนุษย์เรามีความคุ้นเคยอยู่กับสิทธิมาแต่โบราณกาล ถ้าจะลองนึกบรรยากาศของ
คนป่าในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อล่าสัตว์ไว้เป็นอาหารได้แล้ว ก็มักจะอ้างว่าตนเป็นเจ้าของซากสัตว์เหนือคน
อื่น ๆ และสามารถหวงกันมิให้ผู้อื่นมายื้อแย่งเอาไปได้ ทำให้มีผู้กล่าวว่า “สิทธิ” (Right) เป็นอำนาจ
อันชอบธรรมที่บุคคลสามารถใช้ยันต่อผู้อื่นเพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงมีพึงได้ของ
บุคคลนั้น88 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สิทธิต้องมีบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจ และได้ผลประโยชน์จากสิทธินั้น
เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอที่เรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิ”
ลิ ขสิ ทธิ์เป็ น ส่ วนหนึ่ งของกฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา องค์ การทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาโลก
(WIPO) จึงได้ให้คำจัดกัดความของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง เป็นสิทธิที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับ
ตามกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง โดยที่กฎหมายได้ให้สิทธิในทรัพย์สินแก่ผู้สร้ างสรรค์
ให้มีอยู่เหนือผลงานสร้างสรรค์ของตน 89 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองหรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอา
ผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงแก้ไข รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานในฐานะเป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง
เมื่อเราทราบกันแล้วว่าผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคือใคร สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ
สิทธิของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง ก่อนอื่นเราได้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของ
ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นหั ว ข้ อ 2.4.1 มาแล้ ว ว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วของผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
(Exclusive right) ด้วยเหตุนี้ สิทธิที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิ อาจแบ่งได้ดังนี้
1) สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic rights) หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย
ของผู้สร้างสรรค์ที่จะได้รับสิ่งตอบแทนในลักษณะเป็นผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินจากผลงานที่ตน
สร้างสรรค์ขึ้นหรือจากบุคคลอื่นที่ได้ใช้ประโยชน์ในงานสร้างสรรค์ที่ตนได้ทำขึ้น 90 โดยสามารถแยก
พิจารณาได้ 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก สิทธิในการกระทำต่องานโดยตรง91 หมายถึง เป็นลักษณะของ
การที่ผู้สร้างสรรค์จะได้ป ระโยชน์ จากงานของตนที่ได้ทำขึ้นไว้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือ

88ป รี ดี

เก ษ ม ท รั พ ย์ , ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง:ห ลั ก ทั่ ว ไป , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 5 , (พ ร ะ น ค ร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526 ), หน้า 83–85.
89World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and
Related Rights., 2016,p.3.
90 Ibid.,p.9
91 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 88.
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ดัดแปลงผลงานของตน นำผลงานสร้างสรรค์ของตนออกเผยแพร่ สู่สาธารณชนหรือแม้กระทั่งการให้
เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานสร้างสรรค์ก็ได้
ประการที่สอง สิทธิเกี่ยวกับประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ 92 หมายถึง เป็น
ลักษณะที่ผู้สร้างสรรค์ได้ ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ที่ตนสร้างสรรค์ไว้เนื่องจากอนุญาต (licence)
ให้ผู้อื่นใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์นั้น
2.สิทธิทางศีลธรรม (Moral Right)
สิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) หรือที่นักกฎหมายบางท่านเรียกว่า “ธรรมสิทธิ”93
ได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี ก่อนที่หลักธรรมสิทธิจะถูกรวมอยู่ใน
อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมในปี ค.ศ.192894
อย่ า งไรก็ ต าม คำว่ า สิ ท ธิ ท างศี ล ธรรม (Moral Right) หรื อ ธรรมสิ ท ธิ ยั ง ไม่ มี
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศใดให้คำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน ทำให้มีนักกฎหมายพยายามให้คำจำกัด
ความแตกต่างกัน ไป เช่น สิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) หมายถึง สิ ทธิของผู้ส ร้างสรรค์ที่จะถือ
ครองผลงานซึ่งตนสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีสิทธิในการปกป้องผลประโยชน์ทางศีลธรรมหรือผลประโยชน์
ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ด้วย 95 หรือแม้กระทั่งนักกฎหมายไทยบางท่านก็ได้ให้คำจำกัดความของสิทธิ
ทางศีลธรรม (Moral Right) หมายถึง สิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณอัน
เนื่องมาจากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการป้องกันชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์อาจมา
จากการกระทำในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลอื่น 96 ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราสามารถสรุปสาระสำคัญของ
สิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) ได้ดังนี้
ประการแรก เป็ น สิ ท ธิ ในการแสดงว่ า ตนเป็ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง าน (The right of
paternity)97 กล่าวคือ มีลักษณะเป็นสิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่สามารถแสดงออกให้โลกได้รับรู้ว่าตนเป็น
ผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา98 โดยผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะแสดงชื่อของตนไว้ในผลงานสร้างสรรค์ (The
92

เรื่องเดียวกัน, หน้า 89
93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 83
94Cyrill P Rigamonti, “Deconstructing Moral Rights”, Harvard International Law
Journal 47 (2006),p.355–56.
95 Ibid.,p.355
96 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 83
97 เรื่องเดียวกัน, หน้า 86
98“Where Is the Morality?”, Myows Blog (blog), para 1–17, Retrieved 14
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right of authors to claim authorship of their works) ซึ่งจะเลือกใช้นามแฝงหรือชื่อจริงของผู้
สร้ างสรรค์ นอกจากนี้ ผู้ ส ร้างสรรค์ยังมีสิ ทธิไม่แสดงชื่อของตนไว้ในผลงานก็ได้ รวมทั้งยังมีสิ ทธิ
เรียกร้องให้ผู้อื่นที่นำงานสร้างสรรค์ของตนไปใช้ประโยชน์จะต้องอ้างอิงชื่อของผู้สร้างสรรค์ด้วย ทั้งนี้
เพื่อจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ และยังสามารถป้องกันการลักลอบขโมยผลงาน
โดยมิชอบของผู้สร้างสรรค์ไปใช้99
ประการที่สอง เป็นสิทธิในการห้ามการกระทำแก่งานสร้างสรรค์อันจะเป็นที่เสียหาย
แก่ชื่อเสีย งเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของงาน (The right of
integrity)100 ซึ่ ง ศาสตราจารย์ John Henry Merryman อาจารย์ ก ฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย
สแตนฟอร์ ด (Stanford University) ได้ตั้งข้อสั งเกตว่ามีที่มาจากแนวคิดที่ ว่า “งานศิล ปะคือการ
แสดงออกซึ่ ง ความเป็ น ตั ว ตนของศิ ล ปิ น ”(The work of art is an expression of the artist's
personality) การที่ผู้ใดบิดเบือนหรือทำให้ผลงานศิลปะได้รับความเสียหายย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็ นตัวตนรวมทั้งเกียรติของศิลปิน ดังนั้น กฎหมายจึงควรที่จะเข้าไปให้ การคุ้มครองซึ่งสิทธิ
เหล่ านั้ น 101 เช่น การที่ผู้ ใดนำภาพวาดโมนาลิ ซ่า (Mona Lisa) เติมหนวดหรือเครา ย่อมเป็นการ
บิดเบือนหรือทำให้ภาพวาดนั้นได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทบต่อสิทธิของจิตรกรผู้วาดภาพ
ประการที่สาม เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ที่ไม่สามารถโอนได้ (inalienable)
กล่าวคือ เนื่องจากสิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นตัวตนของผู้
สร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะ จึงทำให้สิทธิในทางศีลธรรมมีลักษณะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์
และไม่ ส ามารถโอนไปยั ง บุ ค คลภายนอกได้ 102 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจากสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ
(Economic rights) ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในเชิงผลประโยชน์แห่งทรัพย์สิน จึงสามารถที่
จะจำหน่าย จ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกได้
อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวคิดทางกฎหมายของบางประเทศที่เห็นว่าสิทธิทางศีลธรรม
(Moral Right) สามารถโอนได้ โดยต้องปรากฏว่าเป็นการโอนให้แก่ทายาทโดยการตกทอดทางมรดก
เท่านั้น103 เช่น ประเทศฝรั่งเศส

99Cyrill

P Rigamonti, op. cit., p.364.
เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 86
101John G Petrovich, “Artists’ Statutory Droit Moral in California: A Critical
Appraisal”,p.37.
102Cyrill P Rigamonti, op. cit., p.353 – 355.
103 Ibid.,p.361
100ไชยยศ
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2.5.3 การละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright infringement) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ได้กระทำแก่งานสร้างสรรค์อันเป็น การฝ่าฝืน สิท ธิของผู้ ทรงสิ ทธิห รือเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ โดย
ลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์มีด้วยกันอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้
2.5.3.1 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง (Direct Infringement)
หมายถึง การกระทำการซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์104 โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้
1). การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานทั่วไป กล่าวคือ เป็นกรณีที่ผู้ละเมิดได้กระทำ
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์แ ก่ งานพื้ น ฐานหรือ งานต้ น ฉบั บ (Original Work) ซึ่ งได้ แ ก่ ก ารกระทำซ้ ำหรื อ
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานนาฏกรรม งาน
ดนตรีกรรมและงานศิลปกรรมหรืองานอื่นใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2) การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ที่เป็นวิธีการหรือตัวสื่ อที่ใช้แสดง
เนื้อหา กล่าวคือ เป็นกรณีที่ผู้ละเมิดได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง หรือเป็นการกระทำโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการกระทำละเมิด
ลิขสิ ท ธิ์แก่งานโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยผู้ กระทำอาจใช้วิธีการทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่ อ
สาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวนี้
2.5.3.2 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (Indirect Infringement)
หมายถึง การละเมิดที่มิได้กระทำต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่เป็นการกระทำต่อ
งานโดยรู้อยู่แล้วว่าได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 105 โดยการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมสามารถแบ่งเป็น 2
กรณี ดังนี้
1) กรณีขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอขาย เสนอให้เช่า เสนอให้เช่าซื้อ
2) กรณีนำออกโฆษณา
สำหรับเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติให้การกระทำลักษณะเช่นนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อลงโทษบุคคลอื่นที่ร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือในการละเมิดลิขสิทธิ์ตามวิธีที่กฎหมายระบุไว้เป็นการ

104ไชยยศ

เหมะรัชตะ, ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม,

2536), หน้า 91.
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 103
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ป้องกันมิให้เกิดเหตุชักจูงใจผู้ทำละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อได้มีผู้ร่วมมือคอยช่วยเหลือ การละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะ
น้อยลง106
2.5.4 การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์อันเกิดจากการดัดแปลงงาน
ในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น การดัดแปลงงานเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยองค์ประกอบ
ของงานต้นฉบับที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์งานขึ้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า งานซึ่งเกิดจากการดัดแปลง (Derivative work) เป็นงานชิ้นที่สองซึ่งแยกออกเป็นอิสระ
จากการต้นฉบับนั่นเอง
สำหรับนิยามของคำว่า งานดัดแปลง (Derivative work) นั้น ในระบบกฎหมายของแต่ละ
ประเทศได้ พ ยายามกำหนดคำนิ ย ามที่ แตกต่ างกั น ออกไป เช่ น ในอนุ สั ญ ญากรุงเบอร์น เพื่ อ การ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works) ในข้อ 2(3) ได้กำหนดว่า สำหรับการแปล การดัดแปลง เรียบเรียง
หรื อ แก้ไขงานวรรณกรรมและศิล ปกรรม งานซึ่งเกิด จากการกระทำดังกล่ าวนั้ น ย่อ มได้ รับ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะเช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์ต้นฉบับ (Original works) แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่เป็นที่เสื่อมสิทธิแก่งานสร้างสรรค์ต้นฉบับ (Original works) ถึงแม้ว่าอนุสัญญากรุงเบอร์
(Berne Convention) จะไม่ได้ใช้คำว่า “งานดัดแปลง (Derivative work)” โดยตรง แต่ก็เป็นที่เห็น
ได้ว่าอนุสัญญาดังกล่าวมุ่งที่จะคุ้มครองผลงานซึ่งเกิดจากการดัดแปลงงานต้นฉบับด้วย
ในส่วนคำนิยามที่ครอบคลุ มคำว่า “งานดัดแปลง (Derivative work)” นั้นได้ถูกบัญญัติขึ้น
โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 (Copyright Act of 1976) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้
นิยามคำว่า “งานดัดแปลง (Derivative work) เป็นงานซึ่งได้อาศัยผลงานก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่ง
ผลงานขึ้ น ไป อย่ างเช่ น การแปลง การเรี ย บเรีย งเสี ย งประสาน การแปลงบทละครภาพยนตร์
การบันทึกเสียง การทำสำเนาผลงานศิลปะ การย่อ การรวบรวม หรือทำในรูปแบบอื่นใดที่ผลงานนั้น
อาจได้รั บ การแต่งใหม่ แปลงใหม่ห รือปรับ เปลี่ ยน งานที่ ประกอบด้ว ยการแก้ไขบทบรรณาธิการ
คำอธิบายประกอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการแก้ไขอื่น ๆ ของผลงานต้นฉบับของผู้ประพันธ์” เป็นต้น
สำหรับการให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลง (Derivative work) นั้น ผลงานซึ่งเกิด
จากการดัดแปลง และได้รับความคุ้มครองจะต้องได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง
และจะต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ และมากกว่าผลงานต้นฉบับ เช่น
คดี Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) เป็นคดีที่
ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ โดย
คดีนี้จำเลยได้คัดลอกข้อมูลจากสมุดโทรศัพท์ (Telephone directory) ภายในท้องถิ่นของตนเพื่ อ
106

เรื่องเดียวกัน, หน้า 104
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เก็บรวบรวมไว้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้น ปฏิเสธไม่ยอมให้จำเลยใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งศาลฎีกาได้
ตัดสินว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ และไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ใด ๆ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเท็จจริงเท่านั้น แม้จะมีการจัดเรียงข้อมูลดังกล่าวได้จำนวน
มากเพียงใดก็ตาม และถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐานซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ในระดับที่ต่ำเกินไป107
ผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงนี้ นอกจากจะต้องได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ตนเองแล้ว การที่ผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการดัดแปลงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอันทำ
ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งงานดัดแปลง ยังต้องปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย หากปรากฏว่ามีการนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์มาดัดแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าวย่อมจะไม่ค รอบคลุมถึงส่วนหนึ่งส่วน
ใดของผลงานดัดแปลงที่มีการนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย108
จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศส่วนใหญ่แล้วต้องการให้ความคุ้มครองแก่งาน
ต้นฉบับและงานดัดแปลง โดยให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ดัดแปลงงานที่จะมีสิทธิขัดขวางหรือควบคุมความ
สมบูรณ์ของงาน และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากงานที่ตนดัดแปลงขึ้น ทั้งนี้ การดัดแปลงงานซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น จะต้องเป็นการดัดแปลงงานโดยไม่กระทบต่อสิทธิของ
เจ้าของงานต้นฉบับด้วย
2.5.5 ข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์
กฎหมายลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีสิทธิได้ใช้ และชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ
หากปรากฏว่าการให้ ความคุ้มครองลิขสิท ธิ์มีลักษณะเด็ดขาดจนเกินไป โดยมิได้มีข้อยกเว้นใด ๆ
สังคมก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ อันส่งผลให้สังคมขาดพัฒนาการใหม่ ๆ ตามมาด้วย
เหตุนี้เอง กฎหมายลิขสิทธิ์จึงได้กำหนดข้อยกเว้น เพื่อเป็นการรักษาดุลยภาพระหว่างการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์กับผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้น โดย
ข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
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Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., (U.S. Supreme
Court 1991)
108U.S. Copyright Office, “Copyright in Derivative Works and Compilations”,
p.1–4, Retrieved 19 June 2016, from https://copyright.gov/circs/circ14.pdf.
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2.5.5.1 หลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair use or fair dealing)
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมหรือที่เรามักเรียกกันว่า “Fair Use” คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลหนึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อื่นโดยไม่จำต้องได้รับการอนุญาตก่อนรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์นั้น109
พั ฒ นาการของหลั ก Fair use or fair dealing สื บ เนื่ องจากการพิ พ าทกั น ในคดี
Gyles v Wilcox (1740) ที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการนำเอาผลงานวรรณกรรมของ Gyles มาย่อ
เนื้ อ หาของวรรณกรรมโดยใช้วิธีก ารเปลี่ ยนแปลงถ้อยคำเพี ย งเล็ ก น้อย คดี นี้ท ำให้ ศาลชานเซอรี่
(Court of Chancery of England) ได้ ใช้ ห ลั ก fair abridgement อั น เป็ น ห ลั ก ก ารย่ อ งาน
วรรณกรรมต้นฉบับ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความเป็นเอกภาพของงานวรรณกรรมต้นฉบับ จนใน
ที่สุดผลของคดีดังกล่าวได้สร้างหลักสำคัญที่เรียกว่า “หลัก fair dealing” ที่ ใช้กันในกลุ่มประเทศ
อังกฤษ และได้พัฒนาต่อมาเป็น “หลัก Fair use” ซึ่งใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา110
ตามอนุสัญญากรุงเบอร์ น (Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works) มาตรา 9(2) ยอมให้ภาคี สมาชิกออกกฎหมายยกเว้นการกระทำที่ถือว่าไม่ เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความจำเป็น และไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิ อีกทั้งต้องไม่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของเจ้าของสิทธิเกินสมควร
ซึ่งข้อตกลงทริปส์ มาตรา 13 ก็ยืนยันหลักการนี้และต่อมาได้ถูกเรียกว่า “Three Step Test”
ส่วนสาระสำคัญของหลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair use or fair dealing) เราอาจ
แยกพิจารณาได้ดังนี้
1) กลุ่มประเทศอังกฤษที่ใช้หลัก fair dealing มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
6 ประการ ดังนี้
ประการแรก พิจารณาจำนวนหรือปริมาณของการใช้งานสร้างสรรค์ของ
ผู้อื่นว่ามีมากน้อยเพียงใด และพิจารณาถึงความจำเป็นของการใช้งานสร้างสรรค์

109“ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก

: นิยามความหมายและสารัตถะ”, สำนักกฎหมายธรรมนิติ, ย่อ
หน้า 10, สืบค้น 14 มกราคม 2019, https://www.dlo.co.th/node/173.
110“Fair Use History – Matthew Sag”, para 2, Retrieved 14 January 2019, from
https://matthewsag.com/projects/fair-use-history/.
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ประการที่สอง พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและความเกี่ยวพันกับงานที่
ถูกละเมิด
ประการที่สาม พิจารณาถึงความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่ต้องมีการกระทำ
เช่นนั้น
ประการที่สี่ พิจารณาว่างานดังกล่าวมีการนำออกเผยแพร่แล้วหรือไม่
ประการที่ห้า พิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นการแข่งขันกับผู้สร้างสรรค์เดิม
หรือไม่ หรือทำให้การขายหรือจำหน่ายงานในท้องตลาดได้รับผลกระทบหรือไม่
ประการที่หก พิจารณาจากเจตนารมณ์ของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ของผู้อื่น111
2) กลุ่ ม ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ใช้ ห ลั ก Fair use มี ห ลั ก เกณฑ์ ในการ
พิจารณา ดังนี้
ประการแรก พิจารณาจากวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้ จะต้องไม่มี
ลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหากำไร
ประการที่ ส อง พิ จ ารณาจากคุ ณ ค่ า ของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก นำไปใช้
จะต้องไม่ใช่ส่วนใหญ่ของงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ปรากฏว่างานที่ถูกนำไปใช้นั้นเป็นเพียงส่วน
น้อยของงานทั้งหมด แต่ถ้าปรากฏว่างานซึ่งเป็นส่วนน้อยนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เช่นนี้ก็ย่อม
ไม่อาจเข้าข้อยกเว้นได้
ประการที่สาม พิจารณาปริมาณที่ถูกนำไปใช้จะต้องไม่เป็นส่วนใหญ่ของ
เนื้อหาของงานทั้งหมด
ประการที่สี่ พิจารณาจากผลกระทบของการใช้ว่าจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
การตลาด และไม่กระทบต่อคุณค่าของงานนั้น112
2.5.5.2 หลักการใช้ส่วนตัว (Private Use) และหลักการนำแสดงออกสู่สาธารณะ
(Public Performance)
หลั ก การใช้ ส่ ว นตัว (Private Use) หรือ ในที่ พั กอาศัย ของผู้ ค รอบครองงานอั น มี
ลิขสิทธิ์ย่อมถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะเป็นการใช้งานตามปกติในงานนั้น แต่ที่
เป็นปั ญหาก็คือ การใช้งานส่วนตัวนั้นมีความคาบเกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่เป็นส่วนตัวหรือขยายออกสู่
สาธารณะโดยไม่มีการแสวงหาประโยชน์กำไร เช่นนี้ ศาลในกลุ่มประเทศอังกฤษ และกลุ่มประเทศ

111วิศิษฐ์

ศรีพิบูลย์, คำอธิบายพร้อมตัวบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคำพิพากษา
ฎีกาเรียงมาตรา, พิมพ์ครั้งที่ 3 , (กรุงเทพมหานคร: ทิพยดา, 2548.), หน้า 84.
112 เรื่องเดียวกัน,หน้า 89
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ยุโรปส่วนใหญ่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามี
ความเห็นว่าสามารถกระทำได้

2.5.5.3 หลั ก ความยิ น ยอมของผู้ ท รงสิ ท ธิ ห รื อ เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ (Consent of
copyright Owner) .......
ในบางกรณีข้อยกเว้นความผิดในการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ข องผู้อื่นออกเผยแพร่ หรือ
นำออกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น นอกเหนือจากข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว อาจต้อง
พิจารณาจากความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิที่ได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าด้วย ซึ่ง
ความยินยอมนั้นไม่จำต้องมีความชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ ประการใด อาจเป็นความยินยอมใน
รูปแบบปริยายก็ได้
จากสาระสำคั ญ ต่ าง ๆ ที่ ผู้ วิจั ย ได้ก ล่ าวมาแล้ ว ในบทที่ 2 นี้ จะเห็ น ได้ ว่างานดนตรีแ ละ
สิ่ งบั น ทึ กเสี ย งที่ เกิด ขึ้ น โดยอาศั ย วิ ธีก าร Remix อาจถื อ ว่าเป็ น งานสร้างสรรค์ ป ระเภทหนึ่ งตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ และหากมีการนำเอาผลงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงแก้ไขโดย
วิธีการ Remix ถ้าปรากฏว่าการดัดแปลงถึงขนาดที่ผู้ดัดแปลงได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง
อย่างเพียงพอแล้ว งานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึ กเสียงที่เกิดจากการ Remix นั้นก็อาจจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น การดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการ Remix หาก
เป็นการกระทำโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานก็อาจจะเป็นการขัดต่อสิทธิในทางเศรษฐกิจและ
สิทธิในทางศีลธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่อาจจะทำให้ผู้ดัดแปลงต้องรับผิดในฐานละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการดัดแปลงแก้ไขอย่างเป็นธรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์มากจนเกินไป กฎหมายก็ย่อมที่จะยกเว้นมิให้ถือว่าการดัดแปลงนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
ด้วย

มาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรี
กรรมและสิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
เมื่อเราได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและ
สิ่งบันทึกเสียงมาดัดแปลงโดยวิธีการ Remix ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 นั้น ในส่วนของบทนี้
ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และต่างประเทศโดยเปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) เพื่อให้ทราบถึงข้อแตกต่าง และ
วิเคราะห์หาแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายต่อไป

3.1 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
นั บ แต่ ได้ มี ก ารปฏิ วั ติ อุ ส าหกรรมในศตวรรษที่ 19 ซึ่ งทำให้ ส ภาพสั งคมแต่ เดิ ม ผู้ ค นมั ก
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมและพึ่ ง พาธรรมชาติ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ได้ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ระบบ
อุตสาหกรรมที่ผู้คนในสังคมได้คิดค้นเครื่องจักรต่าง ๆ มาใช้อำนวยความสะดวกเพื่อทดแทนแรงงาน
ธรรมชาติ จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นยุคทองแห่งเครื่องจักรไอน้ำ (Age of Steam)113 เหตุการณ์ดังกล่าว
ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นใหม่กลายเป็นผลงานซึ่งมีลิขสิ ทธิ์และแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ
มากขึ้น ดังนั้น ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้แล้ว ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอหลักกฎหมายที่ให้ความ
คุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ข องกฎหมายระหว่ า งประเทศ ได้ แ ก่ อนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เพื่ อ การคุ้ ม ครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary

113สัญชัย

สุวังบุตร และ อนันต์ชัย เลาหะพันธุ , ยุโรป ค.ศ.1815-1918, (กรุงเทพมหานคร:
ศักดิโสภาการ, 2558), หน้า 2.
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and Artistic Works) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS Agreement)
3.1.1 อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works)
อนุสั ญญากรุงเบอร์น เพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ถื อ เป็ น ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศที่เป็นสมาชิกแห่ง
อนุสัญญาได้รับความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ภายใต้หลักการของกฎหมายเดียวกัน 114 แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาวิจั ย ในครั้งนี้ ผู้ วิจั ย จะขอกล่ าวเฉพาะสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ งานดนตรีกรรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 4 ประการ ดังนี้
1. งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works)
อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) มีบทบั ญ ญั ติเกี่ยวกับ
งานซึ่งได้รับความคุ้มครองไว้ใน ข้อ 2115 ซึ่งบัญญัติว่า
114“The

Berne Convention | fact sheet P-08 (international copyright law)”, para
1, Retrieved 14 January 2019, from
https://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p08_berne_convention.
115 “Article 2 Protected Works
(1) The expression “literary and artistic works” shall include every production in the
literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its
expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses,
sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works;
choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with
or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed
by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture,
sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated
works expressed by a process analogous to photography; works of applied art;
illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to
geography, topography, architecture or science.”
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“(1) คำว่า งานวรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมถึง การผลิตทุกประเภท
ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จะแสดงออกมาโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดก็ได้
เช่น หนังสือ จุ ลสาร และงานเขียนอื่น ๆ ปาฐกถา กถาอื่น ๆ เทศนา หรืองานอื่น ๆ อันมีลักษณะ
เช่นเดียวกัน นาฏกรรมหรือนาฎดนตรีกรรม หรือแบบฟ้อนรำ และการแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ดนตรีที่
มีคำร้องหรือไม่มีคำร้อง ภาพยนตร์ และภาพที่ทำขึ้นโดยวิธีคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ การวาดเขียน
การเขียนระบายสี สถาปัตยกรรม งานประติมากรรม การแกะ การพิมพ์หิน รูปถ่ายและรูปที่ทำขึ้น
โดยวิธีคล้ายคลึงกับการถ่ายรูป งานศิลปะประยุกต์ รูปประกอบเรื่อง แผนที่ภูมิประเทศ แผนผัง ภาพ
ร่าง และงานรูปทรงสามมิติอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ สถาปัตยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
(2) แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม เป็ น เรื่องที่ ก ฎหมายของประเทศสมาชิ กจะกำหนดว่างาน
โดยทั่วไปหรืองานประเภทใดที่ระบุไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่จะได้ทำให้ปรากฏซึ่งรูปแบบ
เนื้อหาบางส่วนของงานนั้น”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วสามารถสรุ ป สาระสำคั ญ ของงานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบั น ทึกเสี ย ง ซึ่งได้รั บ ความคุ้มครองตามอนุสั ญ ญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works) ได้ดังนี้
ประการแรก แม้อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) จะ
ไม่ได้กำหนดนิยามของงานดนตรีกรรมไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าหากพิจารณาจากนิยามของคำว่า “งาน
ศิล ปกรรม หมายรวมถึง การผลิตทุกประเภทในแผนกศิลปะโดยวิธีห รือรูปแบบอย่างใดก็ได้ เช่น
ดนตรีที่มีคำร้องหรือไม่มีคำร้อง” ทำให้เห็นว่าอนุสัญญานี้ให้ความหมายอย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงงานดนตรีกรรมด้วย เพราะงานดนตรีกรรมเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นในแผนกศิลปะอย่างหนึ่งโดย
วิธีหรือรูปแบบอย่างใด แม้บ ทบั ญญั ติข้างต้นจะได้กำหนดประเภทของงานที่กฎหมายมุ่งให้ ความ
คุ้มครองไว้ แต่ชื่อผลงานดังกล่าวก็ไม่ได้จำกัดประเภทของผลงานที่ได้รับความคุ้มครอง บทบัญญัติ
ดังกล่าวยังให้ความคุ้มครองถึงผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ด้วย แม้จะมิได้มีรายชื่อปรากฏอยู่ข้างต้นก็ตาม
เช่น สิ่งบันทึกเสียงเป็นสื่อมัลติมีเดียอย่างหนึ่งที่มิได้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังกล่าว จัดอยู่ใน
ผลงานการสร้างสรรค์ป ระเภทวรรณกรรม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ ถึงแม้ จะยังไม่มีนิยามในทาง
กฎหมาย แต่ เป็นที่เห็นพ้องกันว่าสิ่งบันทึกเสียงเป็นการรวบรวมเสียง ข้อความหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ที่พอเพียงจึงควรได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัตินี้ด้วย
ประการที่ ส อง อนุสั ญ ญานี้ เปิ ดกำหนดทางเลื อกให้ แก่ป ระเทศสมาชิ กที่ จะออก
กฎหมายภายในประเทศของตนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่งานดนตรีกรรมไว้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ งาน
ดนตรีกรรมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่องานนั้นได้ถูกทำให้ปรากฏหรือถูกบันทึกลงในสื่อ
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ถึงขนาดที่จับต้องได้ (Fixation) อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกมิได้
กำหนดไว้ถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว งานดนตรีกรรมที่ได้แสดงออกมาแม้จะไม่ได้ ถูกบันทึกลงในสื่อใด ๆ
เช่น การร้องเพลงสด ๆ โดยมิได้มีการบันทึกลงในเทป ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วย
2. ความเป็น เจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามอนุสัญ ญา
กรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works)
การให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตาม
อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 แบ่งออกเป็น 5 ประการ
ดังนี้
(1) สิทธิในการแปลผลงาน มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 8116 ซึ่งบัญญัติ
ว่า “ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแปลผลงานและอนุญาตให้ บุคคลอื่นแปลผลงานของตน ตลอดระยะเวลาที่งาน
สร้างสรรค์ของตนได้รับการคุ้มครองสิทธิ” จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ประการแรก ผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการแปลผลงานดังกล่าวที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่งานสร้างสรรค์ของตนได้รับ
การคุ้มครอง
ประการที่ ส อง ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง านดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งมี สิ ท ธิ
อนุ ญ าตให้ บุ คคลอื่น ที่มิใช่ผู้ส ร้างสรรค์แปลผลงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสี ยงของตนได้ตลอด
ระยะเวลาที่งานสร้างสรรค์ของตนได้รับการคุ้มครอง
2.สิทธิในการดัดแปลงและเรียบเรียงงาน มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ
2(3)117 และข้อ 12 118 ซึ่งบั ญ ญั ติว่า “ข้ อ 2(3) การแปล ดัดแปลง การเรียบเรียงดนตรี และการ
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Article 8 Right of Translation
Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy
the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works
throughout the term of protection of their rights in the original works.
117 Article 2
(3) Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a
literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the
copyright in the original work.
118 Article 12
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เปลี่ยนแปลงแก้ไขอื่น ๆ ของงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม จะได้รับความคุ้มครองเป็นงานสร้างสรรค์
เมือ่ ไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ”
“ข้อ 12 ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิลปกรรม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่
จะอนุญาตให้มีการดัดแปลง เรียบเรียง และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอื่น ๆ ในผลงานดังกล่าวของตน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้คือ ผู้สร้า งสรรค์งาน
ศิ ล ปกรรมซึ่ ง รวมถึ ง งานดนตรี ก รรม ย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วที่ จ ะดั ด แปลง เรี ย บเรี ย งหรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผลงานของตนเองหรือมีการอนุญาตให้ผู้อื่นดัดแปลงเรียบเรียงหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในผลงานของตนเองก็ได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ใดดัดแปลงหรือแก้ไขงานดนตรีกรรมต้นฉบับของ
ผู้อื่น งานดนตรีกรรมซึ่งเกิดจากการดัดแปลงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อไม่
กระทบต่อลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ เช่น ผู้ดัดแปลงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานต้นฉบับ
3.สิ ท ธิ ใ นการแสดงออกสู่ ส าธารณะและเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 11 (1)119 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้สร้างสรรค์งานนาฏกรรม งานนาฏกรรม
ประกอบดนตรี งานดนตรีกรรม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุญาต
(ก) นำแสดงออกสู่ ส าธารณชนซึ่งผลงานของตน รวมถึงการนำ
แสดงออกสู่สาธารณะซึ่งผลงานดังกล่าวโดยวิธีการหรือกระบวนการใด ๆ
(ข) เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการนำแสดงออกสู่ สาธารณชนซึ่ง
ผลงานของตน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้สร้างสรรค์
งานดนตรีกรรมมีสิทธิที่จะนำผลงานของตนออกแสดงสู่สาธารณชนโดยวิธีการใด ๆ ก็ได้ หรือมีสิทธิที่
จะอนุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น นำผลงานดนตรีก รรมต้ น ฉบั บ ของตนออกแสดงสู่ ส าธารณชนโดยวิธี การหรือ
กระบวนการใด ๆ ก็ได้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์

Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of
authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their works.
119 Article 11
(1) Authors of dramatic, dramatico-musical and musical works shall enjoy the
exclusive right of authorizing:
(i) the public performance of their works, including such public
performance by any means or process;
(ii) any communication to the public of the performance of their
works.
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4.สิทธิในการแพร่ภ าพแพร่เสียง มีบทบัญ ญัติที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 11 Bis
(1)120 ซึ่ งบั ญ ญั ติ ว่า “ผู้ ส ร้ างสรรค์งานวรรณกรรมและงานศิล ปกรรม มีสิ ท ธิแต่เพี ยงผู้ เดี ยวที่ จ ะ
อนุญาต
(ก) แพร่ภาพแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีอื่นใดโดย
การแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพแบบไร้สายซึ่งผลงานของตน
(ข) เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการกระจายเสียงตามสายหรือโดย
การทำซ้ำในงานแพร่ภาพแพร่เสียง เมื่อการเผยแพร่นี้ทำขึ้นโดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรผู้สร้างสรรค์
(ค) เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเครื่องกระจายเสียงหรืออุปกรณ์อื่น
ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ”
จากบทบัญ ญั ติข้างต้น นี้ ผู้ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมซึ่งรวมถึงงานดนตรี
กรรมและสิ่งบันทึกเสียง มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเผยแพร่เสียงต่อสาธารณชนโดยวิธีอื่นใดโดยการ
แพร่สัญญาณเสียงแบบไร้สายในผลงานของตัวเอง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการทำซ้ำงานเสียง
นั้นเพื่อการเผยแพร่นั้นได้ทำขึ้นโดยองค์กรอื่นหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเครื่องกระจายเสียงโดย
การแพร่สัญญาณเสียง
5.สิทธิในการทำซ้ำ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 9121 ซึ่งบัญญัติว่า
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Article 11bis
(1 ) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of
authorizing:
(i) the broadcasting of their works or the communication thereof to
the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;
(ii) any communication to the public by wire or by rebroadcasting of
the broadcast of the work, when this communication is made by an organization
other than the original one;
(iii) the public communication by loudspeaker or any other analogous
instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work.
121 Article 9
(1 ) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall
have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any
manner or form.
(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit
the reproduction of such works in certain special cases, provided that such
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“(1) ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามอนุสัญญานี้ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุญาตให้ทำซ้ำซึ่งงานดังกล่าวในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ
(3) การบันทึกเสียงหรือภาพใด ๆ ถือเป็นการทำซ้ำตามความมุ่งหมายของ
อนุสัญญานี้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมซึ่งรวมถึงงานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำงานดังกล่าวของตนในรูปแบบอย่างใดมีลั กษณะ
อย่างใดก็ได้ หรือจะอนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำงานดังกล่าวของตน นอกจากนี้บทบัญญัติดังกล่าวยังได้ให้
ความหมายของการทำซ้ำให้รวมถึงการบันทึกเสียงด้วย
แม้ผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสี ยงจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังที่กล่าว
มาแล้ ว 5 ประการข้างต้น อย่ างไรก็ต าม อนุสั ญ ญากรุงเบอร์น เพื่ อการคุ้ มครองวรรณกรรมและ
ศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works) ยั งได้กำหนดข้อจำกัดสิทธิสำหรับการบันทึกเสียงผลงานทางดนตรีและคำร้องใด ๆ ไว้ ใน
ข้อ 13 โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ละแห่งอาจกำหนดข้อสงวนและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิแต่เพี ยง
ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมและผู้สร้างสรรค์คำร้อง แต่ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังกล่า วจะใช้
บังคับเฉพาะในประเทศที่ได้กำหนดไว้และจะไม่ใช้บังคับไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่จะเป็นการเสียสิทธิของ
ผู้สร้างสรรค์ในการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงจะต้องได้รับการกำหนดโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
3. การละเมิด ลิขสิทธิ์ ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบั น ทึกเสียงตามอนุสัญ ญากรุง
เบอร์น เพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works)
อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าพิจารณาจาก
สิทธิต่าง ๆ ของผู้สร้างสรรค์ทั้ง 5 ประการในข้อ 3.1.1.3 ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแล้ว สามารถสรุป
หลั ก เกณฑ์ ไ ด้ ว่ า หากปรากฏว่ า มี บุ ค คลใดกระทำการดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วของ

reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
(3 ) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for
the purposes of this Convention.
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ผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้นั้นแล้ว ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ กล่าวคือ
(1) กระทำการแปลผลงานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งโดยมิ ได้ รั บ
อนุญาต
(2) กระทำการดัดแปลงและเรียบเรียงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
โดยมิได้รับอนุญาต
(3) กระทำการแสดงออกสู่ สาธารณะและเผยแพร่ต่อ สาธารณชนในงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยมิได้รับอนุญาต
(4) กระทำการแพร่เสียงในงานดนตรีและสิ่งบันทึกเสียงโดยมิได้รับอนุญาต
(5) ทำซ้ำซึ่งงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยมิได้รับอนุญาต
4.ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
อนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เพื่ อ การคุ้ ม ครองวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ได้ ก ำหนดข้ อ ยกเว้ น
บางประการเกี่ย วกับ สิท ธิท างเศรษฐกิจ (Economic Rights) กล่ าวคือ กำหนดให้ ส ามารถนำงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงซึ่งได้รับความคุ้มครองมาใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และ
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งข้อยกเว้นนี้เรียกว่า “การใช้ประโยชน์อย่างเสรี” (Free uses)122 โดยแบ่งได้
3 ประการดังต่อไปนี้
1. ข้อ ยกเว้น เกี่ ยวกับ การทำซ้ำในกรณี พิ เศษซึ่ งงานดนตรีก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียง
อนุ สั ญ ญากรุงเบอร์น เพื่อ การคุ้ มครองวรรณกรรมและศิล ปกรรม ค.ศ.
1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทำซ้ำไว้ใน ข้อ 9 (2)123 ดังนี้

122“Summary

of the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works (1886)”, para 4, Retrieved 14 January 2019, from
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html.
123 Article 9
(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit
the reproduction of such works in certain special cases, provided that such
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“เป็นเรื่องที่กฎหมายภายในประเทศสมาชิกจะอนุญาตให้ทำซ้ำงานดังกล่าว
ในกรณีพิเศษบางกรณี โดยที่การทำซ้ำดังกล่าวไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของงานและไม่
ทำให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์”
จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works) อนุญาตให้กลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่เข้าเป็นสมาชิกออกกฎหมายภายในประเทศ
ของตนเพื่อให้มีการทำซ้ำในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของผู้อื่นได้โดยจำต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยกำหนดเงื่อนไขว่าการทำซ้ำงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของผู้อื่นจะต้องไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของงานต้นฉบับ และไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์โดย
ชอบด้ ว ยกฎหมายของเจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น การทำซ้ำงานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ ใช้
ประโยชน์เป็นการส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์อย่างญาติสนิท
2. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการอ้างและการใช้งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการศึกษา
อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886
(The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ได้ บั ญ ญั ติ
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการอ้างและการใช้งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงไว้ในข้อ 10 (2) (3)124 ดังนี้
“(2) เป็ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายภายใน ข้ อ ตกลงพิ เศษที่ มี อ ยู่ ห รือ ที่ จ ะตกลง
ระหว่างกันของประเทศสมาชิก อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม โดย
วิธีการยกตัวอย่างประกอบสิ่งพิมพ์ แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการบันทึกเสียงหรือภาพ ตามขอบเขตที่
กำหนดไว้สำหรับทางการศึกษา หากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
124 Article 10
(2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for
special agreements existing or to be concluded between them, to permit the
utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic works by way
of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching,
provided such utilization is compatible with fair practice.
(3) Where use is made of works in accordance with the preceding paragraphs
of this Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author
if it appears thereon.
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(3) กรณีที่มีการใช้ผ ลงานตามวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้ให้อ้างถึงแหล่งที่มา
และชื่อของผู้สร้างสรรค์ ถ้าเห็นปรากฏอยู่ในผลงานนั้น”
จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้อาจสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประเทศซึ่งเป็นสมาชิก
แห่งอนุสัญญานี้สามารถที่จะกำหนดข้อยกเว้นที่จะมีการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในงานศิลปกรรม
ซึ่งรวมถึงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาก็ได้ โดยการกำหนด
ข้อยกเว้น ดังกล่ าวประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดลั กษณะของการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ
การศึกษาโดยต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงแหล่งที่มา และชื่อของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักของการรับรู้ที่เพียงพอตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ ดังที่จะได้กล่าวในลำดับต่อไป
จากการที่ได้ศึกษาสาระสำคัญต่าง ๆ ในอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรม
และศิ ล ป กรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works) แม้อนุสัญญาดังกล่าวจะได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังเจริญไม่มากนัก แต่
อนุสัญญานี้ก็ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ หลักการและแนวคิดพื้นฐาน และบทบัญญัติขั้นพื้นฐานใน
ลักษณะที่ ให้ กลุ่ มประเทศสมาชิก นำไปอนุวัตการโดยการตรากฎหมายภายในประเทศของตนให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้นำหลักการของอนุสัญญานี้ ไปอนุ
วัตรการโดยการตรากฎหมายของตนแล้ว มักจะมีการออกกฎหมายภายในเพื่อให้ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย ถ้าหากพิจารณาถึงการ Remix เพลงที่ผู้สร้างสรรค์
งานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งมั กมี ก ารใช้ เทคโนโลยี เป็ น เครื่อ งมื อ ในการสร้างสรรค์ ผ ลงาน
ค่อนข้างมาก ในอนุ สั ญ ญากรุงเบอร์เพื่ อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) มิ ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ น
เรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการ Remix ซึ่งจัดอยู่ในงาน
ดัดแปลงประเภทหนึ่งในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงแล้ว ก็จำต้องนำมาพิจารณาตามหลักการ
และแนวคิดของอนุสัญญานี้ด้วยว่า งานดัดแปลงนั้นนั้นเข้าลักษณะของงานสร้างสรรค์หรือไม่ ซึ่งจุดนี้
ก็จะทำให้เราพิจารณาถึงระดับของการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงงานดนตรี
กรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยวิธีการ Remix ตามหลักการของอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works)
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3.1.2 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญ ญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS
Agreement)
ข้ อ ตกลงว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) หรื อ ที่ เรามั ก เรี ย กว่ า “ข้ อ ตกลงทริ ป ส์ ”
(TRIPS Agreement) มุ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ดังเห็นได้จากบทบัญญัติใน
ข้อ 1.2 ที่บัญญัติว่า “เพื่อความมุ่งหมายแห่งความตกลงนี้ คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง
ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทุ ก ประเภทที่ อยู่ ในหั ว ข้อ ของส่ ว นที่ 1 ถึง 7 ของภาค II” ด้ว ยเหตุ นี้ ทำให้
ข้อตกลงทริปส์ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงทริปส์ยังได้กำหนดหลักการบางอย่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่
บั ญ ญั ติ ไว้ในอนุ สั ญ ญากรุ งเบอร์ น หรือ ที่ มั ก กล่ าวกั น ว่ าเป็ น อนุ สั ญ ญากรุงเบอร์ น เสริม (Berneplus)125ดังที่บั ญ ญั ติไว้ในข้อ 9 แห่ งข้อตกลงว่าด้วยสิ ท ธิในทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาที่เกี่ยวกับ การค้ า
( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS
Agreement) ซึ่งบัญญัติว่า “1. สมาชิกจะปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 21 ของอนุสัญญากรุงเบอร์น (ค.ศ.
1971) และภาคผนวกแนบท้าย อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะไม่มีสิทธิหรือข้อผูกพันภายใต้ความตกลงนี้ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิที่ให้ภายใต้ข้อ 6 ทวิของอนุสัญญานั้นหรือเกี่ยวกับสิทธิที่เกิดจากอนุสัญญานั้น”126
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงทริป ส์กับอนุสัญญา
กรุงเบอร์น ทำให้หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงซึ่งเราได้พิจารณาไป
แล้วในหัวข้อ 3.1.1 ว่าด้วยอนุสัญญากรุงเบอร์น เช่น ประเภทงานที่ได้รับความคุ้มครอง สิทธิของผู้
สร้างสรรค์ การละเมิดสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ข้อยกเว้นสิทธิของผู้สร้างสรรค์ เป็นต้น ต้องนำมาใช้
บังคับกับบรรดาประเทศสมาชิกแห่งข้อตกลงทริปส์ด้วยโดยอนุโลม แม้ประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิก
ของอนุสัญญากรุงเบอร์น ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวเฉพาะสาระสำคัญแห่ง

125Chalermchai

Kokkeadtikul, “Study Room: ความเป็นมาของความตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement)”, Study Room (blog), 2556, ย่อหน้า 2,
http://chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/1_7395.html.
126 Article 9 Relation to the Berne Convention
1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention
(1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or
obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis
of that Convention or of the rights derived therefrom.
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ข้อตกลงทริปส์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ และสิทธิเกี่ยวเนื่องในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเฉพาะที่
ได้บัญญัติเพิ่มเติมจากอนุสัญญากรุงเบอร์นเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 ประการ ดังนี้
1. การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แสดงงานดนตรีกรรมและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
ตามข้ อตกลงว่า ด้ วยสิท ธิ ในทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ยวกับ การค้ า (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS Agreement)
สำหรับการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แสดงงานดนตรีกรรมและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
ถือเป็นบทบัญญัติที่ข้อตกลง ทริปส์ได้บัญญัติเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากอนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งได้
บัญญัติไว้ในข้อ 14127 แห่งข้อตกลงทริสป์ โดยบัญญัติว่า
“ข้อ 14.1 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบันทึกการแสดงของตนบนสิ่งบันทึกเสียง ผู้แสดงจะ
สามารถห้ ามการกระทำดังต่อไปนี้ ได้ เมื่อกระทำโดยมิได้รับอนุญาตจากตน ได้แก่ การบันทึกการ
แสดงของตนซึ่ง ยังไม่ได้มีการบันทึกและการทำซ้ำซึ่งการบันทึกนั้น ผู้แสดงจะสามารถห้ามการกระทำ
127

Article 14 Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound
Recordings) and Broadcasting Organizations
1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers
shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without
their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of
such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following
acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless
means and the communication to the public of their live performance.
2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the
direct or indirect reproduction of their phonograms.
4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply
mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right holders in
phonograms as determined in a Member’s law. If on 15 April 1994 a Member has in
force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of
phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of
phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of
reproduction of right holders.
6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2
and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent
permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 1 8 of the
Berne Convention (1 9 7 1 ) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of
performers and producers of phonograms in phonograms.
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ดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อกระทำโดยมิได้รับอนุญาตจากตน นั่นคือการแพร่ เสียงแพร่ภาพโดย
วิธีไร้สายและการเผยแพร่การแสดงของตนสู่สาธารณชน
ข้อ 14.2 ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิที่จะอนุญาตหรือห้ามการทำซ้ำทั้งโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งสิ่งบันทึกเสียงของตน
ข้อ 14.4 บทบัญญัติของข้อ 11 ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้บังคั บ
โดยอนุโลมกับผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และผู้ทรงสิทธิอื่นใดในสิ่งบันทึกเสียงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
สมาชิก หากในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 สมาชิกใดมีระบบการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของ
ผู้ทรงสิทธิเกี่ยวกับการเช่าสิ่งบันทึกเสียงใช้บังคับอยู่ สมาชิกนั้นอาจคงระบบดังกล่าวไว้โดยมีเงื่อนไข
ว่าการเช่าในเชิงพาณิชย์ของสิ่งบันทึกเสียงไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียอย่างสำคัญแก่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการทำซ้ำของผู้ทรงสิทธิ
ข้อ 14.6 เกี่ยวกับสิทธิภายใต้วรรค 1 , 2 และ 3 นี้ สมาชิกใดอาจกำหนดเงื่อนไข
ข้อจำกัด ข้อยกเว้น และข้อสงวนเท่าที่ได้รับอนุญาตตามอนุสัญญากรุงโรม อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
ข้อ 18 ของอนุสัญญากรุงเบอร์น (ค.ศ. 1971) จะใช้บังคับโดยอนุโลมกับสิทธิของนักแสดง และผู้ผลิต
สิ่งบันทึกเสียงในสิ่งบันทึกเสียงด้วย”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถสรุ ป สาระสำคั ญ ของสิ ท ธิ ผู้ ผ ลิ ต สิ่ ง
บั น ทึ ก เสี ย งตามข้ อ ตกลงว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ ในทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS Agreement) ได้ดังนี้
ประการแรก สิทธิของผู้แสดง (Performers) ผู้แสดงจะมีสิทธิห้ามการบันทึก การ
แพร่ภาพแพร่เสียง และสื่อสาร ซึ่งผลงานการแสดงดนตรีกรรมของตนออกสู่สาธารณะ นอกจากจะ
ได้รับอนุญาต และยังมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้มีการทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
โดยมีขอบเขตเฉพาะการบันทึกเสียงที่สามารถรับรู้ได้โดยทางหูเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการบันทึกภาพ
และเสียงหรือโสตทัศนวัสดุ (Audiovisual) เช่น การบันทึกการแสดงดนตรีสดลงในสิ่งบันทึกเสียง แต่
สำหรับสิทธิที่เกี่ยวกับการแพร่ภาพแพร่เสียง และการสื่อสารต่อสาธารณะนั้น อาจเป็นไปในลักษณะ
ของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแทนที่จะเป็นการห้ามไม่ให้กระทำก็ได้
ประการที่สอง สิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุญาต หรือ
ห้ามการทำซ้ำ นำเข้า เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียงโดยวิธีไร้สายซึ่งต้นฉบับหรือสำเนาสิ่งบันทึกเสียง
ของตน ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในการแพร่ภาพแพร่เสียงและสื่อสารผลงาน
แผ่นเสียงออกสู่สาธารณะด้วย
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นอกจากนี้ ในข้อ 14.4 ยังกำหนดให้นำข้อ 11128 แห่งข้อตกลงทริปส์มาบังคับใช้โดย
อนุโลมกับผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง ซึ่ง บัญญัติว่า “อย่างน้อยที่สุดในส่วนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และงานภาพยนตร์ สมาชิกจะให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์และผู้สืบสิทธิของผู้ส ร้างสรรค์ในการอนุญาตหรือ
ห้ามมิให้มีการเช่าในเชิงพาณิชย์ต่อสาธารณะซึ่งต้นฉบับหรืองานที่สำเนาจากงานที่มีลิขสิทธิ์ของตน
สมาชิกจะได้รับการยกเว้นจากพันธกรณีในส่วนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เว้นแต่ การเช่านั้นได้นำไปสู่การ
ลอกเลียนงานดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้เสื่ อมสิทธิอย่างสำคัญต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
ทำซ้ำซึ่งสมาชิกนั้นให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์และผู้สืบสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น พันธกรณีนี้ไม่ใช้กับการเช่าในกรณีที่ตัวโปรแกรมเองมิใช่เป็นวัตถุที่ เป็นสาระสำคัญ
แห่งการเช่า” จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงอาจมีสิทธิในการให้เช่าสิ่ง
บันทึกเสียงของตนก็ได้ ไม่ว่าสิ่งบันทึกเสียงนั้นจะเป็นต้นฉบับหรือสำเนาที่ตนมีลิขสิทธิ์อยู่
ประการที่ส าม สิ ทธิของผู้แสดงงานดนตรีกรรมและผู้ผ ลิตสิ่งบันทึกเสี ยง อาจถูก
จำกัดสิทธิ ยกเว้นสิทธิตามอนุสัญญากรุงโรมก็ได้ เช่น อนุสัญญาโรมได้กำหนดข้อจำกัดสิทธิไว้ ซึ่งจะ
อนุญาตให้มีการใช้การแสดงดนตรี สิ่งบันทึกเสียงที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อใช้สอนหนังสือ ทำวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้ส่วนบุคคลในลั กษณะที่ตัดตอนมาสำหรับการรายงานสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ เป็นต้น
2. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามข้อตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights) (TRIPS Agreement)
สำหรั บ ข้ อ จำกั ด และข้ อ ยกเว้ น ตามตามข้ อ ตกลงทริ ป ส์ (TRIPS Agreement)
ปรากฏอยู่ในข้อ 13129 โดยบัญญัติว่า “บรรดาสมาชิกจะกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้
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Article 11 Rental Rights
In respect of at least computer programs and cinematographic works, a
Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to
prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright
works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of
cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such
works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in
that Member on authors and their successors in title. In respect of computer
programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not
the essential object of the rental.
129 Article 13 Limitations and Exceptions
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เดียวได้ เฉพาะแต่กรณีพิเศษบางกรณีเท่านั้น ซึ่งไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์โดยปกติของงานและ
ไม่ทำให้เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญของข้อจำกัดสิทธิและข้อยกเว้นของ
ผู้ทรงสิทธิได้ดังนี้
ข้อจำกัดสิทธิป ระการแรก คือ ลิ ขสิทธิ์จะให้ การคุ้มครองเฉพาะงานบางประเภท
เท่านั้น กล่าวคือ ผลงานการสร้างสรรค์บางประเภทจะไม่ได้รับการคุ้มครองหากผู้สร้างสรรค์ไม่ทำการ
บัน ทึกผลงานนั้ นลงบนวัสดุที่สามารถจับต้องได้ เช่น ทำนองดนตรีจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการ
บันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่าจะเป็นเทป ซีดี แผ่นเสียง หรือไฟล์เสียงดิจิตอล
ข้อจำกัดสิทธิประการที่สอง คือ การกระทำที่เป็นการใช้ ประโยชน์บางประการซึ่ง
โดยหลักจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิ แต่กฎหมายของประเทศสมาชิกอาจ
กำหนดข้อยกเว้นบางประการให้สามารถใช้ประโยชน์ในงานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียงได้โดยไม่
ต้องขออนุญาต เช่น การให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย (Free use) ซึ่งไม่มีข้อบังคับในการชดเชยสิ่งใด ๆ
ให้แก่เจ้าของสิทธิในการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการอนุญาตให้ใช้โดยไม่สมัครใจ (Nonvoluntary licenses) ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งให้ ต้ อ งมี ก ารชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ เจ้ า ของสิ ท ธิ ส ำหรั บ การใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากบทบั ญ ญั ติที่ ยกเว้นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ส ำหรับ การใช้ผ ลงานที่ได้รับ การ
คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบางกรณีกฎหมายของประเทศสมาชิกบางประเทศใช้หลักการ การใช้
อย่างเป็นธรรม (fair use) หรือการปฏิบัติที่เป็นธรรม (fair dealing) ที่อนุญาตการใช้ผลงานโดยไม่
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะ จุดมุ่งหมายว่าเป็นการ
ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือไม่ ประเภทของงานที่ใช้ สัดส่วนของผลงานที่ถูกนำมาใช้เมื่อเทียบกับผลงาน
ทั้งชิ้นและผลกระทบต่อมูลค่าในเชิงพาณิชย์ของงานนั้น ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวโดยละเอี ยดในลำดับ
ต่อไป
จากที่ ได้ศึ กษาสาระสำคัญ ข้ อตกลงว่าด้ว ยสิ ท ธิในทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ย วกับ การค้ า
( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS
Agreement) แล้วจะพบว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะมิได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองถึงรูปแบบและ
วิธีการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยตรง แต่ถ้าหากพิจารณาหลักการพื้นฐานของ
ข้อตกลงนี้ที่กำหนดหลักการบางอย่างเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงเบอร์น แต่สาระสำคัญ
Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain
special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do
not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.
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ของหลักการยังคงยึดถือตามหลักการในอนุสัญญากรุงเบอร์อยู่เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้เอง การพิจารณาถึง
รูปแบบและวิธีการ Remix ซึ่งจัดอยู่ในงานดัดแปลงประเภทหนึ่งในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
แล้ ว ก็ ต้ อ งนำมาพิ จ ารณาตามหลั ก การของอนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น (Berne Convention) และ
ข้อ ตกลงทริ ป ส์ (TRIPS Agreement) ด้ ว ยว่ างานดั ด แปลงนั้ น นั้ น เข้ าลั ก ษณะของงานสร้างสรรค์
หรือไม่ และผู้สร้างสรรค์จะได้มาซึ่งลิ ขสิทธิ์ในการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดย
วิธีการ Remix หรือไม่

3.2 กฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ
เนื่ อ งจากอนุ สั ญ ญ ากรุ ง เบอร์ น (Berne Convention) และข้ อ ตกลงทริ ป ส์ (TRIPS
Agreement) มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่าง
กว้างขวาง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นสิทธิต่าง ๆ ไว้ ทั้งยังให้สิทธิ
แก่ประเทศสมาชิกในการที่จะออกกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตนเองอย่างไรก็ได้ โดยต้องไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานขั้น ต่ำที่ได้กำหนดไว้ในอนุสั ญญากรุงเบอร์น (Berne Convention) และข้อตกลงทริปส์
(TRIPS Agreement) ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
และควรแก่การนำมาศึกษาเปรียบเทียบ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอหลักกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศจำนวน 3 กลุ่มประเทศด้วยกัน กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้วซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ปั จ จั ย ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ ย่ อ มทำให้ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาจำต้องพัฒนาระบบกฎหมายต่าง ๆ ของตนให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก
รอบด้าน เมื่อรัฐธรรมนู ญ มาตรา 8 ข้อที่ 8 ของประเทศสหรัฐ อเมริกาให้ อำนาจแก่รัฐสภาในการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร์และศิลปะที่มีประโยชน์โดยการรับประกันสิทธิพิเศษในระยะเวลาจำกัดเหนือ
งานเขียนและการค้นพบของนักเขียนและนักประดิษฐ์ และต่อมาได้เกิดพัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ เครื่องถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ในปี
ค.ศ. 1976 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of
1976) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวเฉพาะสาระสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 (Copyright Act of 1976)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 4 ประการ ดังนี้
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1. การให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976)
1.1 ความหมายของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
งานดนตรี ก รรม (Musical Works) ตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ. 1976
(Copyright Act of 1976) มิได้มีการให้คำนิยามไว้แต่ประการใดเนื่องจากผู้ร่างเห็นว่ามีถ้อยคำกลาง
ๆ อยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็ นต้องมีตัวอย่างเพื่อระบุความสามารถในการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
อีก130 แต่หากพิจารณาจากคำอธิบายจากสรุปย่อแนวทางปฏิบัติของสำนักงานลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า มีการให้คำอธิบายงานดนตรีกรรม หมายความว่า เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้
สร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยดนตรีและคำร้องที่มาพร้อมกัน ดนตรีเป็นช่วงของเสียงหรือจังหวะซึ่งมักอยู่
ในรูปแบบที่แน่นอน131
งานดนตรีก รรมอาจปรากฏอยู่ในรูป แบบของงานละครเพลง อย่างเช่ น
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โอเปร่า หรืออาจปรากฏอยู่ในรูปแบบของสิ่งบันทึกเสียงก็ได้ แต่สำหรับงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้นเป็นผลงานที่แยกจากกัน กล่าวคือ ลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมจะ
ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม เช่น เนื้อเพลง ทำนองเพลง เป็นต้น แต่จะไม่ครอบคลุม
ถึงสิ่งบันทึกเสียง132
สำหรั บ สิ่ งบั น ทึ ก เสี ย ง (Sound Recordings) มี การให้ ค ำนิ ยามไว้ใน 17
U.S.C. § 101133 โดยบัญญัติว่า“สิ่งบันทึกเสียง คือ ผลงานที่เกิดจากการบันทึกเสียงดนตรี เสียงพูด

130“1994

US Code :: Title 17 - COPYRIGHTS :: CHAPTER 1 - SUBJECT MATTER
AND SCOPE OF COPYRIGHT :: Sec. 102 - Subject Matter of Copyright: In General”,
Justia Law, para 12–13, Retrieved 14 January 2019, from
https://law.justia.com/codes/us/1994/title17/chap1/sec102/.
131U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices,
“Compendium: chapter 800WORKS OF THE PERFORMING ARTS”, p.7, Retrieved 22
September 2016, from https://www.copyright.gov/comp3/chap800/ch800-performingarts.pdf.
132Ibid., p. 7
133 Sound recordings are “works that result from the fixation of a series of
musical, spoken, or other sounds, but not including sounds accompanying a motion
picture or other audiovisual work, regardless of the nature of the material objects,
such as disks, tapes or other phonorecords, in which they are embodied.”
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หรือเสียงอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำให้ปรากฏเป็นตัวตน เช่น ดิสก์ เทป หรือวัสดุ
อื่น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเสียงประกอบกับภาพเคลื่อนไหวหรืองานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ”
นอกจากนี้ ใน 17 U.S.C. § 101 134 ยั ง มี ก ารให้ ค ำนิ ย ามของแผ่ น เสี ย ง
(Phonorecords) โดยบัญญัติว่า “แผ่นเสียง หมายถึง วัสดุหรือวัตถุ (นอกเหนือจากเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรืองานโสตทัศนวัสดุอื่น) ได้ถูกรวบรวมหรือบรรจุเอาไว้ไม่ว่าโดยวิธีการอย่างใด และเสียง
นั้นสามารถถ่ายทอดโดยการรับรู้ การทำซ้ำ หรือถ่ายทอดได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยใช้เครื่องมือช่วย”
จากคำนิยามทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น สิ่งบันทึกเสียงต้องเป็นผลงาน
ที่เกิดจากการบันทึกเสียงเท่านั้นโดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ในวัตถุใด ซึ่งบางกรณีอาจเสียงนั้นอาจปรากฏอยู่
ในวัตถุหรือวัสดุที่ได้บรรจุเสียงเอาไว้ เช่น แผ่นเสียง ซีดี หรือแม้กระทั่งแฟลชไดร์ฟ (Flash drives)
โดยสิ่งบันทึกเสียงนั้นต้องสามารถถ่ายทอดเสียงต่าง ๆ ที่ได้ถูกรวบรวมหรือบันทึกไว้กลับคืนมาได้ ซึ่ง
การถ่ายทอดนี้อาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดเสียง เช่น เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่น
แผ่ น เสี ย ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ สิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งนี้ จ ะไม่ ร วมถึ งเสี ย งที่ ม าพร้ อ มกั บ ภาพเคลื่ อ นไหว
(Soundtrack)
อย่างไรก็ดี สิ่งบันทึกเสียง และทำนองเพลงหรือคำร้องที่ปรากฏอยู่ในสิ่ง
บันทึกเสียงนั้นเป็นผลงานที่แยกจากกัน ลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงจะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาในการ
บันทึกเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงทำนองเพลง หรือคำร้องใด ๆ ที่อยู่ในสิ่งบันทึกเสียงนั้น
2.2 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
สำหรับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
นั้นประเทศสหรัฐอเมริกายังได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา
102(a)135 โดยบัญญัติว่า “การจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นี้ งานนั้นต้องมีลักษณะ
เป็นงานของผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์เอง (Original works of authorship).....”
134

A “phonorecord” is a material object “in which sounds, other than those
accompanying a motion picture or other audiovisual work, are fixed by any method
now known or later developed, and from which the sounds can be perceived,
reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine
or device.”
135 § 102 . Subject matter of copyright: In general
(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of
authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later
developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise
communicated, either directly or with the aid of a machine or device.
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จากบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ างานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความคิดริเริ่ม (Originality)
ในการสร้ า งสรรค์ ง าน ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามาตรฐานของความคิ ด ริ เริ่ ม มี ร ากฐานมาจาก
รัฐธรรมนูญข้อ I, § 8, cl. 8 ที่กำหนดว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสำหรับผู้สร้างสรรค์
เท่านั้น” และจากคดี Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, Co. ซึ่งถือเป็นคดีที่
สร้างบรรทัดฐานในการพิจารณาหลักความคิดริเริ่มของสหรัฐอเมริกา โดยผลของคดีนี้สามารถสรุป
มาตรฐานของความคิดริเริ่มได้ 2 ประการ กล่าวคือ
1. งานนั้ น ต้ อ งเป็ น การสร้ า งสรรค์ ขึ้ น โดยอิ ส ระจากผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง าน
(Independently created by the author) กล่าวคือ ปราศจากการคัดลอกหรือลอกเลียนแบบมา
จากผลงานอื่น
2. งานนั้ น ต้ อ งมี ร ะดั บ ปริ ม าณของความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเพี ย งพอ
(Modicum of Creativity Doctrine) กล่าวคือ ผลงานนั้นต้องมีการแสดงออกถึงประกายความคิด
สร้างสรรค์บางอย่าง (Possess some creative spark) ไม่ว่าจะหยาบคาย ต่ำต้อยหรือเป็นที่เข้าใจได้
ง่ายถึงงานนั้นก็ได้136
สำหรับงานดัดแปลงนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความคุ้ มครองถึงงานดัด แปลง (Derivative works) ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 103 โดยบั ญ ญั ติ ว่า
“ลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 102 รวมถึงงานดัดแปลง” แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานความคิดริเริ่ม
เพื่อใช้พิจารณาการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงนี้ ศาลสูงของประเทศสหรัฐเมริกาได้วางหลักเกณฑ์
การพิจารณาไว้ในคดีต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
2.1 ความคิดริเริ่มต้องไม่เล็กน้อย (Non-trivial originality)
ศาลได้วางหลักความคิดริเริ่มในงานดัดแปลงไว้ในคดี Durham Industries,
Inc., Plaintiff-appellee, v. Tomy Corporation, Defendant-appellant, 630 F.2d 905 (2d
Cir. 1980) โดยกำหนดเงื่อนไขว่า “ความคิดริเริ่มของงานดัดแปลงต้องมากกว่าเรื่องเล็กน้อย” (The
original aspects of a derivative work must be more than trivia) กล่าวคือ ความสามารถใน
การสร้างสรรค์งานดัดแปลงจะต้องสูงกว่างานต้นฉบับเดิม137หรือต้องมีระดับของความคิดริเริ่มเพียง

136“Originality

Requirements under U.S. and E.U. Copyright Law - Software
Freedom Law Center”, para 5, Retrieved 14 January 2019, from
https://softwarefreedom.org/resources/2007/originality-requirements.html#fn6x0.
137Jerry I-H Hsiao และ Wei-Ling Wang, “ORIGINALITY AS SINE QUA NON FOR
DERIVATIVE WORKS: THE BASIS FOR COPYRIGHT PROTECTION & AVOIDING
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พอที่จะทำให้กลายเป็นงานชิ้นใหม่ มากกว่าที่จะเป็นเพียงนำผลงานชิ้นเก่ามาดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
ซึ่งอาจกระทำได้โดยนักดนตรีมีฝีมือ เป็นต้น อย่างเช่น คดี Norden v. Oliver Ditson138 โดยสรุป
ข้อเท็จจริงได้ดังนี้
“โจทก์เป็น ผู้ ควบคุมวงดนตรี (Conductor) อยู่ในวงออร์เคสตราและยัง
นักร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียง ทั้งยังได้สอนทฤษฎีดนตรี แก้ไขผลงาน และร้องเพลงประสานเสียง
ต่าง ๆ ต่อมาในปี 1912 โจทก์ได้นำทำนองเพลง Arkhangelsky กับคำสวด Hyman of Sophronius
ที่เป็นเพลงประสานเสียง และคำสวดของชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นคำที่เขียนขึ้นโดยชาวกรีก ในอดีต และมี
การแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากมาดัดแปลง โดยโจทก์ ได้ใช้ถ้อยคำภาษารัสเซียต้นฉบับและ
บางครั้งก็แทรกคำที่ไม่เคยมีมาก่อนจากการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และในการดัดแปลงคำร้องให้เข้า
กับ ทำนองเพลง Arkhangelsky นั้ น เขาได้ตัดเสียงประสาน (Harmony) หรือระดับเสียงสูงต่ำโน้ต
(Pitches of the notes) ในเพลงต้นฉบับออกเท่าที่จำนวนพยางค์ในการแปลแตกต่างจากจำนวน
พยางค์ในถ้อยคำภาษารัส เซีย และยังได้ปรับเปลี่ ยนจังหวะใหม่ เพื่ อนำผลงานเพลงที่ได้จากการ
ดัดแปลงเพลง Arkhangelsky มาใช้กับถ้อยคำที่โจทก์ได้แปลขึ้น ภายหลังจากนั้นโจทก์ได้ตีพิมพ์เพลง
ดัดแปลงของตน 2 ชื่อ ดังนี้ ชื่อแรก O GLADSOME LIGHT. A. Arkhangelsky for Aeolian Choir
The English Text Adapted to the Music by N. Lindsay Norden M.A. Mus.Bac. ชื่ อ สอง O
GLADSOME LIGHT.A. Arkhangelsky The English Adaptation by N. Lindsay Norden, M.A.
Mus. Bac.
ต่อมาจำเลยได้ประพันธ์ และตีพิมพ์ผลงานเพลงโดยใช้ชื่อเรื่องว่า "O Light
Divine" และได้ถูกโจทก์กล่าวหาว่าผลงานของจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ เพราะมีความคล้ายคลึง
กันของคำว่า "light" ที่ปรากฏอยู่ในชื่อเพลงและอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของข้อความ และคำว่า "divine"
ตอนท้ายของบรรทัดที่ห้าตามที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1
ผลงานของโจทก์ O Gladsome Light
ผลงานของจำเลย O Light Divine.
O gladsome Light of the holy glory of O Light divine! the world rejoices
the Father, immortal, heav'nly,
As the morning breaks and shadows fly.
immortal, holy, blessed Jesus Christ. All nature blends her myriad voices

INFRINGEMENT LIABILITY”, p. 267, Retrieved 24 September 2016, from
http://www.albanylawjournal.org/Documents/Articles/24.2.261-Hsiao.pdf.
138 Norden v. Oliver Ditson, (U.S. Supreme Court 1936)
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Now that we are come to the sun's
To greet the day-spring from on high.
hour of rest, and the lights of evening O Light eternal, love divine,
'round us shine,
Let Thy bright radiance around and in
We hymn the Father, Son, and Holy us shine.
Spirit, ever Divine.
Light eternal, shine, O shine upon us.
O worthy, worthy art Thou at all
All glorious, evermore, all glorious,
times, at all times to be sung with
From age to age Thou are the same
undefiled tongue, O Son of God.
unchanging Light.
Therefore all the world doth glorify
O Light divine! break forth O glorious
Thee
Light,Our Light, our Life from on high.
นอกจากนี้โจทก์ยังเรียกร้องให้เขามีลิขสิทธิ์ในเพลงในฐานะเป็นผู้แต่งทั้ง
คำร้องและดนตรีแม้ ว่าเพลงที่โจทก์แต่งขึ้น จะดัดแปลงมาจากเพลงเก่าก็ตาม จำเลยอ้างว่าเขาได้
คัดลอกส่วนนี้จากจากฉบับที่โจทก์ได้รับการตีพิมพ์โดย J. Fischer & Brother เขาไม่เคยเห็นต้นฉบับ
ของรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงจังหวะก็เพื่อให้ตรงกับความแตกต่างในจำนวนพยางค์ของข้อความที่
จำเลยใช้ และยังมีการปรับเปลี่ยนโน้ตบางตัวหรือเสียงประสาน (Harmonies) เพื่อทำให้เพลงของ
จำเลยมีความไพเราะ นอกจากนี้ จำเลยเชื่อว่าที่โจทก์ได้นำเพลงสวดของ Arkhangelsky มาดัดแปลง
ใหม่นั้นได้กระทำในฐานะผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประพันธ์ แต่อย่างใด และ
จำเลยมีสิทธิที่จะดัดแปลงข้อความภาษาอังกฤษให้แตกต่างไปจากเพลงสวดของ Arkhangelsky หรือ
ผลงานของโจทก์
ศาลได้วินิจฉัยว่า เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าในคดีนี้ ผลงานเพลง O Gladsome
Light ของโจทก์มีการกำหนดระยะของจังหวะดนตรี (Bar) ที่โจทก์ทำขึ้นโดยการดัดแปลงมาจากเพลง
สวด Arkhangelsky ให้เป็นคำภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเป็นความคิดริเริ่มหรือการสร้างสรรค์ แต่
เป็นเพียงผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงประสานเดิม จะ
มีแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวในความยาวของโน้ตบางตัวเท่านั้น มันยังคงเป็นผลงานเก่า ๆ
อยู่ การดัดแปลงเพลงของโจทก์จึงไม่ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์แต่อย่างใด”
จากคดีดังกล่าวนี้ อาจสรุปได้ว่าเมื่อผลงานเพลง O Gladsome Light ของ
โจทก์ไม่ได้รับความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ จำเลยก็มีมีสิทธิที่จะใช้งานดนตรีของ Arkhangelsky ตามที่
ปรากฏอยู่ในงานเพลงของโจทก์ที่มีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
2.2 งานดัดแปลงจะต้องสะท้อนถึงระดับที่ต้องพึ่งพาเนื้อหางานที่มีอยู่ก่อน
หน้าและต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อขอบเขตของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหางานก่อนหน้านั้น
กล่ า วคื อ เงื่ อ นไขข้ อ นี้ ได้ สื บ เนื่ อ งมาจากคดี Durham Industries, Inc., Plaintiff-appellee, v.

74
Tomy Corporation, Defendant-appellant, 630 F.2d 905 (2d Cir. 1980) เช่นเกัน โดยเงื่อนไข
นี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันว่า งานดัดแปลงนั้นจะไม่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจต่อเจ้าของ
ลิ ขสิ ท ธิ์ แต่อ ย่ างไรก็ต าม ยั ง เป็ น ที่ น่ าสงสั ย ว่าเงื่อ นไขข้อนี้ จ ะทั บ ซ้อ นกั บ ปั จจัย ผลกระทบในเชิ ง
เศรษฐกิจที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 107 ในส่วนเพราะมันทับ ซ้อนกับปัจจัยผลกระทบตลาดในมาตรา
107 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นสำหรับการใช้งานโดยชอบธรรมหรือไม่139
2.3 ความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ (Substantial difference)
หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ได้ ถู ก กำหนดขึ้ น โดย Judge Posner ซึ่ ง
ปรากฏอยู่ ในวารสาร Santa Clara Law Review จากคดี Gracen v. Bradford Exchange 698
F.2d 300 (7th Cir. 1983) ซึ่งเป็นกรณีที่งานดัดแปลงนั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับงานต้นฉบับอย่าง
มาก โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของคดีได้ดังนี้
“ในปี ค.ศ1939 บริษัท MGM ได้สร้างและได้รับลิขสิทธิ์ ในภาพยนตร์เรื่อง
"The Wizard of Oz" โดยมี ตัวละครหลั กในภาพยนตร์ คือ Dorothy ซึ่งแสดงโดย Judy Garland
ต่อมาบริษัท MGM ได้อนุญาตให้จำเลยใช้อักขระ และฉากจากภาพยนตร์ เพื่อวาดลงในจานซึ่งเป็น
ของสะสม ต่อมาจำเลยได้เชิญให้ศิลปินหลาย ๆ คนส่งภาพวาดของ Dorothy ตามที่ Judy Garland
แสดง และสัญญาว่าว่าศิลปินที่ส่งภาพวาดที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับสิทธิที่จะนำภาพวาดที่ชนะ
ไปลงบนจานสำหรับใช้เป็นของสะสม โจทก์ซึ่งเป็น พนักงานของจำเลยได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการ
แข่งขัน จากรูปถ่ายและความทรงจำของโจทก์ที่เคยชมภาพยนตร์มาแล้วหลายครั้ง โจทก์ได้วาดรูป
Dorothy ในขณะที่แสดงโดย Judy Garland

ภาพที่ 3.1 รูป Dorothy
จำเลยได้ จั ด แสดงผลงานนี้ พ ร้ อ มกั บ ภาพวาดของผู้ แ ข่ ง ขั น รายอื่ น ใน
ศูนย์การค้า คนที่เดินผ่านไปมาชื่นชอบภาพวาดของโจทก์มากที่สุด จำเลยจึงได้ประกาศว่าโจทก์ เป็นผู้
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ชนะการแข่งขัน และเสนอสัญญาให้โจทก์รวมทั้งยังจ่ายเงินรางวัลให้โจทก์ด้วย แต่โจทก์ไม่ชอบข้อ
สัญญาของจำเลยจึงปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญา ทำให้จำเลยต้องไปหาศิลปินคนอื่นชื่อ James Auckland
ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้เข้าแข่งขัน James Auckland ได้เซ็นสัญญากับจำเลยและจำเลยได้ให้ภาพวาดซึ่ง
โจทก์ได้วาดขึ้นเพื่อช่วยให้ James Auckland ทำภาพวาดของ Dorothy ได้ ในขณะเดียวกัน โจทก์
ได้รับ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ภาพวาดของโจทก์ในปี ค.ศ. 1978 โจทก์ได้ดำเนิน ฟ้องจำเลย บริษัท
MGM และ Auckland และผู้ผลิตจานสะสมในฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพราะภาพวาด Dorothy ซึ่งทำโดย
James Auckland เป็น สำเนาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ (Piratical copy) ในภาพวาดของโจทก์ จำเลยและ
บริษัท MGM โต้แย้งว่าโจทก์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยการแสดงภาพวาดของโจทก์ และรูปถ่าย
ของภาพวาดของโจทก์ให้กับคนทีโ่ จทก์กำลังเรียกร้องค่าตอบแทนจากภาพวาด
ต่อมาศาลได้ตัดสินยกฟ้องโจทก์โดยเห็นว่า ภาพวาดของโจทก์ขาดความคิด
ริเริ่มที่เพียงพอที่จะเป็นงานดัดแปลง จึงไม่ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ศาลได้ตีความ
ต่อไปว่าผลงานของโจทก์ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท MGM หรือไม่
ผู้พิพากษา Posner มุ่งความสนใจในประเด็นที่ว่าความแตกต่างระหว่าง
งานดัดแปลง และงานต้นแบบจะเพียงพอหรือไม่ที่จะตอบสนองความต้องการของกฎหมายเกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่ม โดย Posner อธิบายว่า "แนวคิดเรื่องความคิดริเริ่มในกฎหมายลิขสิทธิ์ คาดหวังว่าจะ
เป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่าความสุนทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกร้องทับซ้อนกัน ” แสดงให้เห็น
ถึงแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นอย่างมาก ผู้พิพากษา Posner ได้ยกตัวอย่างเทียบเคียงว่า สมมุติว่า
ศิล ปิ น A สร้างภาพ Mona Lisa ซึ่งเป็น ภาพวาดสาธารณะโดยมีความแตกต่างจากต้นฉบับ เพี ยง
เล็กน้อย ต่อมา B ได้ทำซ้ำสำเนา Mona Lisa ของ A ซึ่งเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงภาพดังกล่าว
A จึงฟ้องร้อง B ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ การแก้ข้อกล่าวของ B ครั้งนี้เพื่อไม่ให้ B มีความผิด ก็คือ การ
ทำซ้ำดังกล่าวเป็นการทำซ้ำงานต้นฉบับซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ทำซ้ำ สำเนาของ A แต่ถ้าความแตกต่าง
ระหว่างการทำซ้ำงานต้นฉบับและของ A เป็นเพียงเล็กน้อย ความแตกต่างระหว่างการทำสำเนาของ
A และ B ก็จะน้อยไปด้วย ดังนั้น ถ้าหาก B ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาของ A ได้ ผู้ทดสอบข้อเท็จจริง
จะยากที่จะตัดสินใจว่า B กำลังคัดลอก A หรือไม่ หรือคัดลอก Mona Lisa ซึ่งเป็นต้นฉบับนั่นเอง
การยกตัวอย่างเพื่อนำเปรียบเทียบกับคดีนี้ ผู้พิพากษา Posner ยอมรับว่า
มีความแตกต่างระหว่างภาพวาดของโจทก์และงานต้นฉบับ แต่ท้ายที่สุดสรุปได้ว่ามันอาจเป็นเรื่องยาก
สำหรับผู้ทดสอบข้อเท็จจริงที่จะตัดสินว่า James Auckland ได้คัดลอกภาพของโจทก์หรือภาพยนต์
ต้น ฉบั บ กัน แน่ ดังนั้ น เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ ง่ายขึ้น ศาลจึงได้กำหนดกระบวนการพิจารณาว่า
“ความแตกต่ า งระหว่ างผลงานต้ น ฉบั บ และผลงานดั ด แปลงต้ อ งมี ค วามแตกต่ า งที่ ชั ด เจน เพื่ อ
หลี ก เลี่ ย งปั ญ หายุ่ ง เหยิ งเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ต ามมาภายหลั ง ในกรณี ที่ ภ าพวาดของศิ ล ปิ น ได้ สื บ
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เนื่องมาจากงานต้นฉบับ การใช้เหตุผลนี้ทำให้ ภาพวาดของโจทก์อาจได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ได้ แม้ว่า เราจะ
คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่งานที่ดัดแปลงออกมาต้องแตกต่างจากงานอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์อย่างมาก140
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์ ค.ศ.1976 (Copyright Act of 1976) ยังได้
กำหนดประเภทของงานเพิ่มเติมไว้ใน 17 U.S.C. § 103 อีก 2 ประเภทด้วย โดยบัญญัติว่า “ลิขสิทธิ์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 102 รวมถึงงานรวบรวมและงานดัดแปลง แต่การคุ้มครองงานที่ใช้วัสดุซึ่งมี
ลิขสิทธิ์อยู่แล้ว ลิขสิทธิ์ยังไม่ครอบคลุมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของงานที่มีการนำวัสดุดังกล่าวไปใช้โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า งานดนตรีกรรมและสิ่ง
บันทึกเสียงซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
ประการแรก งานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งซึ่ งจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานสร้างสรรค์จากผู้สร้า งสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ มาตรฐานที่สูงขึ้นยังคงถูก
กำหนดโดยผู้ พิพากษา Posner ในกรณี ที่มีการถกเถียงกันเรื่อง Seventh Circuit กรณี Gracen v
Bradford Exchange จะต้ อ งเป็ น มนุ ษ ย์ มิ ใช่ เครื่ อ งกลไกแต่ ป ระการใด ซึ่ ง อย่ า งไรเรี ย กว่ า การ
สร้างสรรค์งานนั้นผู้วิจัยได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 2
ประการที่ส อง งานดนตรีกรรมและสิ่งบั นทึกเสี ยงซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องมีการบันทึกงานหรือทำให้ปรากฏในสิ่งซึ่งสามารถจับ ต้องได้ อันจะทำให้งาน
นั้น ๆ สามารถพัฒนาต่อไปในภายหลังได้ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านเครื่องมือใด ๆ เช่น นำทำนองที่คิดไว้
เขียนใส่กระดาษเป็นตัวโน้ต เป็นต้น
ประการที่ส าม งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึ กเสี ยงซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องเป็ นการแสดงออกซึ่ งความคิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ต้องไม่รวมไปถึง
ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ วิธีการดำเนินงาน แนวความคิด หลักการ และการค้นพบ
ประการที่ สี่ งานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งซึ่ งจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นงานต้นฉบับแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นงานที่เกิดจากการนำเนื้อหา
ของงานต้นฉบับมาดัดแปลงแก้ไขก็ได้ โดยเนื้อหาที่นำมาดัดแปลงแก้ไขนั้นต้องนำมาโดยชอบด้วย
กฎหมาย กล่าวคือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้วิจัยจะขอนำไปอธิบายในลำดับต่อไป
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S. Boyd, “Deriving Originality in Derivative Works”, Considering the
Quantum of Originality Needed to Attain Copyright Protection in a Derivative Work,
325, p.362–365.
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2. ความเป็ น เจ้ า ของสิท ธิ ในงานดนตรี กรรมและสิ่ งบั น ทึก เสีย งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976)
ความเป็ น เจ้ าของสิ ท ธิ ในงานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย ง สามารถแยกได้ 2
ประการดังนี้
1). สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
สำหรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
บัญญัติอยู่ใน 17 U.S.C. § 106141 โดยบัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับแห่ งมาตรา 107 ถึงมาตรา 122 เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ และอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ ำ แก่ ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ให้ อ ยู่ ในรู ป แบบของสำเนาหรื อ
แผ่นเสียง
(2) จัดทำงานดัดแปลงโดยอาศัยเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์เดิม
(3) เผยแพร่สำเนาหรือวัสดุบันทึกเสียงของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่
ประชาชนโดยการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือการให้เช่า เช่า หรือให้ยืม
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§ 106 . Exclusive rights in copyrighted works
Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the
exclusive rights to do and to authorize any of the following:
(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
(3 ) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to
the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works,
pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the
copyrighted work publicly;
(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works,
pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual
images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted
work publicly; and
(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work
publicly by means of a digital audio transmission.
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(4) ในกรณีของงานวรรณกรรม ดนตรี ละครและงานออกแบบท่า
เต้ น ละครใบ้ แ ละงานภาพวาด งานกราฟิ ก และงานประติ ม ากรรม งานภาพเคลื่ อ นไหวและ
โสตทัศนวัสดุ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน
(5) ในกรณีของงานวรรณกรรม ดนตรี ละครและงานออกแบบท่า
เต้ น ละครใบ้ แ ละงานภาพวาด งานกราฟิ ก และงานประติ ม ากรรม งานภาพเคลื่ อ นไหวและ
โสตทัศนวัสดุ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะแสดงให้เห็นโดยเปิดเผยซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน
(6) ในกรณี ของสิ่ งบันทึกเสียง เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะแสดง
งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนโดยใช้วิธีการส่งสัญญาณเสียงแบบระบบดิจิตอล”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ต่อ
ผลงานของลิขสิทธิ์ของตนหลายประการด้วยกัน แต่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขอมุ่งศึกษา
เฉพาะสิทธิในการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1). ความหมายของงานดัดแปลง
17 U.S.C. § 101142 ได้ ให้ ค ำนิ ย ามของงานดั ด แปลง (Derivative work) โดย
บัญญัติว่า
“งานดัดแปลง คือ งานที่มีรากฐานการสร้างสรรค์โดยอาศัยเนื้อหาของงาน
ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้า เช่น การแปล การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือทำนองเพลง การเขียนบทละคร การทำให้
เป็ น นวนิ ย าย การสร้ างภาพเคลื่ อ น การสร้างสิ่ งบัน ทึ กเสี ยง การทำสำเนาหรือจำลองงานศิ ล ปะ
การย่ อ ส่ ว น การรวม หรื อการกระทำในรูป แบบอื่น ใดอัน มีลั กษณะเป็ น การปรับ ปรุงงานขึ้ นใหม่
เปลี่ ย นรู ป หรื อดัดแปลง รวมไปถึงการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขโดยบรรณารักษ์ การให้ คำจำกัดความ
ประกอบ การเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียด หรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ๆ ซึ่งในภาพรวมแสดง
ให้เห็นถึงความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ในงานของผู้สร้างสรรค์นั้น”
จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นสรุป ได้ว่างานดัดแปลงเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่
โดยต้องมีการนำเนื้อหาของงานต้ นฉบับมาดัดแปลงด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มหรือ
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A “derivative work” is a work based upon one or more preexisting works,
such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion
picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any
other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work
consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications,
which, as a whole, represent an original work of authorship, is a “derivative work”.
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ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ดัดแปลง ตัวอย่างเช่น คดี Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510
U.S. 569 (1994) จำเลยได้ ส ร้างชื่อว่า "Pretty Woman" โดยการสร้างนั้น จำเลยได้ นำเพลง "Oh,
Pretty Woman." ของโจทก์มาดัดแปลงทำนองโดยคัดลอก Bass Riff ที่มีลักษณะเฉพาะของเพลง
และดัดแปลงคำร้อง เพลงที่จำเลยสร้างขึ้นนั้น มีลักษณะเป็นการเล่นคำและฟังดูคล้ายคลึง กับผลงาน
ต้นฉบับ เพราะมีการนำเนื้อหาเพลงของโจทก์ในส่ วนที่เป็นสาระสำคัญ ไปใช้สร้างงานดัดแปลง ซึ่ง
เจตนาของจำเลยนั้น ต้องการล้อเลียนกับผลงานต้นฉบับของโจทก์ โดยการดัดแปลงคำร้องจำเลยได้
ดัดแปลงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2
เนื้อร้องเพลง Oh, Pretty Woman
ผลงานต้นฉบับ
Pretty Woman, walking down the
street,
Pretty Woman, the kind I like to
meet,
Pretty Woman, I don't believe you,
you're not the truth,
No one could look as good as you
Mercy
Pretty Woman, won't you pardon me,
Pretty Woman, I couldn't help but
see,
Pretty Woman, that you look lovely
as can be
Are you lonely just like me?
Pretty Woman, stop a while,
Pretty Woman, talk a while,
Pretty Woman give your smile to me
Pretty Woman, yeah, yeah, yeah
Pretty Woman, look my way,
Pretty Woman, say you'll stay with

เนื้อร้องเพลง Pretty Woman
ผลงานดัดแปลง
Pretty woman walkin' down the street
Pretty woman girl you look so sweet
Pretty woman you bring me down to
that knee
Pretty woman you make me wanna beg
please
Oh, pretty woman
Big hairy woman you need to shave that
stuff
Big hairy woman you know I bet it's
tough
Big hairy woman all that hair it ain't legit
'Cause you look like 'Cousin It'
Big hairy woman
Bald headed woman girl your hair won't
grow
Bald headed woman you got a teeny
weeny afro
Bald headed woman you know your
hair could look nice
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เนื้อร้องเพลง Oh, Pretty Woman
ผลงานต้นฉบับ
me
'Cause I need you, I'll treat you right
Come to me baby, Be mine tonight
Pretty Woman, don't walk on by,
Pretty Woman, don't make me cry,
Pretty Woman, don't walk away,
Hey, O. K.
If that's the way it must be, O. K.
I guess I'll go on home, it's late
There'll be tomorrow night, but wait!
What do I see
Is she walking back to me?
Yeah, she's walking back to me!
Oh, Pretty Woman.

เนื้อร้องเพลง Pretty Woman
ผลงานดัดแปลง
Bald headed woman first you got to roll
it with rice
Bald headed woman here, let me get
this hunk of biz for ya
Ya know what I'm saying you look better
than rice a roni
Oh bald headed woman
Big hairy woman come on in
And don't forget your bald headed
friend
Hey pretty woman let the boys
Jump in
Two timin' woman girl you know you
ain't right
Two timin' woman you's out with my
boy last night
Two timin' woman that takes a load off
my mind
Two timin' woman now I know the baby
ain't mine
Oh, two timin' woman
Oh pretty woman

คำร้ อ งและทำนองในวลี ที่ ว่ า “Pretty Woman” ถื อ ว่า เป็ น สาระสำคั ญ ของเพลงโจทก์ ที่ จ ำเลย
นำมาใช้ประกอบการดัดแปลงงานของตน โดยการดัดแปลงทำนองและคำร้องนี้มิได้รับอนุญาตจาก
โจทก์ ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยโดยอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์โดยการนำเพลง "Oh, Pretty Woman."
มาดั ด แปลงโดยมิ ได้ รั บ อนุ ญ าต ซึ่ งคดี นี้ ศ าลสู งประเทศสหรั ฐ อเมริก าได้ น ำหลั ก การใช้ งานโดย
ชอบธรรม (Fair Use) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้พิจารณา และตัดสินว่า
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การที่จำเลยนำผลงานเพลงของโจทก์มาใช้ดัดแปลงเท่าที่จำเป็น และตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การล้อเลียนนั้น ถือเป็นการใช้งานโดยชอบธรรมแล้ว จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์143
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2015 ได้ เกิ ด คดี Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d
1126 (2015)144 ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2007 โจทก์ได้โพสต์คลิปลูกชายตนเองที่
เต้นประกอบเพลง "Let's Go Crazy" ของ Prince ซึ่งมีจำเลยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ล งบน YouTube โดย
คลิ ป นั้ น มีคุณ ภาพเสีย งที่ไม่ดีและเพลงที่ได้ยินก็มีความยาวเพี ยงแค่ 20 วินาทีจากความยาวคลิ ป
ทั้งหมด 29 วินาทีเท่านั้น ต่อมาจำเลยได้ส่งการแจ้งเตือนการลบเนื้อหาออกจาก YouTube เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกำหนด DMCA โดยอ้างว่าคลิปของโจทก์ละเมิดลิขสิทธิ์ตน ต่อมา YouTube ได้ล บ
คลิปของโจทก์ออกจากระบบและแจ้งให้ โจทก์ ทราบถึงการลบและการละเมิดที่ถูกกล่าวหา ต่อมา
โจทก์ได้ยื่นเรื่องโต้แย้งไปยัง YouTube โดยอ้างว่าคลิปที่โจทก์สร้างขึ้นได้นำเนื้อหาเพลงของจำเลยมา
ใช้อย่างชอบธรรม (Fair Use) และขอให้ YouTube โพสต์คลิปใหม่ ต่อมา YouTube ได้โพสต์คลิปนี้
ใหม่ อี ก ครั้ ง และในปี 2007 โจทก์ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งจำเลยโดยอ้ า งว่ า จำเลยบิ ด เบื อ นความจริ ง
(Misrepresentation) และขอคำชี้แจงจากศาลว่าการที่โจทก์ใช้เพลงของจำเลยมิได้เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ซึ่งตามกฎหมาย DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(v) กำหนดว่า “ผู้ถือลิขสิทธิ์
ต้องพิจารณาว่าการใช้เนื้อหานี้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตกฎหมายหรือไม่”
ต่ อ มาในเดื อ นกั น ยายน 2007 Prince ได้ แ ถลงข่ า วว่ า เขาตั้ ง ใจจะ "ปรั บ ปรุ ง ศิ ล ปะของเขาบน
อินเทอร์เน็ต" ต่อมาในเดือนตุลาคม จำเลยได้ออกแถลงข่าวว่า Prince และจำเลยตั้งใจที่จะลบเนื้อหา
ที่ผู้ ใช้ส ร้ างขึ้น ทั้งหมดและเกี่ย วข้องกับเนื้อหาผลงานของ Prince ออกจากอินเทอร์เน็ต โจทก์ ได้
โต้แย้ งว่าจำเลยกำลัง ออกประกาศลบเนื้ อหาโดยไม่สุ จริต จำเลยไม่ควรที่จะลบเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ผลงานของ Prince ทั้งหมด ควรที่จะพิจารณาว่าการโพสต์แต่ละครั้งละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่โดยเฉพาะ
เป็นการใช้งานที่ไม่ละเมิดหรือไม่
ศาลแขวงตัดสินว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาหลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair
Use) ก่อนที่จะออกประกาศการลบเนื้อหา ศาลแขวงปฏิเสธของอ้างของจำเลยเพื่อจะยกฟ้องโจทก์
และปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยบิดเบือนความจริง
ต่ อ มาโจทก์ แ ละจำเลยยื่ น อุ ท ธรณ์ ศาลอุ ท ธรณ์ ตั ด สิ น ยกฟ้ อ งโจทก์ โ ดยอ้ า งว่ า
หลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่ถูกต้อง เนื่องจาก 17 USC § 107 ได้
กำหนดประเภทของการใช้เนื้อหาของงานที่ไม่ละเมิดสิทธิไว้แล้ว และผู้ถือลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาการมี
อยู่เนื้อหางานนั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะส่งการแจ้งให้ลบเนื้อหา
143
144

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc, (U.S. Supreme Court 1994)
Lenz v. Universal Music Corp (U.S. Supreme Court 2015)
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โจทก์ได้ยื่นฎีกาและศาลสูงได้ตัดสินว่า ผู้ถือลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาหลักการใช้งานโดย
ชอบธรรม (Fair Use) โดยสุจริตเสียก่อนที่จะออกประกาศแจ้งให้ลบเนื้อหาที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ต
จากคำพิพากษาทั้ง 2 คดีนี้จะเห็นได้ว่ามีประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับหลัก Fair Use
เท่ านั้ น แต่ อ ย่ างไรก็ ต ามหากพิ จ ารณาในอีก มุ ม หนึ่ งแล้ ว ศาลสู งของประเทศสหรัฐ อเมริก าเริ่ม มี
แนวโน้มมองว่าการสร้างงานเพลงในลักษณะของการปรับเปลี่ยนคำร้องหรือทำนองเพื่อล้อเลียน หรือ
ได้นำผลงานต้นฉบับมาปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้าไปแทนนั้นอาจเป็นงานดัดแปลงอย่างหนึ่ง
ได้เช่นเดียวกัน
(2) ลักษณะของงานดัดแปลง
แม้ ก ฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์จ ะได้ ให้ ความหมายของงานดั ดแปลงตามที่ ได้ก ล่ าวมาแล้ ว
ข้างต้น แต่ศาลสูงสหรัฐอเมริกายังได้วางหลักเกณฑ์ลักษณะของงานดัดแปลงเพิ่มเติมจากบทบัญญัติ
กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติดังกล่าวเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะของงานดัดแปลง
ตามแนวคำพิพากษาศาลอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ
ประการแรก การสร้างงานดัดแปลงผู้ส ร้างสรรค์ต้องมีการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
โดยหลักแล้ว การสร้างสรรค์งานใด ๆ ขึ้นใหม่ที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายผู้สร้างสรรค์ต้อง
แสดงออกถึงความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์อ ย่างเพี ย งพอตามที่ กล่ าวมาแล้ ว ในบทที่ 2 แต่ อย่างไรก็ดี
ลักษณะการสร้างสรรค์งานดัดแปลงนั้น เป็นการนำเอาเนื้อหางานต้นฉบับมาดัดแปลงเพื่อให้เกิดงาน
ชิ้นใหม่ขึ้น จึงทำให้เกิ ดปัญหาว่างานดัดแปลงนั้นจะต้องใช้ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับ
เดี ย วกั น กั บ การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานขึ้ น ใหม่ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง หากพิ จ ารณาจากคำพิ พ ากษาในคดี Feist
Publications, Inc. , v. Rural Telephone Service Co. , 499 U.S. 340 (1991) ซึ่งถือว่าเป็นคำ
พิพากษาบรรทัดฐานที่มักใช้อ้างอิงกัน โดยศาลได้ตีความเพิ่มเติมตัวบทว่า งานดัดแปลงนั้นอย่างน้อย
ต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์โดยอิสระของผู้สร้างสรรค์งาน ความคิดริเริ่ม
ไม่ได้หมายความถึงความแปลกใหม่ ผลงานชิ้นใหม่นั้นอาจมีเนื้อหามาจากผลงานชิ้นเดิม แม้ ว่าจะ
คล้ายคลึงกันแต่ตราบใดถ้าความคล้ายคลึงกันนั้นเป็นเพียงเหตุบังเอิญไม่ใช่ผลจากการคัดลอก145
สำหรับหลักเกณฑ์ที่ศาลสหรัฐอเมริกาใช้พิจารณาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
1).ในกรณีโครงสร้างของเพลง
สำหรับโครงสร้างของเพลงอาจประกอบไปด้วยทำนองที่ประกอบไปด้วย
โน้ตเพลงเรียงร้อยกัน จังหวะ เสียงประสานหรือคอร์ด ซึ่งในคดี Gaste v. Kaiserman, 863 F.2d
145

Feist Publications, Inc. , v. Rural Telephone Service Co. , (U.S. Supreme
Court 1991)
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1061, 1068 (2d Cir.1988) ได้วางหลักการพิจารณาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับทำนองเพลงว่า
ในบางกรณี ศาลต้องคำนึงถึงจำนวนตัวโน้ตและคอร์ดที่มีอยู่ที่ผู้ประพันธ์เพลงได้ใช้ประกอบกับความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบต่าง ๆ ของเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงยอดนิยม 146 ดังนั้น หากผู้
ดัดแปลงงานได้ดัดแปลงตัวโน้ต จังหวะ คอร์ดต่าง ๆ ให้มีลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ ก็ย่อมถือได้ว่าเป็น
การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดัดแปลงงานแล้ว
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากปรากฏว่ า โครงสร้ า งของเพลง โน้ ต เพลง เสี ย ง
ประสานหรือจังหวะเป็นแต่เพียงองค์ประกอบทั่ว ๆ ไปซึ่งสามารถพบได้ในเพลงที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีก
มากมาย ก็ย่อมถือว่าทำนองเพลงนั้นไม่มีการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะทำให้ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเช่น คดี Intersong-USA v. CBS, INC., 757 F. Supp. 274 (SDNY
1991) ซึ่ งพิ พ าทกัน ระหว่างเพลง "Es” กั บ เพลง "Hey" ซึ่ งเมื่ อ พยานผู้ เชี่ ยวชาญได้ ต รวจสอบ 2
บทเพลงนี้แล้วมีความเห็นว่า แม้ทั้งสองเพลงจะมีลำดับตัวโน้ตที่ลดต่ำลงด้วยก็ตาม แต่ลำดับตัวโน้ต
ดั ง กล่ า วก็ เป็ น เรื่ อ งธรรมดาสามารถพบสิ่ ง นี้ ไ ด้ ใ นเพลง Welcome to My World เพลง The
Greatest Performance of My Life หรือแม้กระทั่ งเพลง Preguntale 147ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ การ
ลดลำดั บ ตั ว โน้ ต ในโครงสร้ า งเพลง ไม่ ใช่ เรื่ อ งการแสดงออกถึ ง ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ข องผู้
สร้างสรรค์
2).ในกรณีโครงสร้างของเนื้อเพลง
โดยหลักแล้วกรณีเนื้อเพลงหรือวลีถ้อยคำต่าง ๆ ในเนื้อเพลงนั้น ศาลสูง
อาจใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้พิจารณาถึงความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ
1. กรณี ที่ เนื้ อ เพลงหรื อ วลี เป็ น คำทั่ ว ๆ ถื อ ไม่ ได้ ว่า เป็ น การใช้
ความคิ ด สร้ างสรรค์ อย่ างเช่ น ในคดี Stratchborneo v. Arc Music Corp., 357 F.Supp. 1393,
1405 (S.D.N.Y.1973) ซึ่งศาลตัดสินว่า วลีห รือถ้อยคำว่าที่ว่ า “MOJO” เป็นเพียงถ้อยคำธรรมดา
และสาธารณะทั่ว ๆ ไป ถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์148
2. กรณีที่ใช้ถ้อยคำหรือวลีที่เป็นคำขวัญ ถ้อยคำที่เบื่อหู ถือไม่ได้
ว่า เป็ น การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ อย่ า งเช่ น ในคดี ACUFF ROSE MUSIC INC v. JOSTENS INC

146Leagle,

Inc., Gaste v. Kaiserman , (U.S. Supreme Court 1988)
147Intersong-USA v. CBS, INC., (U.S. Supreme Court 1991)
148Stratchborneo v. Arc Music Corp,(US District Court for the Southern District
of New York 1973)
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1998 ถ้อยคำที่ว่า “You've got to stand for something, or you'll fall for anything.”149หรือ
ในคดี Perma Greetings, Inc. v. Russ Berrie & Co., 598 F.Supp. 445, 449 (E.D.Mo.1984
ถ้อ ยคำที่ ว่า “hang in there”150 หรื อ ในคดี O'Brien v. Chappel & Co., 159 F.Supp. 58, 59
(S.D.N.Y.1958) ถ้อยคำที่ว่า “night and noon” ถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์151เป็นต้น
3. กรณีใช้ถ้อยคำจำนวน 8 บาร์ หรือใช้จังหวะในอัตรา 4/4 ถือ
ไม่ ได้ ว่ าเป็ น การใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ เพราะเป็ น เพี ย งองค์ ป ระกอบของบทเพลงแบบทั่ ว ๆ ไป
อย่างเช่นในคดี Velez v. Sony Discos, 2007 WL 120686 (S.D.N.Y. Jan. 16, 2007) ที่ศาลตัดสิน
ว่าการใช้วลี ในจังหวะอัตรา 4/4 อย่างต่อเนื่องตลอดเพลง ไม่ถือว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพราะองค์ประกอบของจังหวะนี้เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากกว่า 50 ปีแล้ว152
ประการที่สอง งานดัดแปลงต้องเป็นงานที่มีการนำเอาเนื้อหาของงานต้นฉบับที่ได้มี
การเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วไปใช้ อันเป็นการขยายความจากบทบัญญัติมาตรา 101 ที่บัญญัติเพียง
ว่า งานดัดแปลง คืองานที่มีการนำเอาเนื้อหาของงานที่มีอยู่ก่อนหน้าไปใช้เท่านั้น โดยมิได้ระบุชัดแจ้ง
ว่าต้องเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้ว
ประการที่สาม งานดัดแปลงต้องก่อให้เกิดความแตกต่างจากต้นฉบับมากพอสมควร
กล่าวคือ ต้องมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากงานต้นฉบับ (Distinguishable variation) ดังนั้น หากการนำ
งานต้นฉบับมาดัดแปลงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยหรือยังคงอยู่ในลักษณะที่คล้ายคลึ งกับต้นฉบับอย่างมาก
(Substantial similarity) ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นงานดัดแปลง ซึ่งจะไม่ทำให้ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายและอาจจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะขอยกไปอธิบายในหัวข้อละเมิด
ลิขสิทธิ์ลำดับต่อไป

149ACUFF

ROSE MUSIC INC v. JOSTENS INC,( United States Court of
Appeals,Second Circuit 1998)
150 Perma Greetings, Inc. v. Russ Berrie & Co, (US District Court for the Eastern
District of Missouri 1984)
151 O'Brien v. Chappel & Co, (US District Court for the Southern District of New
York 1958)
152 Velez v. Sony Discos, (US District Court for the Southern District of New
York 2007)
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2).ขอบเขตแห่ งสิ ท ธิแต่เพี ยงผู้ เดี ยวของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์เกี่ ยวกับ การดัด แปลงสิ่ ง
บันทึกเสียง
ขอบเขตแห่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการดัดแปลงงานสิ่งบันทึกเสียงปรากฏอยู่
ใน17 U.S.C. § 114153 บัญญัติว่า
“(A) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงมีข้อจำกัดอยู่
ใน (1) , (2) , (3) และ (6) ของมาตรา 106 แต่ไม่รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติตามมาตรา 106(4)
(B) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา 106
(1) ถูกจำกัดแต่เพียงสิทธิในการทำซ้ำสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบของแผ่นเสียงหรือสำเนาของงานที่นำ
เสียงซึ่งเกิดขึ้นจริงมาบันทึกไว้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่ง
บันทึกเสียงตามมาตรา 106(2) ถูกจำกัดแต่เพียงสิทธิในการดัดแปลงงานโดยการเรียบเรียงใหม่ซึ่ง
เสียงที่ถูกบันทึกไว้ในสิ่งบันทึกเสียง ผสมเสียงหรือการเปลี่ยนแปลงตามลำดับหรือคุณภาพ สิทธิแต่
153

(a) The exclusive rights of the owner of copyright in a sound recording are
limited to the rights specified by clauses (1), (2), (3) and (6) of section 106, and do
not include any right of performance under section 106(4).
(b) The exclusive right of the owner of copyright in a sound recording under
clause (1) of section 106 is limited to the right to duplicate the sound recording in
the form of phonorecords or copies that directly or indirectly recapture the actual
sounds fixed in the recording. The exclusive right of the owner of copyright in a
sound recording under clause (2) of section 106 is limited to the right to prepare a
derivative work in which the actual sounds fixed in the sound recording are
rearranged, remixed, or otherwise altered in sequence or quality. The exclusive rights
of the owner of copyright in a sound recording under clauses (1) and (2) of section
1 0 6 do not extend to the making or duplication of another sound recording that
consists entirely of an independent fixation of other sounds, even though such
sounds imitate or simulate those in the copyrighted sound recording. The exclusive
rights of the owner of copyright in a sound recording under clauses (1), (2), and (3) of
section 106 do not apply to sound recordings included in educational television and
radio programs (as defined in section 397 of title 47) distributed or transmitted by or
through public broadcasting entities (as defined by section 1 1 8 (f)): Provided, That
copies or phonorecords of said programs are not commercially distributed by or
through public broadcasting entities to the general public.
( c) This section does not limit or impair the exclusive right to perform
publicly, by means of a phonorecord, any of the works specified by section 106(4).
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เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงตาม (1) , (2) ของมาตรา 106 ไม่ครอบคลุมไปถึงการ
ทำหรือทำซ้ำของสิ่งบันทึกเสียงที่ประกอบด้วยการบันทึกเสียงอื่น ๆ แม้ว่าเสียงดังกล่าวจะเลียนแบบ
หรือจำลองมาจากสิ่งบั น ทึกเสี ยงอันมีลิ ขสิท ธิ์ก็ตาม สิ ทธิแต่เพียงผู้ เดียวของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ในสิ่ ง
บันทึกเสียงตาม (2) และ (3) ของมาตรา 106 ไม่บังคับใช้กับสิ่งบันทึกเสียงที่อยู่ในรายการโทรทัศน์
และวิทยุเพื่อการศึกษา (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 397 ของหัวข้อ 47) ซึ่งได้เผยแพร่หรือกระจาย
เสียงโดยผ่านทางหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 118(F) โดยมีเงื่อนไข
ว่าสำเนาหรือแผ่นเสียงของรายการดังกล่าวต้องไม่เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์หรือโดยผ่านทางหน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะต่อสาธารณชนทั่วไป
(C) มาตรานี้ มิ ได้ จ ำกั ด หรือ ทำให้ เสื่ อ มสิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วของเจ้ า ของ
ลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงอันที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยใช้แผ่นเสียงของงานใด ๆ ตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา 106(4)”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตแห่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียง กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่จะมีสิทธิดัดแปลงงานสิ่งบันทึกเสียงตนตามมาตรา 106(2) โดยใช้วิธีการจัดเรียงเสียงที่
ถูกบันทึกไว้ในสิ่งบันทึกเสียง เรียงเรียงหรือเปลี่ยนแปลงโดยการจัดลำดับหรือคุณลักษณะใหม่และ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงเกี่ยวกับการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงนั้น ไม่
ครอบคลุมถึงการทำหรือทำซ้ำซึ่งสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นที่แสดงออกให้ปรากฏด้วยการบันทึกเสียง
ต่าง ๆ แม้ว่าเสียงดังกล่าวจะลอกเลียนแบบหรือจำลองมาจากสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม
นอกจากนี้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียง นั้น
ไม่บังคับใช้กับสิ่งบันทึกเสียงที่อยู่ในรายการโทรทัศน์ และวิทยุเพื่อการศึกษา ซึ่งเผยแพร่หรือกระจาย
เสียงโดยผ่านทางหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาหรือวัสดุบันทึกเสียของ
รายการดังกล่ าวต้องไม่เผยแพร่ในเชิงพาณิ ช ย์โดยผ่ านทางหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะต่อ
สาธารณชนทั่วไป
3. การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976)
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976) ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ใน 17 U.S.C. § 114154 โดยบัญญัติว่า

154
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“(ก) ผู้ใดฝ่าฝืนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา
106 ถึง 118 ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์...”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่
จะสร้างงานดัดแปลงหรืออนุญาตให้ผู้อื่นสร้างงานดัดแปลงโดยอาศัยเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์เดิม
ตามมาตรา 106(2) หากปรากฏว่าผู้ใดนำเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาดัดแปลงโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ย่อมถือว่าผู้นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์แล้ว ดังนั้น ในการศึกษาหัวข้อ
นี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ดังนี้
1. การดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อผู้ส ร้างงานดัดแปลงได้นำเนื้อหาของงานต้นฉบับมันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้
ดั ด แปลงโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ าของงานต้ น ฉบั บ จึ งถื อ ได้ ว่าผู้ ส ร้างงานดั ด แปลงได้ ก ระทำ
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะสิทธิในการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นสิทธิเพียงผู้เดียวของ
ผู้สร้างสรรค์ซึ่งกฎหมายบัญญัติรับ รองไว้ในมาตรา 106 (2) ดังนั้น หากผู้สร้างงานดัดแปลงนำเอา
เนื้อหาของงานต้นฉบับมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจึงต้องด้วยมาตรา 501A กล่าวคือ ผู้สร้างงาน
ดัดแปลงย่อมมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และนอกจากนี้มาตรา 103(A) ก็ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
ว่า ความคุ้มครองในงานดัดแปลงนั้นย่อมคุ้มครองเฉพาะงานซึ่งทำการดัดแปลงโดยชอบด้วยกฎหมาย
เท่านั้น ดังนั้น หากแม้งานดัดแปลงเข้าลักษณะของงานอันอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ตาม
แต่ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างงานดัดแปลงได้นำเนื้อหางานต้นฉบับมาใช้ในการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้ว ผู้สร้างงานดัดแปลงก็ย่อมไม่รับความคุ้มครองในงานดัดแปลงของตนเช่นเดียวกัน
สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์หรือไม่ โจทก์ต้องมีหน้าที่
พิสูจน์ให้เข้าองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1.โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
2.จำเลยได้คัดลอกองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบของผลงานต้นฉบับ
สำหรับ องค์ป ระกอบข้อ 2 คือ การคัดลอกองค์ประกอบที่เป็น ส่วนประกอบของ
ผลงานต้นฉบับนั้น โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่เพียงแต่คัดลอกงานของโจทก์เท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงงานของจำเลยมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับ องค์ประกอบของงานต้นฉบับที่โจทก์ได้รับ
ความคุ้มครอง
(a) Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as
provided by sections 106 through 118 , is an infringer of the copyright or right of the
author, as the case may be.
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สำหรั บ การจะพิ สู จ น์ ว่ า งานของจำเลยมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น อย่ า งมากกั บ
องค์ ป ระกอบของงานต้ น ฉบั บ ที่ โ จทก์ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจะใช้ ห ลั ก
Substantial similarity กล่าวคือ โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จำเลยได้
นำไปใช้และปริมาณของเนื้อหาที่จำเลยได้นำไปใช้นั้นมีปริมาณที่มากพอ 155 แม้ว่าจำเลยจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ป ระกอบของเสียง ภาพ หรือข้อความต่าง ๆ ไปแล้วก็ตามก็สามารถจะพิสูจน์ ถึง
ความคล้ายถึงกันระหว่างงานต้นฉบับกับงานที่จำเลยสร้างขึ้นมาได้ เป็นต้น156 หลักเกณฑ์ดังกล่าว
สามารถใช้กับงานที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท เช่น หนังสือ ภาพ เพลงดนตรี ซอฟต์แวร์ สำหรับขั้นตอนใน
การทดสอบความคล้ายคลึงกันอย่างมากนั้น ในเรื่องของงานดนตรีกรรมส่วนใหญ่แล้วจะใช้ 2 วิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ใช้วิธีทดสอบแนวคิดและความรู้สึก (Total concept and feel test) กล่าวคือ
สื บ เนื่ อ งจากคดี Roth Greeting Cards v. United Card Co (1970) โดยเป็ น การทดสอบในเชิ ง
อัตวิสัยของผู้สังเกตการณ์ที่พิจารณาคำถามว่าแนวความคิด และความรู้สึกทั้งหมดของงานชิ้นเดียวกัน
นั้น มีความคล้ายคลึงกัน มากหรือไม่ และเป็นที่นิยมใช้สำหรับการทดสอบงานดนตรีกรรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 การทดสอบภายนอก (Extrinsic test) คือ จะมีการวิเคราะห์เชิงซ้อน
เกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด พื้ น ฐานของงาน โดยกำหนดให้ โจทก์ ต้ อ งระบุ องค์ ป ระกอบของงานที่ เป็ น
รูปธรรมตามวัตถุประสงค์ การทดสอบภายนอกมักต้องมีการวิเคราะห์ จำแนกเนื้อหาของงาน และ
อาศั ย คำเบิ ก ความของผู้ เชี่ย วชาญ ซึ่งบางครั้งจำเป็น ต้ องมี การแยกแยะเนื้ อหาที่ โจทก์ ได้รับ การ
คุ้มครองกับเนื้อหาที่โจทก์ไม่ได้รับการคุ้มครอง โดยวิธีการแยกแยะนี้ Melville Nimmer ได้อธิบาย
ถึงการแยกแยะเนื้อไว้ 2 รูปแบบ คือ
-ค ว าม ค ล้ าย ค ลึ งกั น แ บ บ แ ย ก ส่ ว น (Fragmented literal
similarity) ใช้แยกในกรณีที่มีการคัดลอกเนื้อหาของงานที่ ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย (Fair use) ออกจากกัน157เช่น คดี Stratchborneo
v. Arc Music Corp. , 357 F.Supp. 1393, 1405 (SDNY1973)

155Patry

William, “‘§9’. Patry on Copyright” (Thomson West, September

2009), p.15.
156Osterberg, Eric C, “Substantial similarity in copyright law”, p.1–2.
157Albert, G. Peter; Laff; Whitesel; Saret, “Intellectual property law in
cyberspace” (Bureau of National Affairs, 1999), p.233.
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างความคล้ายคลึงกันแบบแยกส่วน
วลีที่ว่า "MOJO" เป็นถ้อยคำธรรมดาไม่มีความพิเศษจึงไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้ น เวลาพิจารณาว่างานดัดแปลงของจำเลยจะละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ต่อ
ผลงานของโจทก์หรือไม่ก็จะต้องมีการแยกส่วนเนื้อหาของวลีดังกล่าวออกจากเนื้อหางานอื่น ๆ ของ
จำเลย แม้จำเลยจะได้นำถ้อยคำดังกล่าวมาจากผลงานของโจทก์เพื่อใช้ประกอบการดัดแปลงงานของ
ตนก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์
-ความคล้ า ยคลึ ง กั น แบบไม่ แ ยกส่ ว น (Comprehensive nonliteral similarity) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและใช้โดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ในกรณีที่ไม่มี
การซ้ำซ้อนกันของเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ หรือถ้ารูปแบบหรือลำดับของงานทั้งสองชิ้นคล้ายกัน158
สำหรับการทดสอบภายนอกของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น ส่วน
ใหญ่พยานผู้เชียวชาญจะอาศัยโครงสร้างทางดนตรีเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ เช่น
-คดี Allen v. Destiny's Child ได้ค ำนึ งถึ งโครงสร้างของเพลง
(Intervallic structure) ความสัมพันธ์ของโน้ตเพลง เนื้อร้อง การใช้วลี (Use of the Phrase)159
-คดี Currin, et al. v. Arista Records, Inc. , et al., 724 F.
Supp. 2d 286 (D. Conn. 2010) ได้คำนึงถึงโครงเรื่องของเพลง (Storylines) จังหวะและความเร็ว
(Meter and Tempo) แนวคิดและความรู้สึกโดยรวมของเพลง (Total Concept and Feel160) เป็น
ต้น

158J.

Thomas McCarthy, McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual
property, p.576–77.
159 Allen v. Destiny's Child, (U.S. Supreme Court 2009)
160 Currin, et al. v. Arista Records, Inc, (U.S. Supreme Court 2010)
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1.2 การทดสอบภายใน (Intrinsic test) คือ เป็ นการทดสอบเชิงอัตวิสั ย
ภายใต้การตัดสินใจของบุคคลทั่วไปกับคำถามที่ว่า “วิญญูชน (Reasonable person) จะหาแนวคิด
รวมและความรู้สึกของผลงานที่จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากหรือไม่"161
2.วิธีการทดสอบส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงาน คือ พิจารณาดูว่างานลอกเลียนมี
องค์ประกอบของเนื้อหางานต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ที่เป็นสาระสำคัญ (Substantial) เกินกว่า
เรื่องเล็ก ๆ น้ อย ๆ (De minimis) หรือไม่ โดยพิจารณาทั้งในเชิงคุณภาพงาน และปริมาณงาน162
สำหรั บ วิ ธี ก ารพิ จ ารณาว่ า เนื้ อ หาส่ ว นนี้ เป็ น สาระสำคั ญ หรื อ ไม่ ผู้ ท ดสอบจำเป็ น ต้ อ งกำหนด
สาระสำคัญของเนื้อหาที่เป็นผลงานของทั้งโจทก์ และจำเลยเพื่อให้ศาลได้วินิจฉัย และการวินิจฉัยนั้น
ศาลจะไม่มองแต่ที่สัดส่วนของงานที่จำเลยได้คัดลอก แต่ยังรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหาที่ได้
คั ด ลอกไปใช้ ด้ ว ย 163 อย่ า งเช่ น ในคดี L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder 536 F.2d 486 (2d Cir.
1976) ซึ่งเป็นการนำตุ๊กตาโลหะมาดัดแปลงเป็นตุ๊กตาพลาสติก โดยรูปทรงของตุ๊กตายังคงรูปแบบเดิม
และคล้ายกันมาก ซึ่งจากคดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนจากโลหะมาเป็นพลาสติกนั้นถือว่าเป็น
ความแตกต่างกันเพียงเล็ก น้อย (De minimis) เท่านั้นเนื่องจากรูปทรงของตุ๊กตาซึ่งเป็นสาระสำคัญ
ยังคงเดิมอยู่ นอกจากนี้ ศาลยังตั้งข้อสังเกตในคดีนี้ว่า หากการดัดแปลงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยแล้วจะ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผูกขาดงานสาธารณะโดยเพียง
แค่การคัดลอกงานของผู้อื่น
สำหรั บ วิ ธีก ารพิ จ ารณาการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ่ งบั น ทึ ก เสี ยงนั้ น ไม่ ส ามารถนำหลั ก
Substantial similarity มาใช้ในการพิจารณาได้ กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างในสิ่งบันทึกเสียง เช่น คดี
Bridgeport Music v. Dimension Films, et al. 410 F. 3d 792 (6th Cir. 2005) เป็ น คดี ที่ มี
ความสำคั ญ ในการวางหลั ก กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องอเมริ กั น สำหรับ การสุ่ ม ตั ว อย่ างสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย ง
กล่ าวคื อ จำเลยได้ ส ร้ า งเพลง 100 Miles and Runnin ขึ้ น ซึ่ ง เพลงที่ จ ำเลยสร้า งนี้ ได้ มี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampled) จากสิ่งบันทึกเสียงเพลง Get Off Your Ass and Jam ของโจทก์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน การสุ่มตัวอย่างของจำเลยได้นำเอาคอร์ดกีตาร์มาใช้แค่ 2 วินาที
โดยลดระดับเสียงลง และได้วนลูปเสียงดังกล่าวซ้ำจำนวน 5 ครั้ง ศาลชั้นต้นตัดสินว่าการสุ่มตัวอย่าง
เพลงจากสิ่งบั นทึกเสียงไม่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ พิพากษากลั บว่าการสุ่ ม

161

Currin, et al. v. Arista Records, Inc, (U.S. Supreme Court 2010)
J. Thomas McCarthy, op. cit., p. 576–577
163David S. Blessing, “Who speaks Latin anymore? Translating de minimis use
for application to music copyright infringement and sampling”, William & Mary Law
Review 45, 5 (2004): p.2409.
162
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ตัวอย่างเพลงจากสิ่งบันทึกเสียงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง
มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำ ภายใต้การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์นี้การใช้เนื้อหาส่วนใด ๆ ของงาน
ต้นฉบับโดยไม่คำนึงถึงความยาวของงานย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
คำพิพากษาดังกล่าวนี้ทำให้พบว่า วิธีการวินิจฉัยการละเมิดลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง กล่าวคือ ในการ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะมี ปัญหาว่างานที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับ
งานต้นฉบับ (Substantial similarity) หรือไม่ แต่ขอบเขตของการวินิจฉัยหลักดังกล่าวจะแคบลงเมื่อ
งานที่ละเมิดนั้นเป็นสิ่งบันทึกเสียงเพราะปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง คือการไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของเท่านั้น ส่วนความคล้ายคลึงกันมาก (Substantial similarity) ไม่ได้เป็นปัญหา
จากคำพิพากษาดังกล่าวย่อมเกิดคำถามว่าการวิเคราะห์การละเมิดลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงเหตุใด
จึ ง ไม่ อ าศั ย หลั ก Substantial similarity และหลั ก การใช้ ส่ ว นซึ่ ง เป็ น สาระสำคั ญ ของงาน
(De minimis) ในการวินิจฉัย ซึ่งคำตอบดังกล่าวมีอยู่ประการ คือ ประการแรกเนื่องจากมาตรา 17
U.S.C. § 114 ได้กำหนดให้ เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ในสิ่ งบั น ทึ กเสี ยงมี สิ ท ธิแต่ เพี ยงผู้ เดี ยวที่จ ะทำซ้ำหรือ
ดั ด แปลง ดั ง นั้ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย วที่ จ ะสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Sampled) ในสิ่งบันทึกเสียงได้ ประการที่สอง แม้จะมีการสุ่มตัวอย่างส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งบันทึกเสียง
แต่ส่วนที่ได้รับการถ่ายทอดมาสู่งานของจำเลยก็เป็นส่วนที่มีคุณค่าต่องานโจทก์164
นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ อ ธิบ ายเกี่ ย วมมาตรา 114(b) เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิในการ Remix สิ่ ง
บั น ทึ กเสี ย งไว้ว่า เป็ น บทบั ญ ญั ติที่ก ำหนดไว้เฉพาะจึงไม่ส ามารถนำหลั ก Substantial similarity
มาใช้ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยการ Remix สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งได้ ดั ง นั้ น หากจะมี ก ารนำ
สิ่งบันทึกเสียงไป Remix หรือแก้ไขเสียงจริงก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นโดยไม่คำนึง
ว่าเนื้อหาในสิ่งบันทึกเสียงจะถูกปรับเปลี่ยนเสียงจริงเท่าไรหรือเมื่อรับฟังแล้ววิญญูชนจะรู้หรือไม่รู้จัก
ถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งบันทึกเสียงนั้นก็ตามเพราะสิทธิใ นการ Remix สิ่งบันทึกเสียงตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 114(b) เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ ที่
จะ Remix สิ่งบันทึกเสียงควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงก่อน165
2. การดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยได้รับอนุญาต
เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่
จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนมาดัดแปลงจนกลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว
164Bridgeport

Music v. Dimension Films, (U.S. Supreme Court 2005)
165Susan J. Latham, “Newton v. Diamond; Measuring the Legitimacy of
Unauthorized Compositional Samplling-A Clue Illuminated and Obscured”, Hastings
Comm. & Ent. LJ 26 (2003), p.121–47.
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ในมาตรา 106 (2) โดยผู้สร้างสรรค์งานดัดแปลงต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
งานต้นฉบับก่อนจึงจะทำให้การสร้างสรรค์งานดัดแปลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย โดยการอนุญาต
หรือยินยอมให้นำงานดนตรีกรรมและสิ่ งบันทึกเสียงของตนมาดัดแปลงนั้น สามารถแยกได้ 2 กรณี
กล่าวคือ
2.1 การได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ใช้เนื้อหาของงานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับเพื่อสร้างงานดัดแปลง
โดยหลักแล้ว การดัดแปลงงานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียงย่อมจะไม่ได้
รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย หากปรากฏว่ามีการนำเอางานต้นฉบับมาดัดแปลงโดยมิช อบด้วย
กฎหมาย166 กล่าวคือ กฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของงานที่มีการใช้
เนื้อหาต้นฉบับมาดัดแปลงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม 17 U.S.C. § 103(A)167 ดังนั้น การจะทำให้
งานดัดแปลงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยหลักแล้วต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ใช้
เนื้ อหางานต้น ฉบับ เสียก่อน อย่างเช่น การนำต้นฉบับเพลง My Love is Your Love มาดัดแปลง
โดยวิธีการปรับ เปลี่ยนจังหวะให้ เร็วขึ้นเป็นแนวจังหวะ Hip Hop โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ผลงานเพลงชิ้นใหม่ที่เป็นจังหวะ Hip Hop ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
และในทางกลับกันอาจถูกเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง My Love is Your Love ฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้
เช่นกัน แต่ถ้าหากปรากฏว่าผู้ดัดแปลงได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อดัดแปลงเพลง My Love
is Your Love ให้ เป็ น จังหวะ Hip Hop แล้ ว ดังนั้น ผลงานเพลงชิ้นใหม่ในจังหวะ Hip Hop ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
แต่ อ ย่ างไรก็ต าม แม้ ผู้ ดัด แปลงงานจะไม่ได้ รับ อนุ ญ าตจากเจ้าของงาน
ต้ น ฉบั บ ก็ ต าม งานดั ด แปลงนั้ น ก็ อ าจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายก็ ได้ หากปรากฏว่ าเข้ า
ข้อยกเว้นการใช้งานที่เป็นธรรม (Fair Use) ซึง่ ผู้วิจัยจะได้กล่าวในลำดับต่อ ๆ ไป
2.2 การได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ต้นฉบับเพื่อสร้างงานดัดแปลงภายใต้มาตรการบังคับใช้สิทธิตามมาตรา 114 และมาตรา 115

166U.S.

Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices,
“Compendium: chapter 800WORKS OF THE PERFORMING ARTS”,p 10.
167 §103. Subject matter of copyright: Compilations and derivative works
( a) The subject matter of copyright as specified by section 1 0 2 includes
compilations and derivative works, but protection for a work employing preexisting
material in which copyright subsists does not extend to any part of the work in which
such material has been used unlawfully.
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สำหรับ การอนุ ญ าตให้ ใช้เนื้ อหาของงานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ กเสี ย ง
ต้น ฉบั บเพื่อสร้างงานดัดแปลงภายใต้มาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory License) ตามมาตรา
114 และมาตรา 115 นั้นเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใด ๆ ต่องาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง ได้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเป็นการกระทำภายใต้อำนาจของกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดผู้วิจัยจะขอกล่าว
ต่อไปในหัวข้อที่ 3.2.1.4 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
3. การดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของงานอันอาจได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด
ไว้ในมาตรา 102 แล้ว ย่อมพบว่ากฎหมายได้บัญญัติประเภทของงานอันอาจได้รับความคุ้มครองไว้
อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียง เป็นต้น ดังนั้นโดยหลักแล้วหากมี
ผู้สร้างสรรค์งานประเภทเหล่านี้ขึ้นมาและงานนั้นเข้าลักษณะหรือเงื่อนไขอันอาจได้รับความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว งานเหล่านั้นย่อมต้อ งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม
ความคุ้มครองในงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งทำให้ผู้สร้างสรรค์งานมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ
ต่องานของตนนั้ น ก็มิใช่เป็ น สิทธิที่คงอยู่ตลอดไป แต่ห ากกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาแห่ งความ
คุ้ม ครองไว้อย่ างชัด เจนในงานแต่ ล ะประเภท ดั งนั้ น หากเมื่ อระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายให้ ค วาม
คุ้มครองสิ้นสุดลง งานซึ่งเคยมีลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมตกเป็นทรัพย์สินของสาธารณสมบัติที่สาธารณชน
คนใดสามารถเข้าถึงหรื อใช้ป ระโยชน์จากงานน้ ำได้อ ย่างอิส ระโดยไม่ ต้องทำการขออนุ ญ าตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์อีกต่อไป ดังนั้น หากผู้สร้างสรรค์งานดัดแปลงได้ทำการดัดแปลงงานต้นฉบับโดยอาศัย
เนื้ อ หาของงานอั น เคยมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ณ เวลาที่ ส ร้ า งงานดั ด แปลงนั้ น งานต้ น ฉบั บ นั้ น ได้ ต กเป็ น
สาธารณสมบัติแผ่นดินไปแล้ว เช่นนี้ การสร้างงานดัดแปลงจึงย่อมไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องการละเมิด
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใดและหากงานดัดแปลงนั้นเข้าลักษณะเป็นงานอันอาจได้รับความคุ้มครองตามที่
กฎหมายกำหนดหลั ก เกณฑ์ ไว้ เช่ น นี้ ผู้ ส ร้ างงานดั ด แปลงก็ ย อมจะได้ รับ ความคุ้ ม ครองแรงงาน
ดัดแปลงนั้ น ได้ยั งมีสิ ทธิที่จะเพียงผู้ เดียวที่ทำการใด ๆ หรืออนุญ าตให้ ผู้กระทำการใด ๆ จากงาน
ดัดแปลงที่ตนสร้างขึ้นด้วยก็ได้
4. ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976)
สำหรั บ ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Copyright Act of 1976) สามารถแบ่งได้ 2 ด้วยกัน ดังนี้
1).การใช้งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยชอบธรรม
หลักเกณฑ์การใช้งานโดยชอบธรรมปรากฏอยู่ใน 17 U.S.C. § 107 ซึ่งบัญญัติว่า
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“ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติมาตรา 106 และ 106A การใช้งานอันมีลิขสิ ทธิ์โดยชอบ
ธรรมนั้น รวมถึงการทำซ้ำในรูปแบบของการสร้างสำเนาหรือทำซ้ำเพื่อบันทึกลงแผ่นเสียง โสตวัสดุ
หรือโดยวิธีการอื่นใดที่กำหนดไว้ในส่วนนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การวิจารณ์ ติชม การรายงานข่าว
การเรียนการสอน (รวมถึงสำเนางานหลายฉบับสำหรับใช้งานในชั้นเรียน) การค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การวิจัย ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในการพิจารณาว่าการกระทำต่องานอันมีลิขสิทธิ์ในกรณี
ใด ๆ จะเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม ให้พิจารณารวมถึง(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งาน รวมถึงการใช้งานดังกล่าวไม่มี
ลักษณะทางการค้าหรือไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการศึกษา
(2) ลักษณะของงานที่มีลิขสิทธิ์
(3) จำนวนและสาระสำคัญของส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีลิขสิทธิ์โดยรวม
และ
(4) ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือมูลค่า
ของงานที่มีลิขสิทธิ์”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนี้ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้งานอย่างเป็นธรรม
ในมาตรา 107 จะพบว่าในการพิจารณาว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรม
อันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นอาจพิจารณาได้ดังนี้
1). ประเภทของการกระทำ กล่ าวคือ การกระทำที่จะเข้าลักษณะเป็นการใช้งาน
อย่างเป็นธรรมตามมาตรา 107 นั้นต้องมีลักษณะเป็นการกระทำที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 106 ซึ่งผู้วิจัย
จะขอพิจารณาเฉพาะการดัดแปลงงานตามมาตรา 106 เพียงกรณีเดียวเท่านั้น กล่าวคือ ประเภทของ
การกระทำอันอาจเข้าลักษณะเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมไว้อย่างครอบคลุมเนื่องจากกฎหมายใช้คำ
ว่า “หรือการกระทำอื่น ใดซึ่งบั ญญัติไว้ในมาตราเหล่านั้น” ซึ่งการกระทำอื่นใดในความหมายของ
มาตรานี้ คือการกระทำอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของงานอันมีลิขสิ ทธิ์ซึ่ งกฎหมายบัญญัติ
รับ รองไว้ในมาตรา 106 นั่ น เอง แต่อย่างไรก็ ตามแม้จะเป็นการกระทำในลักษณะตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ แต่การพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมนั้นหรือไม่จะต้อง
พิจารณาหลักเกณฑ์ในข้อต่อไปประกอบด้วยเช่นกัน
2). วัตถุประสงค์ของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
แม้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะบัญญัติประเภทการกระทำอันอาจถือ
ว่าเป็ นการใช้งานอย่างเป็น ธรรมไว้อย่างครอบคลุ มตามที่กล่ าวไว้แล้วในมาตรา 106 แต่ถ้าว่าการ
กระทำอัน อาจเป็ น การใช้งานอย่ างชอบธรรมจะต้องเป็นการใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ดังต่อไปนี้เช่น
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1 เพื่อประโยชน์แห่งการวิพากษ์วิจารณ์ติชม
2 การให้ข้อมูลข่าวสารการรายงาน
3 การเรียนการสอนการวิจัย
แต่อย่างไรก็ตาม นอกเสียจากจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างชัดเจนแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้บั ญญัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่จะนำมาใช้
เป็นปัจจัย 4 ประการดังต่อไปนี้ด้วย กล่าวคือ
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งาน
การใช้งานอาจเข้าลั กษณะเป็นการใช้งานอย่างเป็ นธรรมนั้น ศาลจะต้องทำการ
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ว่าการใช้งานนั้ นมีลักษณะเป็นการแสวงหา
กำไรหรือไม่ โดยในการพิจารณานั้นศาลมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่าหากเป็นการใช้งานใด ๆ ซึ่งมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหากำไร เช่นนี้ย่อมมีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวถือ
เป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมได้ ในทางกลับกันหากมีการนำเอาเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางการค้า กรณีนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการใช้งานดังกล่าวจะเป็นการ
กระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ตนหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าในกรณีที่สองนี้ศาลอาจมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือ
เป็ น การใช้งานโดยชอบธรรม และหากผู้ น ำงานอันมีลิ ขสิ ทธิ์มาใช้โดยมิได้รับอนุ ญ าตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ใช่ปัจจัยเดียว
ที่ศาลจะตัดสินได้ทันทีว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นการใช้งานโดยชอบธรรมหรือไม่ ยังคงมีบางกรณีที่แม้
จะเป็นการใช้งานเพื่อประโยชน์ในทางการค้าแต่ศาลก็ยังคงให้ความคุ้มครอง เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ธรรมชาติของผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้คิดค้นสร้า งสรรค์ผลงานจะต้องวางในกำไรทางการค้า
อยู่บ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น หากแม้ผู้ใช้งานจะนำงานไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่นั่นก็ยังไม่เป็น
เหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินได้ทันทีว่าการกระทำของเขาจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างเช่น คดี
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) ที่ ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การสร้ า งงาน
ดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนงานต้นฉบับโดยมุ่งผลประโยชน์ในเชิงกำไรหรือพาณิชย์นั้น
อาจเข้าลักษณะของการใช้งานโดยชอบธรรมได้ ซึ่งคดีดังกล่าวนี้ศาลได้นำหลัก Transformativeness
มาใช้เพื่อพิ จารณาถึงวั ตถุป ระสงค์ และลักษณะของการใช้งานการกระทำใดอาจเข้าลั กษณะเป็น
การใช้งานโดยชอบธรรมหรือไม่ ในคดีดังกล่าวศาลสูงได้อธิบายว่าการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ใน
ลักษณะที่เป็นการแปลงรูปไปจากงานต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงออกทางความคิดการ
แปลงความหมายหรือแปลงไปซึ่งวั ตถุประสงค์ของงานการกระทำดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นการใช้
งานโดยชอบธรรมได้ เป็นต้น ดังนั้น หากคดีได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ใน
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ลักษณะที่เป็นการแปลงไปซึ่งความหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานจำเลยก็อาจยกหลักการใช้งานโดย
ชอบธรรมเพื่อนต่อสู้ได้
2. ลั กษณะโดยธรรมชาติของงานอันมีลิ ขสิ ท ธิ์ กล่ าวคือ ศาลจะต้องพิจารณาถึง
ลักษณะโดยสภาพของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าการกระทำใดจะถือว่าเป็นการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์โดยขัดต่อหลักการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือไม่
3 สัดส่วนของจำนวนงานหรือสาระสำคัญของงานที่ถูกนำมาใช้ กล่าวคือ ศาลจะต้อง
พิจารณาถึงจำนวนเนื้อหาที่ถูกนำมาใช้เมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมดของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นว่ามีการ
นำมาใช้ในจำนวนที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นหรือไม่ หากเป็นการใช้ในจำนวนที่เหมาะสมและที่
จำเป็นก็มีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม
4 ผลกระทบของการใช้งานนั้นที่มีต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ศาลต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการใช้งานนั้นที่มีต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ
คุณ ค่าของงานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ โดยปั จจัยในข้อนี้ ถือเป็ นปัจจัยที่ศาลให้ ความสำคัญ อย่ างมากในการ
พิจ ารณาว่าการกระทำใดอาจเข้าลั กษณะเป็ น การใช้งานโดยชอบธรรมหรือไม่ โดยการใช้งานใด
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่นนี้ ก็มีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าการ
กระทำดังกล่าวมิใช่การใช้งานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เขา
พึงมีตามกฎหมายในการที่เขาจะแสวงหาผลประโยชน์จากการที่เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานใด ๆ ขึ้นมา ทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนสร้างสรรค์งานประเภทต่าง ๆ ขึ้นมาด้วย
สำหรับปัญหาว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจะได้รับการยกเว้น
ในฐานะเป็น การใช้งานโดยชอบธรรมหรือไม่นั้น ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดคดี
Lenz v. Universal Music Corp., (2015) ที่ศาลได้นำหลักการใช้งานโดยชอบธรรมมาปรับใช้การ
การ Remix ด้ ว ย กล่ า วคื อ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี 2007 โจทก์ ได้ โ พสต์ ค ลิ ป ลู ก ชายตนเองที่ เต้ น
ประกอบเพลง "Let's Go Crazy" ของ Prince ซึ่งมีจำเลยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ลงบน YouTube โดยคลิป
นั้นมีคุณภาพเสียงที่ไม่ดีและเพลงที่ได้ยินก็มีความยาวเพียงแค่ 20 วินาทีจากความยาวคลิปทั้งหมด
29 วิน าทีเท่านั้ น จะเห็ นได้ว่า การกระทำของโจทก์นั้นเป็นการดัดแปลงโดยใช้วิธีการ Remix งาน
ดนตรีกรรมโดยนำบางส่วนของงานดนตรีกรรมที่มีลิขสิทธิ์มาดัดแปลงกับการต้นของลูกโจทก์ ต่อมา
จำเลยได้ส่งการแจ้งเตือนการลบเนื้อหาออกจาก YouTube เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด DMCA และ
YouTube ได้ลบคลิปของโจทก์ออกจากระบบ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นเรื่องโต้แย้งไปยัง YouTube โดยอ้าง
ว่าคลิ ป ที่ โจทก์ ส ร้ างขึ้ น ได้ น ำเนื้ อ หาเพลงของจำเลยมาใช้ อ ย่างชอบธรรม (Fair Use) และขอให้
YouTube โพสต์คลิปใหม่ ปัญหาว่า จำเลยของให้ YouTube ลบคลิปโจทก์และ YouTube สามารถ
ลบคลิปของโจทก์โดยไม่จำต้องพิจารณาหลักการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use) ก่อนได้หรือไม่
ศาลแขวงตัดสินว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาหลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) ก่อนที่จะ
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ออกประกาศการลบเนื้อหา ต่อมาศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องโจทก์โดยอ้างว่าหลักการใช้งานโดยชอบ
ธรรม (Fair Use) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่ถูกต้องเนื่องจาก 17 USC § 107 ได้กำหนดประเภทของการใช้
เนื้อหาของงานที่ไม่ละเมิดสิทธิไว้แล้ว และผู้ถือลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาการมีอยู่ เนื้อหางานนั้นว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะส่งการแจ้งให้ลบเนื้อหา โจทก์ได้ยื่นฎีกาและศาลสูงได้ตัดสินว่า ผู้ถือลิขสิทธิ์
ต้องพิจารณาหลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) โดยสุจริตเสียก่อนที่จะออกประกาศแจ้งให้ลบ
เนื้ อหาที่ โพสต์บ นอิ น เทอร์เน็ ต จากคดีดังกล่ าวนี้ท ำให้ เห็ นว่าศาลสู งประเทศสหรัฐ อเมริกาได้น ำ
หลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) มาปรับใช้กับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ที่เกิดจากการ Remix แล้ว
2) มาตรการบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับการดัดแปลงงานดนตรีกรรม
มาตรการบั งคั บ ใช้ สิ ท ธิ (Compulsory License) เป็ น มาตรการทางกฎหมายที่
กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ประสงค์จะใช้งานดนตรีกรรมของผู้อื่น ย่อมสามารถทำได้โดยไม่
จำต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ผู้ใช้สิทธิจะต้องจ่ายค่าสิทธิให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อเป็น
การตอบแทน ซึ่งมาตรการบังคับใช้สิทธิถือเป็นข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ทั่วไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุญาตหรือปฏิบัติให้ผู้อื่นใช้งานของตน และไม่ถือว่าผู้นำงานดนตรีกรรมของผู้อื่น
มาใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
สำหรับมาตรการบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับงานดนตรีกรรมปรากฏอยู่ใน 17 U.S.C. §
115168ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีผลงานทางดนตรีกรรมซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับบทละคร สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 106(1) และ (3) ในการผลิตหรือจำหน่ายซึ่งแผ่นเสียงของงานดังกล่าว อาจ
ได้รับการบังคับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรานี้
(A) การได้มาและขอบเขตการบังคับใช้สิทธิ

168

115. In the case of nondramatic musical works, the exclusive rights
provided by clauses (1) and (3) of section 106, to make and to distribute
phonorecords of such works, are subject to compulsory licensing under the
conditions specified by this section.
(a) Availability and Scope of Compulsory License.—
(2) A compulsory license includes the privilege of making a musical
arrangement of the work to the extent necessary to conform it to the style or
manner of interpretation of the performance involved, but the arrangement shall not
change the basic melody or fundamental character of the work, and shall not be
subject to protection as a derivative work under this title, except with the express
consent of the copyright owner.
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(2) มาตรการบังคับใช้สิทธิย่อมมีสิทธิพิเศษในการเรียบเรียงงานดนตรีกรรม
ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้อ งกับรูปแบบหรือลักษณะของความหมายของผลงานที่เกี่ยวข้อง
แต่การเรียบเรียงนี้จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทำนองเพลงพื้นฐานหรือลักษณะพื้นฐานของงาน
และจะไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นผลงานดัดแปลงภายใต้บทบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้ง”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสาระสำคัญในมาตรา 115(A) (2) มีมาตรการบังคับใช้สิทธิ
เกี่ยวกับการนำงานดนตรีกรรมของผู้อื่นมาดัดแปลง เรียบเรียงใหม่ แต่งานดนตรีกรรมชิ้นใหม่ที่เกิด
จากการนำงานต้ น ฉบั บ มาดั ด แปลงจะได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ในฐานะเป็ น การ
ดัดแปลงหรือไม่นั้ น ต้องมีเงื่อนไข 3 ประการ หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง งานดัดแปลงนั้นย่อมไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ
1. ต้องเป็นการเรียบเรียงงานดนตรีกรรมภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบหรือลักษณะของความหมายของผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. การเรียบเรียงงานดนตรีกรรมต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทำนองพื้นฐาน
หรือลักษณะพื้นฐานของงาน และ
3. ต้องได้รับความยินยอมให้ดัดแปลงงานจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้ง
จึงอาจสรุปได้ว่าการเรียบเรียงงานดนตรีกรรมขึ้นใหม่โดยอาศัยเนื้อหาของงานดนตรี
กรรมต้นฉบับ แม้งานดนตรีกรรมชิ้นใหม่นั้น จะเข้าหลักเกณฑ์ของงานดัดแปลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
หากปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ งานดัดแปลงชิ้นใหม่นี้ก็ย่อมไม่ ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3.2.2 ประเทศอังกฤษ
แนวความคิ ดที่ ทั น สมั ย เกี่ ย วกั บ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์มี ต้ น กำเนิ ด มาจากประเทศอังกฤษ ซึ่ ง
กฎหมายที่สำคัญในช่วงแรกนี้ก็คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1710 (Copyright Act of 1710)
หรือที่เรียกกันว่า Statute of Anne โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับใน ค.ศ. 1710 และถือว่าเป็น
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ฉบั บ แรกของโลก 169แต่ในปั จจุบั นนี้ กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ที่ มีผ ลบังคับ ใช้ในประเทศ
อังกฤษ คือ พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs
and Patents Act 1988) อย่ า งไรก็ ดี สำหรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะขอกล่ า วเฉพาะ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs
169Hector

MacQueen, Charlotte Waelde, and Graeme Laurie, Contemporary
intellectual property: law and policy (Oxford University Press, 2010), p.34.
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and Patents Act 1988) ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งเท่ านั้ น โดย
แบ่งเป็น 4 ประการ ดังนี้
1. การให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น งานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and
Patents Act 1988)
1.1 ความหมายของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
งานดนตรีกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์การออกแบบและสิ ท ธิบัต ร
ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) มี ก ารให้ นิ ย ามอยู่ ในมาตรา 3(1)170
ซึ่งบัญญัติว่า “งานดนตรีกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำ
ใด ๆ ที่เจตนาจะร้องเพลง พูดหรือแสดงดนตรี”
นอกจากนี้ งานดนตรีกรรมที่จะได้รับคุ้มครองในมาตรา 3(2) 171 ยังบัญญัติ
ว่า “ลิขสิทธิ์ยังไม่มีอยู่ในงานดนตรีกรรม เว้นแต่จะมีการบันทึกงาน การเขียนหรือโดยวิธีอื่นใด และ
การอ้างอิงส่วนนี้ไปจนถึงเวลาที่มีการบันทึกงานไว้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญของงานดนตรีกรรมที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988 ได้ดั งนี้ งานดนตรีกรรมย่อ มจะต้ อ งเกี่ย วข้อ งกั บ เรื่อ งของการ
แสดงออกของทำนองเพลง ซึ่งทำนองเพลงนั้นอาจจะแสดงออกมาโดยการร้องการพูดหรือเป็นตัวโน๊ต
หรือการเรียบเรียงเสียงประสานก็ได้ ตัวอย่างคดี Sawkins v Hyperion Records Ltd [2548] โจทก์
ได้นำผลงานเพลงเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มาวิจัยและดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมจริงโดยการ
เพิ่มเบส และตัวโน้ตเข้าไปในทำนองเพลงให้สมบูรณ์ แม้งานของโจทก์จะมิได้เป็นงานต้นฉบับแต่เกิด
จากการดัดแปลงแก้ไขงานดนตรีกรรมต้นฉบับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก็ถือได้ว่าเป็นงาน
ดนตรีก รรมประเภทหนึ่ งแล้ ว ด้ ว ยเหตุ นี้ เอง พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์การออกแบบและสิ ท ธิบั ต ร
ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988 จึงได้แยกให้ความคุ้มครองทำนองเพลง
และเนื้อร้องออกจากกัน กล่าวคือ ในส่วนของที่เป็นทำนองเพลงได้รับความคุ้มครองภายใต้งานดนตรี
170

3.(1) In this Part"musical work" means a work consisting of music, exclusive of any words or
action intended to be sung, spoken or performed with the music.
171 (2) Copyright does not subsist in a literary, dramatic or musical work unless
and until it is recorded, in writing or otherwise; and references in this Part to the time
at which such a work is made are to the time at which it is so recorded.
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กรรม แต่ ในส่ ว นของเนื้ อ ร้ อ งหรื อ บทร้องจะได้ รับ ความคุ้ม ครองภายใต้ งานวรรณกรรม เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ งานดนตรีกรรมยังสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้งานสืบเนื่อง (Derivative works) ใน
รูปแบบของสิ่งบันทึกเสียงได้ด้วย172
สำหรับสิ่งบันทึกเสียง มีการให้คำนิยามอยู่ในมาตรา 5(1)173 ซึ่งบัญญัติว่า
“สิ่งบันทึกเสียง หมายถึง –
(a) การบันทึกเสียงซึ่งอาจมีการทำสำเนาเสียง หรือ
(b) การบั น ทึก เนื้ อหาทั้ งหมดหรือ บางส่ ว นของงานวรรณกรรม
งานละคร งานดนตรีกรรม จากการทำซ้ำเสี ยงหรือการสร้างเสียงบางส่ วน โดยไม่คำนึงถึงสื่ อที่ใช้
บันทึกหรือวิธีการทำซ้ำหรือสร้างเสียง”
นอกจากนี้ ในมาตรา 5(2) 174 ยั ง บั ญ ญั ติ ว่ า “ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นสิ่ ง
บัน ทึกเสี ยงซึ่งเป็ นหรือในขอบเขตที่เป็นสำเนาที่นำมาจากสิ่งบันทึกเสียงก่อนหน้านี้ซึ่งได้เผยแพร่
ออกอากาศ”
จากบทบัญ ญั ติดังกล่ าวสามารถสรุปสาระสำคัญ ของสิ่ งบันทึ กเสี ยงที่ จะ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988 ได้ดังนี้ สิ่งบันทึกเสียงถือเป็นงานในลำดับรองหรืองานสืบเนื่อง
(Derivative works)175 ที่มีลักษณะเป็นการทำสำเนาเสียงหรือการบันทึกเนื้อหาของงานดนตรีกรรม
โดยไม่คำนึงถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึก อาจจะเป็น การบันทึกลงเทป ซีดี ข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ ก็ได้ และ
สิ่งบันทึกเสียงที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นสิ่งบันทึกเสียงที่ได้รับการเผยแพร่
แล้วด้วย นอกจากนี้ ในกรณีสิ่งบันทึกเสียงหนึ่งที่มีทั้งคำร้องและทำนองดนตรี ปรากฏอยู่นั้น การจะ
172Julie

Ewald and Paul G. Oliver, “UK Copyright and the Limits of Music
Sampling”, 2017, p.7.
173 (1) In this Part"sound recording" means(a) a recording of sounds, from which the sounds may be reproduced, or
(b) a recording of the whole or any part of a literary, dramatic or musical
work, from which sounds reproducing the work or part may be produced,
regardless of the medium on which the recording is made or the method by which
the sounds are reproduced or produced;
174 (2) Copyright does not subsist in a sound recording or film which is, or to
the extent that it is, a copy taken from a previous sound recording or film.
Broadcasts.
175 Julie Ewald and Paul G. Oliver, op. cit, p.6-7
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ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงต้องพิจารณาแยกจากกัน ด้วย กล่าวคือ ในกรณีของสิ่ง
บันทึกเสียง เจ้าของที่จะได้รับความคุ้มครองก็มักจะเป็นผู้ผลิตสิ่งบันทึก เสียง ส่วนทำนองเพลงหรือ
เสียงดนตรีผู้แต่งทำนองจะได้รับความคุ้มครองในฐานะของงานดนตรีกรรม และในกรณีของคำร้อง
หรือบทร้องผู้แต่งบทร้องจะได้รับความคุ้มครองในฐานะวรรณกรรม เป็นต้น
1.2 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บั น ทึ ก เสี ย งในประเทศอั ง กฤษนั้ น มิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก ำหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนอย่ า งเช่ น ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ได้ มี แ นวคำพิ พ ากษาในคดี University Of London Press Ltd V University
Tutorial Press Ltd: 1916 ซึ่งได้เริ่มวางแนวคิดเกี่ยวกับหลักความคิดริเริ่ม (Originality) ไว้ โดยหาก
ผู้ ใดได้ ส ร้างสรรค์งานชิ้น ใดขึ้น โดยใช้ความคิดริเริ่ม (Originality) ย่อ มทำให้ งานนั้ นเป็ น งานอัน มี
ลิขสิทธิ์ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม (Originality) ในประเทศอังกฤษได้มี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามคำพิพากษาของศาลมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากกฎหมาย
และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปย่อมแนวคิดในเรื่องของความคิดริเริ่ม (Originality) เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ในบางกรณีมีการวินิจฉัยว่า ความคิดริเริ่ม (Originality) ต้องใช้แรงงาน วิจารณญาณ ทักษะ
ในการะทำงาน 176ในขณะที่บางกรณีก็ได้โต้แย้งว่าการใช้แรงงาน วิจารณญาณและทักษะยังไม่เพียง
พอที่จะเป็นหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาหลักความคิดริเริ่มนี้ (Originality)177
ความคิดริเริ่ม (Originality) ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นต้นฉบับในแง่ของ
การไม่ได้เป็ น สำเนาหรือเป็ น สิ่ งแปลงใหม่ นอกจากนี้ Bently และ Sherman ยังให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ย วกับ หลั กความคิดริเริ่ม (Originality) ไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ “ความคิดริเริ่ม (Originality)
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งหรือผู้สร้างสรรค์กับผลงาน นั่นคือความคิดริเริ่ม (Originality)
ไม่คำนึงว่างานที่สร้างขึ้นจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือแปลกใหม่ ในขณะที่ข้อกำหนดในกฎหมาย
สิทธิบัตรมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งประดิษฐ์กับศิลปะที่มีความแปลกใหม่ แต่เมื่อลิขสิทธิ์บอก
ว่างานต้องมีลักษณะเป็นงานต้นฉบับ (Original) นั่นหมายความว่าผู้สร้างสรรค์ต้องมีคุณสมบัติทาง
ปัญ ญาที่จ ำเป็ น ในการสร้างสรรค์งานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าผลงานจะเป็นงาน

176Ladbroke
177

Football Ltd v William Hill Football Ltd , (House of Lords 1964)
Interlego AG v Tyco Industries Inc (House of Lords 1989)
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ต้นฉบับหรือไม่ กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งเน้นไปที่การนำเข้าข้อมู ลต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์มีส่วนทำให้เกิดผล
งานขึ้นใหม่"178
น อ ก จ าก นี้ ใน ค ดี University Of London Press Ltd V University
Tutorial Press Ltd: 1916 ได้วางหลักเกี่ยวหลักเกี่ยวกับการงานต้นฉบับ (Original work) ไว้ดังนี้
“คำว่า ต้นฉบับ ไม่ได้หมายความว่างานว่างานนี้ต้องเป็นการแสดงออกถึงความคิดเดิมหรือความคิด
สร้างสรรค์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไม่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ของความคิดและในกรณีของ “วรรณกรรม” ต้องเกี่ยวกับการแสดงออกของความคิดในการพิมพ์หรือ
การเขี ย น ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) ที่ จ ำเป็ น ต้ องเกี่ ยวข้ อ งกั บ การแสดงออกของความคิ ด แต่
พระราชบัญญัติไม่ได้กำหนดให้การแสดงออกต้องเป็นแบบต้นฉบับหรือสิ่งใหม่ เพียงแต่ต้องไม่คัดลอก
งานจากงานอื่ น ” 179ซึ่ ง คดี นี้ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง สรุ ป ได้ ว่ า โจทก์ ฟ้ อ งว่ า จำเลยละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข้ อ สอบ
คณิ ตศาสตร์ที่ โจทก์มี ลิ ขสิ ทธิ์ จำเลยพิ มพ์ข้อสอบคล้ ายของโจทก์โดยดัดแปลงจากของโจทก์ แต่
ข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่าจำเลยออกข้อสอบด้วยตัวจำเลยเองในวิชาคณิตศาสตร์เช่นที่โจทก์มีลิขสิทธิ์
ศาลวินิ จฉัยว่าโจทก์และจำเลยต่างมีสิ ทธิ์ในงานที่ตนสร้างขึ้นเพราะต่างเป็นผู้ สร้า งสรรค์งานด้ว ย
ตนเอง นอกจากนี้ ศาลยังวินิจฉัยอีกว่าถ้ากฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ประสงค์จะให้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้ที่
ได้สั่งสมและมีอยู่เหมือนกันทั้งตัวผู้สร้างสรรค์และผู้อื่น ที่ศึกษามาในสาขาวิชาเดียวกันแล้วก็คงจะ
เฉพาะแต่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายในอดีตซึ่งค้นพบข้ อเท็จจริงใหม่เท่านั้นที่จะได้ลิขสิทธิ์เพื่องานของ
เขาเหล่านั้น180
จากคดีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของความคิดริเริ่ม (Originality)
นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นความคิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่อย่างไม่เคย
มีใครทำมาก่อนเลย หากเพียงแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานขึ้นใหม่ด้วยตนเอง เป็นตัวของตัวเองในงาน
ชนิดเดียวกันแล้วโดยมิได้มีการคัดลอกงานที่มีอยู่ก่อน ก็เพียงพอที่จะถือว่างานชิ้นนั้นผู้สร้างสรรค์ได้มี
ความคิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างสรรค์งานแล้ว
ในส่วนของงานดัดแปลง (Adaptation) และงานสร้างใหม่นับเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคัดลอกและความคิดริเริ่ม (Originality) ถึงแม้ว่าผลงาน
ดัดแปลงจะมีส่วนของเนื้อหาที่ได้นำมาจากผลงานอื่นก็ตาม แต่ถ้างานดัดแปลงนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
178Nigel

P. Gravells, “Authorship and originality: the persistent influence of
Walter v Lane”, Intellectual Property Quarterly 3 (2007),p.1.
179 University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd, (House of
Lords 1916)
180 ภูมิพันธ์ บุญนาจเสวี, เรื่องเดิม, หน้า 81
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ข้อ กำหนดบางประการก็ จ ะได้ รั บ การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แม้ ว่ าจะมี บ างส่ ว นคั ด ลอกองค์ ป ระกอบ
บางอย่ างของผลงานต้ น ฉบั บ ก็ ต าม ตั ว อย่างเช่ น คดี Walter v Lane [1900] AC 539 โดยสรุป
ข้อเท็จจริงได้ดังนี้
“ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Times ได้บันทึกย่อคำกล่าวสุนทรพจน์
ของ Earl of Roseberry ซึ่ งเป็ น นั ก การเมือ งที่ มี ชื่อ เสี ย ง และต่อ มาพวกเขาได้ถ อดความถ้ อยคำ
สุนทรพจน์ดังกล่าว โดยการเพิ่มวรรคตอน แก้ไขและปรับปรุงใหม่เพื่อทำซ้ำในลักษณะคำต่อคำของ
สุนทรพจน์ดังกล่าวและได้นำตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ The Times ต่อมาจำเลยผู้ได้ตีพิมพ์หนังสือ
รวมทั้งสุ น ทรพจน์ ที่ได้ น ำมาจากรายงานของสุ น ทรพจน์ในหนั งสื อ พิ มพ์ The Times จึงมี ปั ญ หา
ตามมาว่าผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ The Times จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบันทึกย่อสุนทรพจน์ดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึง่ House of Lords โดยเสียงส่วนใหญ่ 4 ต่อ 1 ตัดสินว่า
ผู้ สื่ อ ขาวหนั ง สื อ พิ ม พ์ The Times เป็ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ.1842
(Copyright Act 1842) เนื่องจากผู้สื่อข่าวได้ใช้น้ำพักน้ำแรงของตน ทักษะและเวลาความพยายาม
อย่างเพียงพอในการสร้างสรรค์งานขึ้น ซึ่ง สิ่งสำคัญที่ผู้สื่อข่าวได้จัดทำบันทึกย่อฉบับนี้ได้ได้มีการใช้
ทักษะทางปัญญาและแรงงานของสมองมากกว่ากลไกลของการเขียน”181
จะเห็ น ได้ ว่ าคำพิ พ ากษานี้ ผู้ สื่ อ ข่ า วได้ น ำผลงานสุ น ทรพจน์ ซึ่ ง เป็ น งาน
ต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์มาดัดแปลงด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้ทักษะ แรงงานและระยะเวลาในการดัดแปลง
ซึ่งผลงานดัดแปลงของผู้ สื่อข่าวย่อมถือได้ว่ามีความคิดริเริ่ม (Originality) และได้มาซึ่งลิ ขสิ ทธิ์ใน
ผลงานดัดแปลง นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวอีกว่าคำพิพากษานี้ถือเป็น จุดกำหนดของหลักความคิดริเริ่ม
(Originality) ในกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ของประเทศอังกฤษ และยังได้รับการยกย่องให้ เป็นตัวอย่างของ
ทฤษฎี Sweat of the brow อีกด้วย182
สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับของความคิดริเริ่มในการดัดแปลง
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันจะทำให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษนั้น สามารถแบ่งได้
ดังนี้
1.งานดัดแปลงต้องเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อเทียบกับงานที่มี
อยู่ ก่ อ นแล้ ว กล่ าวคื อ ต้ อ งมี ก ารปรับ เปลี่ ย นหรือ ตกแต่ งเนื้ อหาหรือ องค์ ป ระกอบองค์ ป ระกอบ
บางส่วนของงานต้นฉบับอย่างเพียงพอที่จะทำให้งานดัดแปลงมีลักษณะเป็นงานต้นฉบับ การใช้แต่
181Albert,

G. Peter; Laff; Whitesel; Saret, “Intellectual property law in
cyberspace”, p.73.
182Ysolde Gendreau, An emerging intellectual property paradigm: Perspectives
from Canada (Edward Elgar Publishing, 2009), p.151–152.
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เพียงทักษะ แรงงานหรือวิจารณญาณในกระบวนการดัดแปลงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะถือว่า
งานดั ดแปลงนั้ น มีค วามคิดริ เริ่ ม (Originality) ซึ่งหลั กเกณฑ์ นี้ มาจากคดี Macmillan v Cooper,
(1924) 40 TLR 186, 188 ที่ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่า “วัตถุประสงค์ของลิขสิทธิ์คือการป้องกันการ
ยักยอกทักษะ และแรงงานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับ (Original work)
ทุกคนมีโอกาสที่จะคัดลอกเนื้อหาของผลงานต้นฉบับได้ ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผลงาน
ต้นฉบับ การจะสร้างงานดัดแปลงขึ้นนั้นผู้สร้างสรรค์ต้องใช้แรงงาน ทักษะ และเงินทุนอย่างเพียง
พอที่จะให้ งานดัดแปลงนั้ น มีคุณ ภาพหรือมีลักษณะบางอย่างที่ ผ ลงานต้นฉบับไม่มี และเกิดความ
แตกต่างระหว่างผลงานดัดแปลงกับผลงานต้นฉบับ”183
จากคดีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปหลักเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการพิจารณา
หลักความคิดริเริ่มในการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงได้ดังนี้ คือ
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างงานดัดแปลงต้องเกิด
จากการใช้ทักษะ แรงงานหรือวิจารณญาณในกระบวนการดัดแปลง และ
2. งานดัดแปลงต้องเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อเทียบ
กับงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยผลงานใหม่จะต้องมีคุณภาพหรือลักษณะบางอย่างที่ผลงานเก่าไม่มี
นอกจากนี้ยังมีคดี Sawkins v Hyperion Records Limited ChD 184ที่ได้
ตัดสินในทำนองเดียวกัน โดยสรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้ “โจทก์ได้ทำการศึกษาผลงานเพลงของ Lalande
ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงสมัย Courts of Louis XIV และ Louis XV ซึ่งได้ลิขสิทธิ์ได้หมดอายุไปนานแล้ว
ต่อมา Dr Sawkin ได้นำผลงานเพลงของ Lalande มาดัดแปลงใหม่ ดังนี้
- เพลง Te Deum Laudamus โจทก์ ได้เพิ่ มเบสที่เขาคิดไว้และ
แก้ไขเพิ่มเติมตัวโน้ต (Notation) ที่จำเป็นเพื่อให้เพลงนี้สามารถเล่นได้
-เพลง La Grande Pie`ce Royale โจทก์สร้างชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นโดย
เพิ่มไวโอลินที่ขาดหายไปในตำแหน่งที่ 153 ของบาร์ 268
-เพลง Venite, Exultemus โจทก์ได้แก้ไขโน้ตที่ผิดจำนวน 27 จุด
และได้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเบสตามที่เขาคิดไว้
โจทก์ใช้เวลาประมาณ 300 ชั่วโมงในการดัดแปลงแก้ไขงานทั้ง 4 เพลงโดย
ทำให้ เพลงนั้ น ทันสมัยขึ้นด้วยการใช้ตัวโน้ต หลายรูปแบบ และต่อมาเขาได้จดทะเบียนลิ ขสิทธิ์กับ
Performing Right Society เขาอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ด้วยชื่อในหน้าแรกของแต่ละฉบับ ที่เขาได้สร้างขึ้น
183
184

Macmillan v Cooper, (House of Lords 1924)
Sawkins v Hyperion Records Limited ChD, (House of Lords 2005)
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ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2002 จำเลยได้ผ ลิตซีดีเพลง "The Sun King" โดยได้นำผลงานที่โจทก์ได้
ดัดแปลงไว้มาบันทึกเสียง โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ จำเลยโต้แย้งว่าโจทก์ไม่ควร
ได้รับซึ่งลิขสิทธิ์ในผลงานดัดแปลงดังกล่าวเพราะผลงานโจทก์มาจากผลงานต้นฉบับที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้มีว่าโจทก์ได้มาซึ่งลิ ขสิทธิ์ในผลงานเพลงที่ตนดัดแปลงขึ้นหรือไม่ ศาลได้
วินิจฉัยคดีนี้โดยวางหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับความคิดริเริ่ม (Originality) ไว้ดังต่อไปนี้
-นโยบายทั่ ว ไปของลิ ข สิ ท ธิ์ คื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การคั ด ลอกรู ป แบบ
เนื้ อหาบางอย่ างซึ่งเกิดจากความพยายามทางสติปัญ ญาของมนุษ ย์ ที่ ได้แสดงออกมาโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าต นอกจากนี้ ลิขสิ ทธิ์ ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นบังเอิญ สร้างงานที่คล้ ายคลึ งกันโดยความ
พยายามของตนเอง ไม่ใช่การผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะเดียวกับสิทธิบัตร ดังนั้น นักแต่ง
เพลงอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งจำเลยย่อมมีสิทธิ คัดลอกเพลงของ Lalande ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ
ทำเวอร์ชั่นใหม่ของตนเอง สิ่งที่โจทก์สามารถป้องกันไม่ให้จำเลยคัดลอกผลงานไปโดยปราศจากความ
ยินยอม คือ การคัดลอกผลงานฉบับทีโ่ จทก์ทำขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง
-นโยบายของการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละขอบเขต ข้อ จำกั ด ของ
คำอธิบายว่าทำไมเกณฑ์ความต้องการของ “งานต้นฉบับ" (Original work) ถูกตีความว่าไม่ใช่การ
กำหนดมาตรฐานของความแปลกใหม่ ประโยชน์ การประดิษฐ์ ความงดงาม คุณ ภาพหรือคุณ ค่า
งานที่สร้างสรรค์ขึ้นเสร็จแล้วอาจจะเป็นขยะ และไร้ค่าก็ได้ แต่การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในผลงาน
นั้น งานต้องเป็นเพียง "ต้นฉบับ" (Original) ในแง่ที่ว่าผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นโดยใช้ความพยายามของ
ตนแทนที่จะคัดลอกมาจากงานที่เกิดจากความพยายามของคนอื่น
- Patten J ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า เขาจะใช้ ก ารทดสอบดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ
ผลงานของโจทก์ คือ งานดัดแปลงของโจทก์มีความเป็นต้นฉบับ (Original) แง่ของทักษะและแรงงาน
ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ หรือไม่ คำตอบคือ ระดับของทักษะและแรงงานที่โจทก์ได้ใช้ในการสร้างงาน
ดัดแปลงนี้ ต้องได้รับการพิจารณาโดยรวม คดีนี้โจทก์เริ่มต้นด้วยการเลือกใช้ ผลงานเพลงต้นฉบับที่
ต้องการจะใช้ ซึ่งโจทก์เลือกใช้ผลงานของเพลง Lalande ส่วนใหญ่จาก 2 ใน 4 เพลงโดยใช้เพียงแค่
1 เพลงเพื่อแก้ไขความคลุมเครือของเพลงต้นฉบับ และเขาได้ตรวจสอบทุก ตัวโน้ตและระบุ ถึงการ
แก้ไข 27 จุด กล่าวคือเป็นการประเมินส่วนตัวของโจทก์ว่าเป็นตัวโน้ตที่ Lalande ตั้งใจจะใส่ไว้จริง ๆ
ในเพลงต้นฉบับ นอกจากนี้โจทก์ยังให้คำแนะนำมากมายสำหรับเบสที่ได้คิดขึ้น และใส่สัญลักษณทาง
ดนตรี (Notation) สมัยใหม่ต่าง ๆ ลงไปในโน้ตเพลงด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวทั้งหมดนี้ ไม่ใช่แค่การ
ลอกเลี ย นแบบเท่ านั้ น แต่ มั น มีค่ าในทางปฏิ บั ติ โดยไม่ ต้ องสงสั ยเพราะทำให้ เ พลงของ Lalande
สามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ ถือได้ว่าโจทก์นำเพลงของ Lalande มาสร้างงานดัดแปลงของตนขึ้นใหม่
โดยใช้วิจารณญาณ (Judgment) ของโจทก์ในระดับที่มากแล้ว ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้คดีนี้ศาลได้พบว่า
โจทก์ได้ใช้ ทักษะ ความพยายามและเวลาในการดัด แปลงเพลงทั้ ง 3 เพลงนั้ นอย่างเพี ยงพอแล้ ว
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งานดัด แปลงของโจทก์ ควรจะเป็ น "ต้น ฉบับ " (Original) ในแง่ลิ ขสิ ทธิ์ แม้ว่าโจทก์จะได้ส ร้างงาน
ดัดแปลงของตนโดยอาศัยผลงานของผู้อื่นก็ตาม หรือผลงานของ Lalande ไม่มีลิขสิทธิ์ และโจทก์ไม่มี
เจตนาเพิ่มโน้ตดนตรีใหม่ ๆ ในผลงานดัดแปลงของเขาก็ตาม
จากคดี Sawkins v Hyperion Records Limited ดังกล่าวข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าหากงานดัดแปลงนั้น ผู้ดัดแปลงได้ใช้ ทักษะและแรงงาน ความพยายามและระยะเวลาในการ
สร้างสรรค์งานอย่างเพียงพอถึงขนาดแล้ว ก็ถือได้ ว่าผู้ดัดแปลงได้ใช้ความคิดริเริ่ม (Originality) ของ
ตนแล้วซึ่งทำให้งานดัดแปลงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย
2. ต้องเป็นการดัดแปลงในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ แม้ จะเป็นการดัดแปลง
เล็กน้อยหรือต่อเติมในเชิงคุณภาพก็ตาม ย่อมถือว่า งานดัดแปลงนั้นมีความคิดริเริ่ม (Originality) ซึ่ง
หลักเกณฑ์นี้สืบเนื่องจากคดี Blacks v Murray (1870) 8 SLR 261) ศาลสูงอังกฤษได้เริ่มวางหลัก
เกี่ยวกับความคิดริเริ่ม (Originality) ในงานดัดแปลงไว้อีกประการหนึ่งว่า “การที่ศาลจะพิจารณาว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวรรณกรรมประกอบด้วยอะไรและอะไรคือหลักในการพิจารณา
นั้ น ต้องคำนึ งว่าการดั ดแปลงนั้ น เป็ น การดัดแปลงอย่างมากและเป็น สาระสำคัญ เพื่ อสร้างสรรค์
วรรณกรรมใหม่ ๆ ขึ้ น ไม่ ใช่เป็ น เพี ยงการดัด แปลงเพี ย งเล็ ก น้ อยหรือการเพิ่ ม เติ ม เพี ย งเล็ ก น้ อ ย
เท่านั้น”
น อ ก จ าก นี้ Agustin Waisman ได้ เขี ย น บ ท ค ว าม เรื่ อ ง Revisiting
Originality ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาความคิดริเริ่ม (Originality) ไว้ดังนี้ “Waisman ระบุ
ว่ามี 4 ลักษณะมาตรฐานสำหรับความคิดริเริ่ม (Originality)185 ได้แก่
1.มาตรฐาน Sweat of the brow จะพิ จ ารณ าว่ า งานได้ ถู ก
คัดลอกหรือไม่ และพิจารณาจากงานต้นฉบับที่ไม่ได้คัดลอก
2. มาตรฐานทักษะและวิจารณญาณ (The skill and judgment
standard) มาตรฐานนี้จะพิจารณางานที่มีทักษะ และวิจารณญาณของผู้สร้างสรรค์งานขึ้น
3. มาตรฐานความคิดสร้างสรรค์ (The creativity standard) จะ
ใช้เฉพาะผลงานสร้างสรรค์เท่านั้น
4. ม าต รฐาน บุ ค ลิ ก ภ าพ (The personality standard) ใช้
พิจารณาว่างานนั้นได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเป็นตนของผู้สร้างสรรค์ซึ่งมีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น

185Agustin

Waisman, “Revisiting originality”, European Intellectual Property
Review 31, 7 (2009) p.370–376.
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2. ความเป็นเจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)
สำหรั บ ความเป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents
Act 1988) ปรากฏอยู่ในมาตรา 16186 ซึ่งบัญญัติว่า
“เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้ใน
สหราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
(a) ทำซ้ำงาน
(b) เผยแพร่ผลงานที่ได้ทำซ้ำออกสู่สาธารณชน
(c) ให้เช่า หรือให้ยืมผลงานแก่สาธารณชน
(d) แสดงหรือจัดให้มีซึ่งผลงานในที่สาธารณ
(e) จัดให้มีการติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างผลงานและสาธารณชน
(f) สร้างงานดัดแปลงหรือการทำการใด ๆ ตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นใน
ลักษณะที่เป็นการดัดแปลงแก้ไขผลงาน”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียงย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ จะกระทำการใด ๆ ต่องานของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้
(Acts Restricted) หลายประการด้วยกัน ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวถือเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจของผู้
เป็ น เจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ (Economic Rights) อย่ างหนึ่ ง แต่ ส ำหรับ การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย ขอ

186

16 The acts restricted by copyright in a work.
(1)The owner of the copyright in a work has, in accordance with the following
provisions of this Chapter, the exclusive right to do the following acts in the United
Kingdom—
(a)to copy the work (see section 17);
(b)to issue copies of the work to the public (see section 18);
(ba) to rent or lend the work to the public (see section 18A);]
(c) to perform, show or play the work in public (see section 19);
(d) to communicate the work to the public (see section 20);]
(e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to
an adaptation (see section 21);and those acts are referred to in this Part as the “acts
restricted by the copyright”.
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กล่าวถึงเฉพาะสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1). ความหมายของงานดัดแปลง
ในพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ก ารออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988) มิได้มีการให้นิยามของคำว่า “งานดัดแปลง” (Adaptation) ไว้
อย่างชัดเจนดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ เหตุผลที่ประเทศอังกฤษมิได้กำหนดนิยามไว้
เนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ได้เกิดคดี Gramophone Company, Limited v.
Stephen Cawardine and Company [1934] 1 Ch 450 ซึ่งโจทก์เป็นบริษัทแผ่นเสียงได้ ยื่นฟ้อง
จำเลยในฐานะเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ และชาที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศอังกฤษ โดยกล่าวหาว่าจำเลย
ได้ เปิ ด แผ่ น เสี ย งซึ่ งเป็ น ลิ ขสิ ท ธิ์ข องโจทก์ในร้านกาแฟของจำเลย เนื่ อ งจากโจทก์มี ลิ ขสิ ท ธิ์ อ ยู่ ใน
แผ่ น เสี ยงดังกล่ าวในลั ก ษณะที่ เป็ นผลงานทางดนตรี ดังนั้น สิ ทธิแต่เพียงผู้ เดียวของโจทก์ในการ
นำเสนอต่อสาธารณชนไม่ได้หมดไปแม้ได้ขายแผ่นเสียงนั้นให้แก่จำเลยไปแล้วก็ตาม และในที่สุดศาล
ได้ตัดสินให้โจทก์ชนะคดี ซึ่งผลของคดีให้โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากแผ่นเสียงของตนได้
ทำให้ในช่วงเวลานั้นประชาชนไม่พอใจการเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพราะถูกมองว่าเป็นการผูกขาดมากเกินไป
และเกิดความสับสนของสิทธิต่าง ๆ ตามมา 187ภายหลังได้เกิด คดีนี้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนด
ลักษณะของการดัดแปลงไว้ให้แคบขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 22(3) จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศอังกฤษ
เลือกที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการดัดแปลงงานโดยใช้กฎหมายแก้ปัญหา
(2) ลักษณะของงานดัดแปลง
แม้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988) จะมิได้กำหนดนิยามของคำว่า “งานดัดแปลง” ไว้อย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีมีการกำหนดลักษณะการดัดแปลงงานไว้ในมาตรา 21188 โดยบัญญัติว่า
187Patrick

R. Goold, “Why the UK Adaptation Right is Superior to the US
Derivative Work Right”, Neb. L. Rev. 92 (2013), p.870.
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(1)The making of an adaptation of the work is an act restricted by the
copyright in a literary, dramatic or musical work.For this purpose an adaptation is
made when it is recorded, in writing or otherwise.
(2)The doing of any of the acts specified in sections 17 to 20, or
subsection (1) above, in relation to an adaptation of the work is also an act restricted
by the copyright in a literary, dramatic or musical work.For this purpose it is
immaterial whether the adaptation has been recorded, in writing or otherwise, at the
time the act is done.
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“(1) การสร้างงานดัดแปลง คือการกระทำที่ถูกจำกัดโดยลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม
งานละครหรืองานดนตรีกรรม
เพื่อความมุ่งหมายนี้การดัดแปลงจะทำขึ้นเมื่อมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
โดยวิธีอื่น ๆ
(2) การกระทำใด ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 17 ถึงมาตรา 20 หรือหมวด 1 (1) ข้างต้น
เกี่ยวกับการดัดแปลงงานนั้นเป็นการกระทำที่ถูกจำกัดโดยลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม งานละครหรือ
งานดนตรีกรรม
เพื่ อความมุ่ง หมายนี้ ไม่เป็ น สาระสำคั ญ ว่าการดัด แปลงจะได้ ถูก บัน ทึ ก เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่น ๆ ในเวลาที่ทำเสร็จ
(3) ในส่วนนี้ การดัดแปลง –
(b) ในกรณี ของงานดนตรีกรรม หมายถึง การเรียบเรีย งหรือถอดความ
งาน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญของลักษณะของการดัดแปลงงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and
Patents Act 1988) ได้ดังนี้ คือ
1. การสร้ า งงานดั ด แปลงผู้ ส ร้ า งสรรค์ ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตนอย่ า ง
พอเพียง โดยอาจใช้ทักษะ แรงงาน และการตัดสินใจ เป็นต้น
2. ลักษณะของงานดัดแปลงจะใช้เฉพาะกับงานวรรณกรรม งานละครและงานดนตรี
กรรมเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงหรืองานศิลปกรรมแต่ประการใด ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่การดัดแปลงสามารถกระทำได้กับงานต้นฉบับทุกงานโดยไม่มีการกำหนดกลุ่มงาน เช่น
คดี Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005) คดีดั งกล่ าว
เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้ จำเลยได้สร้างผลงานเพลง 100 Miles
and Runnin โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เนื้อหาเพลง Get Off Your Ass and Jam มา
จากสิ่งบันทึกเสียงโดยเนื้อหาที่ใช้มีความยาว 2 วินาที นอกจากนั้นจำเลยได้ลดระดับเสียง และได้ทำ
การวน loop และได้ขยายจังหวะเพลงให้ยาวขึ้นโดยมีจังหวะ 16 beat โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งศาลสูงสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
(3) In this Part “adaptation”—
(b) in relation to a musical work, means an arrangement or
transcription of the work.
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โจทก์ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ Patrick R. Goold ซึ่งเป็นอาจารย์ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ของอั ง กฤษได้ เขี ย นบทความเรื่ อ ง Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S.
Derivative Work Right (ทำไมงานดั ด แปลงของประเทศอั งกฤษจึ ง เหนื อ กว่ างานดั ด แปลงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งบทความดังกล่าวนี้ได้แสดงความเห็นไว้ว่าหากคดีดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดขึ้น
ในประเทศอังกฤษก็ จะทำให้มีแนวความเห็นที่แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพราะแนวคิด
ของการดัดแปลงงานในประเทศอังกฤษถูกกำหนดไว้อย่างจำกัดโดยไม่รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงด้วย189
นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษยังกำหนดหลักการในการดัดแปลงงานที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ถ้าผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรม กฎหมายจะให้สิทธิ
การการเรีย บเรี ย งทำนองเพลงใหม่ห รือการถอดความ แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมก่อให้ เกิด ปัญ หาว่า
ลั ก ษณะของการดั ด แปลงงานดนตรีกรรมนี้ จะต้อ งทำตามที่ ก ฎหมายระบุ ไว้อ ย่างชัด แจ้ งหรือ ไม่
กล่าวคือ การดัดแปลงในกรณีของงานดนตรีกรรม หมายถึง การเรียบเรียงหรือถอดความงานแต่เพียง
อย่างเดียวหรือไม่จะรวมถึงกรณีอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกสารทางวิชาการเรื่อง Why
the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S. Derivative Work Right ได้ มีค ำอธิบ ายว่า
“ในระหว่ างการอภิ ป รายในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ส มาชิ ก รัฐ สภาบางคนแย้ งว่ าควรแก้ ไขประโยค “In
relation to a musical work, means an ......” ด้วยคำว่า "include"ซึ่งหมายความว่า “รวมถึง”
แทนเพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะครอบคลุมลักษณะของการดัดแปลงอื่น ๆ อีกด้วย อย่างเช่น
Lord Lucas เป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนการใช้คำว่า "รวมถึง" (Include) โดยเขากล่าวว่า “เขาจำได้ว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่กฎหมายพยายามกำหนดแนวความคิดในการดัดแปลงและเขาเชื่อว่าวิธีนี้ดีกว่าเพราะ
มันครอบคลุมการดัดแปลงทุกอย่างที่เราสามารถนึกได้ ” หรือแม้แต่ Sir Geoffrey Pattie ชี้ให้เห็นถึง
ความต้องการดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่น กับคำถามที่ว่าคำจัดความ “ดัดแปลง” เพียงพอที่จะก้าวไป
ข้างหน้าเพื่อให้ครอบคลุมเทคโนโลยีการพัฒนาหรือไม่ ซึ่ง Pattie รู้สึกว่านี่เป็นคำนิยามที่ "แคบมาก"
และไม่เพียงพอแต่ข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธโดย Lord Mancroft ซึง่ เขามีความเห็นว่า “การใช้คำว่า
“รวมถึง” (Include) อาจเป็ นการเปิดประตูสู่ข้อพิพาท และการดำเนินคดี ได้ ด้วยเหตุนี้เอง คำว่า
"รวมถึง" (Include) จึงไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ.
1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)190
ในส่วนปัญหาเกี่ยวกับการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของประเทศ
อังกฤษนั้น แต่เดิมได้มีบทความเรื่อง Why the U.K. Adaptation Right Is Superior to the U.S.
Derivative Work Right ได้อธิบายประเด็นเกี่ยวกับการ Remix ว่า งานเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครอง
189
190

Patrick R. Goold , op. cit,p 881
Ibid.,p 872
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ภายใต้ ห ลั ก Fair use ของสหรั ฐ อเมริก าแต่ ในขั้น ต้ น ยั งคงเป็ น ละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ในงานดั ด แปลงอยู่
แต่บ่อยครั้งงาน Remix นี้ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษเช่นกัน แม้ว่าในประเทศ
อังกฤษงาน Remix จะไม่อยู่ในสิทธิที่จะทำการดัดแปลง แต่งาน Remix มักจะละเมิดลิขสิทธิ์โดยการ
ทำซ้ ำ (Reproduction) หากปรากฏว่ าการ Remix เพลงได้ มี ป ริ ม าณเนื้ อ หาเพี ย งพอกั บ ผลงาน
ต้น ฉบั บ และมีการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผลงาน Remix และผลงานต้นฉบับ 191 ต่อมาในปี
2017 ได้ มี วิ จั ย เรื่ อ ง UK Copyright and the Limits of UK Music Sampling192 ได้ ก ล่ า วถึ ง
วัฒนธรรมของการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling) ซึ่งการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)
เป็นลักษณะของการ Remix เพลงอย่างหนึ่งโดยเป็นกระบวนการคัดลอกส่วนของสิ่งบันทึกเสียงดิจิทัล
ไม่ว่าจะเป็น เสียงกีตาร์ เสียงกลองหรือเสียงร้อง193และนำส่วนดังกล่าวนี้มาแทรกในสิ่งบันทึก เสียง
ใหม่194 โดยวิจัยนี้ได้อธิบายว่า การสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling) มันควรมีความหมายเป็นงาน
สืบเนื่องหรืองานดัดแปลง (Derivative) เพราะมันเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากงานต้นฉบับ195 ดังนั้น การ
สุ่มตัวอย่างเพลงจึงมีลักษณะเป็นการนำผลงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในการสุ่มตัวอย่าง จึงอาจเป็น
การละเมิดทั้งสิ ทธิ์ของผู้ป ระพัน ธ์ ศิลปินและบริษัทผลิตสิ่ งบันทึกเสี ยงก็ได้ งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้ เห็ น
ปัญ หาของการ Remix เพลงที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษได้อย่างชัดเจนเพราะมีการทำวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามนักเรียนทั้งสิ้น 66 คน โดยเป็นผู้ชาย 60% และหญิง 40% ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน
56% อยู่ระหว่างอายุ 18-24 ปี ในขณะที่ 38% มีอายุมากกว่า ซึ่งผลจากการทำวิจัยขี้ให้เห็นตัวชี้วัด
ต่อความคิดเห็นในการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling) ดังตารางต่อไปนี้ 196
ตารางที่ 3.3 .............................
คำถามชี้วัด
1.การใช้ผลงานเพลงที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง
เพลง (Music sampling)
2.การสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)
191

จำนวน % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
48%
80-86%

Ibid.,p 882-883
192 Julie Ewald, Dr Paul G. Oliver, op. cit,p.1
193Randy Poe, The New Songwriter’s Guide to Music Publishing (Writer’s Digest
Books, 2005), p.59.
194Donald S. Passman, All you need to know about the music business (Simon
and Schuster, 2015), p.334.
195 Julie Ewald, Dr Paul G. Oliver, op. cit, p.5
196 Ibid.,p.12-13
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เป็นสิ่งที่ยอมรับได้และรู้สึกดีกับการสุ่ม
ตัวอย่างเพลงของตนเอง
3.การสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)
ไม่มีข้อเสียที่จะให้มีการจำกัดสิทธิในการสุ่ม
ตัวอย่างเพลง
4.การสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)
ควรจะถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์
5.การจำกัดการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music
sampling) เป็นการจำกัดการใช้ความคิด
สร้างสรรค์
6.การสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)
ควรเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

53%

53%
52%

6%

นอกจากนี้ วิ จั ย นี้ ยั งสะท้ อ นให้ เห็ น ปั ญ หาการ Remix เพลงที่ มี ผ ลต่ อ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษโดยตรง กล่าวคือ ขณะนี้มีความสับสนเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายใน
เรื่องของการสุ่ มตัว อย่ างเพลงเนื่ องจากมี คำแนะนำทางกฎหมายที่น้อ ยมาก และยังไม่ ปรากฏคำ
วินิจฉัยของศาลโดยยังคงเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักในทางกฎหมายมากนัก197และผู้วิจัยยังเสนอแนะให้มีการ
พิจารณาและวิเคราะห์แนวทางกฎหมายในประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ ที่มีการสนับสนุนความชอบ
ด้วยกฎหมายของการสุ่มตัวอย่างเพลง
3. ลักษณะของงานดัดแปลงจะต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่น
ใดตามมาตรา 21(1) จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น การนำทำนองเพลงมาเขียนเป็น ตัว
โน้ต
4. ลักษณะของงานดัดแปลงต้องไม่แตกต่างจากต้นฉบับอย่างมากในสาระสำคัญ ซึ่ง
หมายความว่า ต้องเป็นการนำเนื้อหาของงานต้นฉบับมาใช้ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณา
เปรีย บเที ย บกัน ระหว่างงานต้น ฉบั บและงานดั ดแปลงแล้ ว ต้อ งปรากฏว่างานดัดแปลงยังมี ความ
คล้ายคลึงกับต้นฉบับอยู่ เช่นนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นงานดัดแปลง ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
และอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำงานต้นฉบับได้

197

Julie Ewald, Dr Paul G. Oliver, op. cit,p 2
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สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการนำผลงานดนตรีกรรมต้นฉบับไปใช้ในการ
สร้างงานดัดแปลงนั้น งานดนตรีกรรมซึ่งเกิดจากการดัดแปลงจะมีความแตกต่าง และความคล้ายคลึง
กับต้นฉบับหรือไม่ อาจพิจารณาได้ดังนี้ กล่าวคือ
โดยหลักแล้วศาลสูงอาจพิจารณาความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกั นระหว่างงาน
ต้น ฉบั บ และงานดั ดแปลง โดยคำนึ งถึ งลำดั บ คอร์ด ความคล้ ายคลึ งและระยะเวลาของวลี เสี ย ง
การคัดลอกโน้ตในเสียงประสานของท่อนหลักของเพลง ความคล้ายคลึงกันในรูปร่างหรือรูปทรงทาง
ดนตรี ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงคอร์ดหรือโครงสร้างคอร์ด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คดี Malmstedt
v. EMI Records, [2003] EWHC (Ch) 162, E.C.D.R. 15 (Eng.) ซึ่งโจทก์กล่าวหาว่าเพลงป๊อปที่ชื่อ
ว่า "Sleeping in My Car" ของจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลง "Jenny and I. " ของเขาก่อนหน้านี้
ซึ่งการวิเคราะห์เพลงทั้งสองเปรียบเทียบกันแล้ว ศาลยอมรับมุมมองความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุป
สาระสำคัญ เช่น กรณี ของลำดับ คอร์ด (Chord sequences) ศาลยอมรับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมกันว่าความคล้ายคลึงกันในลำดับคอร์ดไม่มีความสำคัญ ในการวิเคราะห์ลำดับคอร์ดในคอรัสของ
ทั้งสองเพลงผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปร่วมกันว่า 5 ใน 9 คอร์ดเหมือ นกันทั้งคอร์ดคู่และคอร์ดเดี่ยว ซึ่งคู่
แรกได้แก่ คอร์ด C และคอร์ด G ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าเป็นการจับคู่ที่ดีที่สุดของคอร์ดทั้งหมด สำหรับ
คู่ที่สองคือ คอร์ด F และคอร์ด C เป็นการจับคู่ที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสองและคอร์ดสุ ดท้ายคือ
คอร์ด G ซึ่งเป็นคอร์ดที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสองในระดับ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
เป็ น เพีย งความบั งเอิญ ที่ เกิดขึ้น เท่านั้ น จึงไม่ถือว่าเป็นความคล้ ายถึงที่เกิดจากเจตนาที่จะละเมิด
ลิขสิทธิ์
จากคดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้การใช้คอร์ดในงานดนตรีกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะ
ที่เหมือนหรือคล้ายกับงานต้นฉบับก็ตาม แต่ถ้าเป็นการใช้คอร์ดโดยบังเอิญที่มิได้เกิดจากความจงใจ
ของผู้สร้างสรรค์แล้ว ย่อมจะเข้าลักษณะการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
เช่นกัน
3. การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988) ได้ กำหนดหลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ การละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ในงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงไว้ในมาตรา 17198 บัญญัติว่า

198

17 Infringement of copyright by copying.

114
“(2) ลิขสิทธิ์ในผลงานสร้างสรรค์ถูกละเมิดโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ
มอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้กระทำการใด ๆ ที่ถูกจำกัดโดยลิขสิทธิ์
(3) การอ้างถึงการกระทำที่ถูกจำกัดโดยลิขสิทธิ์ในงานในส่วนนี้ คือการกระทำ (ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญของ
งานนั้น และ
(ข) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวข้างต้ น สามารถสรุป สาระสำคั ญ ได้ดั งนี้ คื อ เมื่ อเจ้าของ
ลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดัดแปลงงานต้นฉบับของตนหรืออนุญาตให้ผู้อื่ นดัดแปลงงาน
ต้นฉบับของต้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 หากปรากฏว่ามีผู้ใดกระทำการดัดแปลงงานโดยมิได้รับ
ความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การกระทำนั้นก็ ย่อมถือได้ว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การกระทำที่จะถือว่าเป็นการดัดแปลงงานของผู้อื่นโดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
1. ต้องเป็นการดัดแปลงงานตามลักษณะ และความหมายตามที่ ได้กล่าว
มาแล้วในข้อ 2
2. การดัดแปลงนั้นต้อ งเป็นการนำส่ วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ (Substantial
Part) ของงานต้นฉบับไปใช้ในการดัดแปลงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16(3) (a)
หลั ก Substantial Part ถื อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาว่ า งานที่ ไ ด้
สร้างสรรค์ขึ้นนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิหรือไม่ สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรคือ "ส่วน
ซึ่งเป็นสาระสำคัญ" (Substantial Part) โดยส่วนใหญ่แล้ว House of Lords จะเน้นหลักการทดสอบ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Test) มากกว่าปริมาณ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญ
กับ ส่ ว นของเนื้ อ หางานที่ ได้ ล อกเลี ยนโดยไม่ค ำนึ งถึงปริม าณของเนื้ อ หาที่ ได้ ล อกเลี ย น ซึ่ งความ
แตกต่างระหว่างความสำคัญเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในคดี Board v.
Tixdaq (2016) กล่ าวคื อ ศาลได้พิ จ ารณาว่ าการถ่ ายทำภาพยนตร์ และออกอากาศการแข่ งขั น
Cricket เป็นเวลา 8 วินาที แต่ประกอบด้วยการคัดลอกเนื้อหาสาระสำคัญของการเล่นเซสชั่นแต่ละ

(2) Copying in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work means
reproducing the work in any material form.This includes storing the work in any
medium by electronic means.
(3) In relation to an artistic work copying includes the making of a copy in
three dimensions of a two-dimensional work and the making of a copy in two
dimensions of a three-dimensional work.
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ครั้ ง เช่ น ไฮไลท์ ข องการแข่ งขั น ฉากทำประตู ห รื อ ได้ แ ต้ ม ในคดี นี้ ผู้ พิ พ ากษา Arnold J ได้ ให้
ข้อสั งเกตว่า ปริมาณเนื้ อหา 8 วิน าทีไม่ใช่ส่ ว นใหญ่ ของภาพยนตร์ และการออกอากาศที่กินเวลา
2 ชั่วโมงหรือมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงคุณภาพเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเนื้อหาของงาน
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮไลท์ (Highlights) ของการแข่งขัน เช่น ฉากได้แต้มของเกม ถือได้ว่าเนื้อหา
ส่วนใหญ่ของภาพยนตร์แสดงถึงสิ่งที่น่าสนใจ (Interest) และมีคุณค่า (Value) ดังนั้นในการพิจารณา
แต่ละเนื้อหาดังกล่าวจึงเป็นส่วนสำคัญของงานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง199
สำหรับรูปแบบของการนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ (Substantial Part) ของ
งานต้นฉบับไปใช้อันจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มี 3 รูปแบบคือ
1.การคั ด ลอกงานไปใช้ ทั้ ง หมด ในกรณี นี้ จ ะไม่ ค่ อ ยมี ปั ญ หาเรื่ อ งการ
พิจารณาการนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้หรือไม่ เพราะโดยมากแล้วเมื่องานต้นฉบับได้ถูกคัดลอก
ไปทั้งหมดย่อมทำให้ส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญได้ถูกคัดลอกไปด้วย
2.การนำส่ ว นซึ่ งเป็ น สาระสำคั ญ ไปใช้ เพี ย งบางส่ ว น (การคั ด ลอกเพี ย ง
บางส่ วน) กล่ าวคื อ นำส่ ว นที่ ส ามารถระบุตั วตนได้ ไปใช้ โดยไม่ได้เป็ นการคัด ลอกไปทั้ งหมด เช่ น
บางส่ ว นของโน้ ตหรือบาร์ (Bar) ดนตรี ซึ่งวิธีการพิจารณาว่าเนื้อหาที่ ได้น ำไปใช้บ างส่ ว นนั้ นเป็ น
สาระสำคัญหรือไม่จะพิจารณาจากคุณภาพ (Qualitative Test) ของเนื้อหาที่นำไปใช้มากกว่าปริมาณ
3.การนำส่ ว นซึ่ งเป็ น สาระสำคั ญ ไปใช้ โดยได้ ดั ด แปลงหรื อ แก้ ไขส่ ว นที่
นำไปใช้นั้ น ซึ่งรูป แบบนี้ เรียกว่า “การเปลี่ ยนแปลงส่วนที่คัดลอก” (Altered copying) เช่น การ
แปลงงาน หรือการดัดแปลงงาน เป็นต้น สำหรับวิธีการพิจารณาว่าเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงไปนั้นเป็น
สาระสำคัญของงานต้นฉบับหรือไม่ ให้พิจารณาจากงานที่ผู้ละเมิดได้สร้างขึ้นว่าได้รวมเอาส่วนสำคัญ
ของทักษะ แรงงาน ของงานต้น ฉบับไว้ด้ว ยหรือไม่ หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่งคือส่ วนสำคัญของทักษะ
แรงงาน ความเป็นต้นตนของงานต้นฉบับได้ถูกนำมารวมไว้ในงานที่สร้างขึ้นภายหลังนี้หรือไม่นั่นเอง
สำหรั บ การพิ จ ารณางานเพลงที่ เกิ ด จากการดั ด แปลงส่ ว นที่ คั ด ลอก
(Altered copying) ศาลจะพิจารณาระดับความคล้ายคลึง (Similarities) กล่าวคือ งานที่ดัดแปลง
ต้องมีระดับมากเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการคัดลอกซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นรูปธรรมก็เพียงพอแล้ว โดย
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญถึงจะวินิจฉัยถึงการละเมิดนั้นได้200ดังนั้น ถ้า

199Ronan

Deazley and Kerry Patterson, “USING INSUBSTANTIAL PARTS OF A
COPYRIGHT PROTECTED WORK”,p.4–5.
200Harry Jupp, “UK: A Reminder About Copyright Infringement”, para 11–14,
Retrieved 11 January 2017, from
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หากความคล้ายคลึงกันอยู่ในระดับที่เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ถือว่ามีระดับมากพอที่จะแสดงให้เห็นถึงการ
คั ด ลอก เช่ น คดี Creagh v. Hit and Run Music, [2002]201 โจทก์ ได้ เป็ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เพลง
Where Are You Now ต่อมาจำเลยได้แต่งเพลง Where Are You หลั งจากนั้น โจทก์ ฟ้องว่าเพลง
ของจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงโจทก์เพราะมีความคล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ดนตรีกรรมศาลได้ตรวจสอบความคล้ายคลึงของงานดนตรีกรรมที่ถูกกล่าวหา และความสำคัญ โดย
คำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ชื่อเพลง คำร้องของท่อนฮุก (The words of the hook
lines) ความไพเราะของโน้ตท่อนฮุก (The melodic notes of the hook lines) ท่วงทำนองเพลง
เนื้ อ เพลง เรื่ อ งราวและความหมายของเพลง เป็ น ต้ น เมื่ อ ศาลพิ จ ารณาเพลงโจทก์ แ ละจำเลย
เปรียบเทียบกันแล้วพบว่า
-ชื่อเพลงและคำร้องของท่อนฮุก ศาลตัดสินว่า "Where Are You
Now" และ "Where Are You" เป็นเรื่องธรรมดา ในแง่ของคำร้องของท่อนฮุก ศาลกล่าวว่าคำว่า "
Where Are You Now" ปรากฏในการร้องพร้อมกันของแต่ละเพลง อย่างไรก็ตาม ศาลไม่พบการ
ละเมิดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเพลงที่ใช้คำเดียวกัน
-ท่วงทำนองของเพลง ผู้ เชี่ยวชาญและศาลเห็ นพ้องกันว่า ความ
ไพเราะของโน้ตท่อนฮุก และท่วงทำนองของ "Where Are You Now" และ "Where Are You" ไม่มี
ความคล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญ
-ความไพเราะของโน้ตท่อนฮุกของทั้ง 2 เพลงนั้น ศาลพิจารณา
การวางโน้ต 3 ตัวหน้าห้องเพลงและพิจารณาการใช้คอร์ดจำนวน 3 คอร์ดเท่านั้น คือ D minor [IV],
E major [V] และ A minor [I] ซึง่ คอร์ดดังกล่าวไม่ได้เป็นจุดเด่น ดังรูปภาพต่อไปนี้

http://www.mondaq.com/uk/x/373172/Copyright/A+Reminder+About+Copyright+Infri
ngement.
201 Creagh v. Hit and Run Music, (House of Lords 2002)
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ภาพที่ 3.3 เพลง Where Are You Now ของโจทก์

ภาพที่ 3.4 เพลง Where Are You ของจำเลย
จากแผนภูมิโน้ตเพลงของโจทก์ และจำเลยจะเห็ นได้ว่าคอร์ดที่
ศาลใช้พิจารณาจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ได้แก่ คอร์ด D คอร์ด A และคอร์ด E นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาว่าทั้ง 2 เพลงได้ให้ความสำคัญในช่วงท้ายเพลง กล่าวคือ ในกรอบสี่เหลี่ยมสี่น้ำเงินช่วงท้าย
เพลงนั้น เพลงของโจทก์ จะมีโน้ตเสียง C-B-A-A (โด-ที-ลา-ลา) เพลงของจำเลยมีโน้ตเสียง B-C-B-B
(ที-โด-ที-ลา) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าจำนวนโน้ตพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาสามารถมีอยู่ได้ในเพลงทั่ว ๆ ไป
นอกจากนี้ผู้พิพากษายังเห็นด้วยว่าช่วงท้าย (กรอบสี่น้ำเงิน) ในเพลงของโจทก์อัตราเสียงจะเริ่ มจาก
เสียงสูง และไล่ลำดับมาจนถึงเสียงต่ำ (โด-ที-ลา-ลา) ส่วนเพลงของจำเลยจะเริ่มที่เสียงลำดับกลาง (ที)
และไล่ขึ้นไปอีกลำดับ (โด) และค่อยไล่ลำดับลงต่ำ (ที-ลา) นั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พบได้ทั่ว ๆ ไป
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-เรื่ อ งราวและความหมาย ศาลพบว่ า ทั้ ง 2 เพลงเป็ น เพลงรั ก
เกี่ยวกับคนที่รักจากไป เชื่อว่าพื้นหลังของเรื่องราว และความหมายที่คล้ายกันเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่าง
กันในแต่ละเพลง เพราะฉะนั้น ศาลจึงเห็นว่าความคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญงานดนตรีกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของเพลงโจทก์
3. ผู้ ดั ด แปลงต้ อ งไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตหรือ ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า ของ
ลิขสิทธิ์
4. ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and
Patents Act 1988)
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ การออกแบบและสิ ท ธิ บั ต ร ค.ศ. 1988 (Copyright,
Designs and Patents Act 1988) ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เรีย กว่า “การปฏิ บั ติที่ เป็ น ธรรม” (Fair Dealing) ซึ่งคำว่า Dealing มีค วามหมายกว้างกว่าคำว่า
“ใช้” (Use) หรือหลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) ของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ หากมีการ
คัดลอกงานของผู้อื่นไปใช้ในบ้านของตนเองก็อาจถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมได้ ด้วยเหตุนี้เอง
ประเทศอังกฤษจึงได้คัดค้านการที่มีคนพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้มาใช้หลัก Fair Use เช่นเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา202
สำหรับหลักการปฏิบัติที่เป็ นธรรม (Fair Dealing) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียง มีสาระสำคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
1.) กรณีทั่วไป
(1) การวิจัยหรือศึกษาส่วนบุคคล ตามมาตรา 29203 ซึ่งบัญญัติว่า

17 Infringement of copyright by copying.
(2) Copying in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work means
reproducing the work in any material form.This includes storing the work in any
medium by electronic means.
(3) In relation to an artistic work copying includes the making of a copy in
three dimensions of a two-dimensional work and the making of a copy in two
dimensions of a three-dimensional work
202Sandy Norman, Copyright in Health Libraries (Library Assn Pub Limited,
1999), p.14.
203 29.-
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“(1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่องานดนตรีกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยหรือการศึกษาไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ในผลงาน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้นเนื่องจากการวิจัย และการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็น
ในการสร้างสรรค์ผ ลงานใหม่ ๆ ขึ้น และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ ส ร้างสรรค์ผ ลงาน
ในขณะที่ ก ารวิ จั ย และการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลไม่ ใช่ ลั ก ษณะเชิ ง พาณิ ช ย์ จึ ง ไม่ เป็ น การขั ด สิ ท ธิ ใ น
ผลตอบแทนของเจ้าของงานต้นฉบับ 204 แต่อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการ
วิจัยหรือการศึกษาส่วนบุคคลนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดย Burrell and Coleman โดยให้ เหตุผลว่า
“การวิจัยหรือศึกษาส่วนบุคคลนั้นยังไม่สามารถสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขึ้นของสื่อที่มิใช่
ต้นฉบับแต่อย่างใด”205
(2) การวิจารณ์หรือติชมงาน ตามมาตรา 30206 ซึ่งบัญญัติว่า
“(1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่องานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์
หรือติชมผลงานหรือผลงานชิ้นใด ๆ ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการรับรู้
ที่เพียงพอและระบุว่างานได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปสาระสำคัญได้ว่า การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่องาน
อันมีลิขสิทธิ์โดยวัตถุประสงค์เพื่อการวิจารณ์หรื อติชมงานนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นต้องแสดงให้เห็นว่างานที่ถูกละเมิดได้มีการ
นำเสนอสู่สาธารณชนไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม และต้องแสดงถึงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่าง
เพี ย งพอด้ ว ย 207 ซึ่ ง การนำเสนอสู่ ส าธารณชนนั้ น หมายความรวมถึ ง การทำสำเนาเผยแพร่ ต่ อ
(1) Fair dealing with a musical work for the purposes of research or
private study does not infringe any copyright in the work.
204 Bently, Lionel; Sherman, Brad (2009). Intellectual Property Law (3rd ed.).
Oxford University,p.207
205Burrell, Copyright Exceptions: The Digital Impact (Cambridge Studies in
Intellectual Property Rights) (Cambridge University Press, 2005), p.116.
206 30
(1) Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of
that or another work or of a performance of a work, does not infringe any copyright
in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement and
provided that the work has been made available to the public.
207 30 Criticism, review, quotationand news reporting.
(1) Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of
that or another work or of a performance of a work, does not infringe any copyright
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สาธารณชน การทำให้งานปรากฏด้วยระบบ การดึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้เช่าหรือให้ยืม
สำเนางานแก่สาธารณชน การจัดแสดงจัดนิทรรศการ หรือการนำงานออกแสดงในที่สาธารณ หรือ
การสื่อสารเผยแพร่งานต่อสาธารณชน208 เป็นต้น
นอกจากนั้นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องให้เห็นว่าการทำซ้ำงาน
ดังกล่าวเป็ นการทำขึ้นเพื่อการวิจารณ์ห รือติช มงาน ซึ่งศาลสูงของประเทศอังกฤษได้ตีความคำว่า
“การวิจารณ์หรือติชมงาน” (Criticism or review) อย่างกว้าง เช่น คดี Pro Sieben Media AG v.
Carlton UK Television Limited case (1998) FSR 43 ศาลได้ตีความคำว่า “การวิจารณ์หรือติชม
งาน” ให้หมายความรวมถึงการแสดงความคิดเห็น และปรัชญาของงาน หรือผลกระทบทางสังคมหรือ
ศีลธรรมของงาน209
อย่ างไรก็ตาม การปฏิ บัติอย่างเป็นธรรมโดยการวิจารณ์ ห รือติชมนั้ นจะ
กระทำกับงานชนิดใดไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียง แต่จำกัดแต่เฉพาะงานที่ได้มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วเท่านั้น ดังนั้น หากไม่มีการนำเสนอต่อสาธารณชนหรือให้สาธารณชนเข้าถึง
ผู้วิจารณ์หรือผู้ติชมก็จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นตามมาตรานี้ได้210

in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement
(unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise) and
provided that the work has been made available to the public.
208 (1A)For the purposes of subsections (1) and (1ZA) a work has been made
available to the public if it has been made available by any means, including—
(a)the issue of copies to the public;
( b)making the work available by means of an electronic retrieval
system;
(c)the rental or lending of copies of the work to the public;
( d)the performance, exhibition, playing or showing of the work in
public;
(e)the communication to the public of the work,
but in determining generally for the purposes of those subsections whether a
work has been made available to the public no account shall be taken of any
unauthorised act.
209“Fair Dealing – Or What Connects Princess Di, L. Ron Hubbard and A
Clockwork Orange? – Music Law Updates”, para 9–16, Retrieved 14 January 2019,
from http://www.musiclawupdates.com/?p=3652.
210 Bently, Lionel; Sherman, Brad, op. cit,p 211
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(3) การล้อเลียนหรือลอกเลียน ตามมาตรา 30A211 ซึ่งบัญญัติว่า
“(1) การปฏิบั ติที่ เป็น ธรรมต่องานเพื่ อจุด ประสงค์ในการเขีย น
ล้อเลียนล้อเลียนหรือลอกเลียน ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
(2) ในกรณี ที่ สั ญ ญามี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ขั ด ขวางหรื อ จำกั ด การ
กระทำใด ๆ ตามบทบัญ ญัติแห่ งมาตรานี้ จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อสั ญญานั้นจะไม่ส ามารถ
บังคับใช้ได้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปสาระสำคัญได้ว่าการสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือการดัดแปลงงาน หากผู้กระทำมีเจตนาเพื่อการล้อเลียนงานต้นฉบับแม้มิได้รับ
อนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตาม กฎหมายมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
งานต้นฉบับ
ในส่วนประเด็นที่ว่าอย่างไรเรียกว่าการล้อเลียนนั้น มีผู้ให้ความเห็นว่า งาน
ล้อเลียน (Parody) หมายถึง งานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอาศัยผลงานที่มีอยู่เดิมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความตลก หรือเยาะเย้ย212 เป็นต้น นอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินทางปัญหาของประเทศอังกฤษ
(Intellectual Property Office United Kingdom) เห็ น ว่ า งานล้ อ เลี ย น (Parody) เป็ น งานที่
เลียนแบบผลงานต้นฉบับที่ทำให้เห็นถึงอารมณ์ขันหรือการเหน็บแนม ส่วนงานผสม (Pastiche) เป็น
งานที่สร้ างขึ้น จากการนำชิ้น งานจากแหล่งที่ มาต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน ส่ วนภาพล้อเลี ยน
(caricature) เป็นงานที่แสดงออกถึงเนื้อหาในแบบที่เรียบง่ายหรือเนื้อหาที่เกินความเป็นจริง ไม่ว่า จะ
สร้างสรรค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูถูกหรือทางการเมืองหรือความบันเทิง213
แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียน
งานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์จ ะได้รับ การยกเว้นความรับผิ ดก็ต่ อเมื่อมีการปฏิ บัติอย่างเป็น ธรรมเท่ านั้น ส่ ว น
ประเด็ น ที่ ว่าอย่ างไรจะเรีย กว่าการปฏิ บั ติอ ย่างเป็ นธรรมหรือ ไม่ เป็ น ธรรมนั้ น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว การ
211

30A
(1) Fair dealing with a work for the purposes of caricature, parody or pastiche
does not infringe copyright in the work.
(2) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the
doing of any act which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that
term is unenforceable.
212“Parody & Pastiche”, CopyrightUser (blog), 18 May 2017, para 1–6, from
https://www.copyrightuser.org/understand/exceptions/parody-pastiche/.
213“Exceptions to Copyright - Guidance for Creators and Copyright Owners”,
p.2–7.
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พิจ ารณาคดีของศาลมักจะคำนึ งถึงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกัน เช่น ผลประโยชน์ สิ ทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลเพื่อล้อเลียนงาน หรือปริมาณของผลงานที่ถูก
ทำซ้ำหรือคัดลอก 214เช่น www.telegraph.co.uk ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานล้อเลียนโดยพาดหั ว
ข่าวว่า “Mash up ได้รั บ การคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิ ท ธิ์แล้ ว ของประเทศอังกฤษแล้ วโดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเรื่องตลก” ซึ่งการ Mash up ถือเป็นลักษณะของการ Remix อย่างหนึ่ง เพราะ
จะต้องมีการนำเพลงหรือสิ่งบันทึกเสียงมาผสมผสานกันโดยปกติจะมีการซ้อนทับแทร็คเสียงของเพลง
ตั้งแต่ 2 เพลงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องกัน และนอกจากนี้ Mash up ยังเป็นการแสดงออกทางศิลปะซึ่ง
สร้างขึ้นโดยการแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่เดิม และนำเสนอการตัดต่อด้วยอารมณ์ขันหรือการเสียดสี ซึ่งข่าว
ดังกล่ าวได้น ำเสนอความเห็ น ของนักวิชาการที่ได้ให้ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การ Remix โดยวิธีการ
Mash up ควรได้รับการยกเว้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้กระทำมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ล้อเลียน เพียงแต่มีนักวิชาการบางคนที่เห็นว่าการจะวินิจฉัยว่างานใดเป็นการล้อเลียนหรือสิ่ งตลก
ขบขันนั้นไม่ควรให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย เช่น Eleonora Rosati อาจารย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่
University of Southampton และที่ปรึกษาด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และนโยบาย กล่าวว่า การปล่อย
ให้ศาลต้องวินิจฉัยว่าสิ่งใดตลกหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะว่าอารมณ์ขันของแต่ละบุคคลย่อมไม่
เท่ากัน อารมณ์ขันอาจเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยง่าย และบางคนอาจจะไม่มีอารมณ์ขันก็
ได้” หรือ Aaron Levitt, บรรณาธิการร่วมของบล็อกเพลงในลอนดอน Stamp the Wax กล่าวว่า
"ผมคิดว่าข้อยกเว้นใหม่นี้จะส่งเสริมเสรีภาพมากขึ้นเนื่องจากคนที่สร้างสรรค์ จะได้ไม่ต้องทำงานอยู่
ภายใต้ความเสี่ยงของการฟ้องร้องอีกต่อไปแต่อย่างไรมันมีความเสี่ยงที่จะนำเรื่องนี้ไปอยู่ในมือของผู้
พิพากษาที่ไม่ติดต่อกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเนื้ อหาและผู้ชม" หรือ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
กล่ า วว่ า "การยอมรั บ ข้ อ ยกเว้ น ใหม่ นี้ จ ะทำให้ ผู้ ค นในอุ ต สาหกรรม การสร้ า งสรรค์ ข อง
สหราชอาณาจักรมีอิสระที่จะใช้ผลงานของผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนมากขึ้น "การร่าง
บทบัญญัตินี้ให้เป็นข้อยกเว้นก็มีไว้เพื่อให้ผู้สร้างสามารถใช้เนื้อหาลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในลักษณะล้อเลียน
ล้อเลียนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน"215 เป็นต้น
(4) การรวมเนื้อหาของโดยเหตุบังเอิญ ตามมาตรา 31216 ซึ่งบัญญัติว่า

214

CopyrightUser (blog), op. cit, para 7-13
215Camilla Turner, “‘Mash-Ups’ Now Protected under Copyright Law - but
Only If Funny”, 29 September 2014, Technology, para 2–20, from
https://www.telegraph.co.uk/technology/news/11127749/Mash-ups-now-protectedunder-copyright-law-but-only-if-funny.html.
216 31 Incidental inclusion of copyright material.
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“(1) ลิขสิทธิ์ในงานจะไม่ถูกละเมิดหากเป็นการรวมงานศิลปกรรม
สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่ภาพแพร่เสียงโดยเหตุบังเอิญ
(2) ลิ ขสิ ทธิ์ยังไม่ได้โฆษณาเป็นฉบับแจกจ่ายให้ ประชาชนทั่วไป
หรือการเล่น การแสดงหรือการสื่อสารกับสาธารณชนของสิ่งที่ทำโดยอาศัยอำนาจตาม (1) ไม่ใช่การ
ละเมิดลิขสิทธิ์
(3) งานดนตรีกรรม คำพูดหรือคำร้องหรือลักษณะอย่างเดียวกั น
นั้นของสิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่ภาพแพร่เสียง รวมถึงงานดนตรีกรรมหรือคำดังกล่าว จะไม่ถือว่า
เป็นการรวมเนื้อหาของโดยเหตุบังเอิญ หากปรากฏเป็นการรวมเนื้อหาด้วยความจงใจ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปสาระสำคัญได้ว่าหากปรากฏว่าเป็นการรวบรวม
เนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียงงานดนตรีของผู้อื่น เนื้อ
เพลงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเกิดจากเหตุบังเอิญที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแล้ว
ก็ย่อมถือได้ว่าการรวบรวมเนื้อหาของงานดังกล่าวเป็นการรวบรวมโดยชอบธรรม และไม่เป็น การ
ละเมิดลิขสิทธิ์
2). กรณีเกี่ยวกับการศึกษา
(1).การอธิบายเพื่อการเรียนการสอน ตามมาตรา 32 ซึ่งบัญญัติว่า
“(1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่องานเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย
เพื่อการเรียนการสอนย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน โดยมีเงื่อนไขว่า (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
(b) โดยบุคคลที่ให้หรือรับการเรียนการสอน (หรือเตรียม
รับหรือรับการเรียนการสอน) และ
(c) ต้องมีการรับรู้ที่เพียงพอ (ยกเว้นกรณีนี้จะเป็นไปไม่ได้
เนื่องจากเหตุผลของการปฏิบัติหรืออื่น ๆ)

(1) Copyright in a work is not infringed by its incidental inclusion in an artistic work,
sound recording, film or broadcast.
(2) Nor is the copyright infringed by the issue to the public of copies, or the playing,
showing or communication to the public, of anything whose making was, by virtue of
subsection (1), not an infringement of the copyright.
(3) A musical work, words spoken or sung with music, or so much of a sound
recording or broadcast as includes a musical work or such words, shall not be
regarded as incidentally included in another work if it is deliberately included.
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(2) เพื่อความมุ่งประสงค์ของ (1) "การให้หรือการรับการเรียนการ
สอน" รวมถึง การตั้งคำถามในการสอบข้อเขียน การสื่อสารคำถามกับนักเรียนและตอบคำถาม”
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากเป็นกรณีการดัดแปลงงานดนตรี
กรรมหรือสิ่งบันทึกเสียงในผลงานดนตรีอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยผู้ดัดแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การอธิบ ายในการเรีย นการสอนโดยไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรและผู้ ดัดแปลงนั้ นต้องมีการรับ รู้ที่
เพีย งพอถึงความเป็ น เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ อย่างเช่น การระบุชื่อของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ เช่นนี้ ก็ถือว่าการ
ดัดแปลงงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรี
กรรมและสิ่งบันทึกเสียง
(2) การแสดง เล่ น หรื อ แสดงผลงานในกิ จ กรรมของสถานศึ ก ษา
ตามมาตรา 34217 ซึ่งบัญญัติว่า
“(1) การแสดงผลงานดนตรีกรรมต่อหน้าผู้ชมประกอบด้วยครูและ
นักเรียนในสถานศึกษาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของสถานศึกษาดังกล่าว (a) โดยครูหรือนักเรียนในกิจกรรมของสถานศึกษา หรือ
(b) ที่สถานศึกษาโดยบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เรียนการสอนไม่ใช่เป็นการแสดงสาธารณะเพื่อจุดประสงค์ในการละเมิดลิขสิทธิ์
(2) การเล่นหรือการแสดงสิ่งบันทึกเสียงต่อหน้าผู้ชมดังกล่าวใน
สถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอน มิใช่การเล่นหรือการแสดงผลงานต่อสาธารณชนเพื่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์”
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34 Performing, playing or showing work in course of activities of
educational establishment.
(1)The performance of a literary, dramatic or musical work before an
audience consisting of teachers and pupils at an educational establishment and
other persons directly connected with the activities of the establishment—
(a) by a teacher or pupil in the course of the activities of the
establishment, or
(b) at the establishment by any person for the purposes of
instruction,is not a public performance for the purposes of infringement of copyright.
(2)The playing or showing of a sound recording, film [F1or broadcast]
before such an audience at an educational establishment for the purposes of
instruction is not a playing or showing of the work in public for the purposes of
infringement of copyright.

125
จากบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าการแสดงผลงานดนตรีก รรมซึ่ ง
อาจจะเกิดจากการแสดงผลงานดนตรีกรรมต้นฉบับหรือการดัดแปลงงานดนตรีกรรมแล้วนำผลงาน
ดัดแปลงนั้นออกแสดงต่อหน้าสาธารณะ ถ้าหากปรากฏว่าการแสดงผลงานนั้นได้กระทำในกิจกรรม
ของสถานศึกษาหรือกระทำโดยนักเรียนนักศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนแล้ว การแสดง
ดังกล่าวนั้นย่อมถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นธรรม และไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม แต่
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะงานดนตรีกรรมเท่านั้นไม่รวมถึงงานสิ่งบันทึกเสียง
3.2.3 ประเทศออสเตรเลีย
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อ อสเตรเลี ย ได้ รับ อิ ท ธิพ ลทางประวั ติ ศ าสตร์จ ากกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ของ
ประเทศอังกฤษและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โดยมีต้นกำเนิดมาจากกฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาอังกฤษผ่าน Australian Courts Act 1828218
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศออสเตรเลียที่มีขึ้นเนื่องจากความเห็นชอบของ
รัฐบาลกลางนั้น คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1905 (Copyright Act 1905) ซึ่งได้แยกออกจาก
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ 219 ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลียที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนี้คือ พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968) แต่อย่างไรก็ตาม
สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขอกล่าวเฉพาะสาระสำคัญพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968
(Copyright Act 1968) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น โดยแบ่งเป็น
4 ประการ ดังนี้
1. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968)
1.1 ความหมายงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968)
ความหมายของงานดนตรี ก รรมนั้ น ตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ.1968
(Copyright Act 1968) มิ ไ ด้ มี ก ารให้ ค ำนิ ย ามไว้ แ ต่ ป ระการใด แต่ ส ำหรั บ ความหมายของสิ่ ง
บันทึกเสียงนั้นปรากฏอยู่ในมาตรา 10220 ซึ่งบัญญัติว่า
218Mark

Davison, Ann Monotti, and Leanne Wiseman, Australian intellectual
property law (Cambridge University Press, 2015), p.180.
219 Mark Davison, Ann Monotti, and Leanne Wiseman, op. cit, p. 181
220 "sound recording " means the aggregate of the sounds embodied in a
record.
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“สิ่ งบั น ทึ ก เสี ยง หมายถึง เป็ น การรวมเสี ยงให้ ป รากฏอยู่ในสิ่ ง
บันทึก”
“สิ่ ง บั น ทึ ก หมายรวมถึ ง แผ่ น ดิ ส ก์ เทป กระดาษ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีเสียงปรากฏอยู่”
“การบันทึกสิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า
(a) การบันทึกที่ทำขึ้นเมื่อผลิตสิ่งบันทึกเสียง หรือ
(b) การบันทึกซึ่ง:
(i) ทำให้ปรากฏสิ่งบันทึกเสียง; และ
(ii) ได้มาโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการบันทึก
เมื่อผลิตสิ่งบันทึกเสียง”
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญของสิ่งบันทึกเสียง
ได้ดังนี้ กล่าวคือ สิ่งบันทึกเสียง เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมเสียงใด ๆ โดยทำให้ปรากฏอยู่ในสิ่งบันทึกไม่
ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ เทป ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำให้ปรากฏเสียงได้ ตัวอย่างเช่น
ไฟล์ Mp3 ซีดี เทปคาสเซ็ท เทปรี ล (Reel to reel tapes) เทปเสี ยงดิจิต อล Digital audio tape
(DAT) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งบันทึกเสียงนี้ไม่รวมถึงกรณีที่เสียงซึ่งประกอบอยู่ในร่องเสียงซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภาพหรือภาพยนตร์221 หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงในฟิล์ม
1.2 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968)

"record " includes a disc, tape, paper, electronic file or other device in which sounds
are embodied.
"record embodying " a sound recording means:
(a) a record produced upon the making of the sound recording; or
(b) a record that:
(i) embodies the sound recording; and
(ii) is derived directly or indirectly from a record produced upon
the making of the sound recording.
221 SECT 23
Sound recordings and records
(1) For the purposes of this Act, sounds embodied in a sound-track
associated with visual images forming part of cinematograph film shall be deemed
not to be a sound recording.
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หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บั น ทึ ก เสี ย งของประเทศออสเตรเลี ย นั้ น ผู้ ส ร้า งงานจะต้ อ งมี ค วามคิ ด ริเริ่ ม (Originality) ในการ
สร้างสรรค์งานจึงจะทำให้งานนั้น ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ แม้กระทั่งการงานรวบรวม
(Compilation) หรืองานดัดแปลง (Adaptation) นั้นก็อาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
หากงานรวมรวบ (Compilation) หรื อ งานดั ด แปลง (Adaptation) ดั ง กล่ า วผู้ ส ร้ า งสรรค์ ได้ ใช้
ความคิดริ เริ่ มของตนในการรวบรวมหรือ ดัด แปลงงานด้ว ย 222แต่ อย่างไรก็ ตามหลั กเกณฑ์ ในการ
พิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม (Originality) ไม่ได้กำหนดนิยามไว้แต่ประการใด ดังนั้น จึง
ต้องพิจารณาจากคำพิพากษาคดีต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจหลักความคิดริเริ่ม (Originality) ดังกล่าว
1. มาตรฐานความคิดริเริ่มขั้นต่ำ (Lower originality standard)
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารพิ จ ารณ าความคิ ด ริ เ ริ่ ม ขั้ น ต่ ำ ของประเทศ
ออสเตรเลียใช้ทฤษฎี Sweat of the Brow เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้
ความอุ ต สาหะ (Industrious) ในการสร้ า งสรรค์ งาน เช่ น คดี Telstra Corporation Limited v
Desktop Marketing Systems Pty Ltd [2001] FCA 612 ซึ่งเป็นคำพิพากษาแรกของศาลรัฐบาล
กลางออสเตรเลียเกี่ยวกับมาตรฐานของความคิดริเริ่ม (Originality) ที่ต้องการจะปฏิเสธหลักเกณฑ์
ความคิดริเริ่ม (Originality) ของศาลฎีกาสหรัฐในคดี Feist Publications, Inc v Rural Telephone
Service Co. Inc โดยมีข้อเท็จจริงโดยสรุปดังนี้ “โจทก์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวม
ข้ อ มู ล และจั ด ทำสมุ ด รายชื่ อ (Directory) ปกขาวและปกเหลื อ ง สำหรั บ แต่ ล ะพื้ น ที่ ในประเทศ
ออสเตรเลียจำนวน 15 แห่งเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งสมุดรายชื่อของโจทก์นั้นมีลักษณะเป็นรูปแบบที่
มาตรฐานโดยส่วนแรกของสมุดรายชื่อจะเป็นหน้าข้อมูล (Information pages) ซึ่งจะรวมข้อมูลทั่วไป
ที่เป็น ประโยชน์ ในส่วนสองของสมุดจะเป็นรายชื่อที่แสดงถึงชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
สมาชิก โดยหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่จะถูกป้อนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซง่ึ โปรแกรมตรวจสอบ
รายชื่ อ และเรี ย งลำดั บ ตามลำดั บ ตัว อั กษร และข้อ มู ล ทั้ งหมดจะถูก ถ่ายโอนจากฐานข้อ มู ล ไปยั ง
บรรณาธิการเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดก่อนตีพิมพ์ ส่วนสมุดรายชื่อหน้าเหลืองจะรวบรวมรายชื่อ
ของกลุ่ มธุรกิจ โดยจะเรีย งลำดับ ตามตัวอักษรแต่ล ะธุรกิจพร้อมด้วยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ต่อมาจำเลยได้สร้างสมุดรายชื่อโดยบรรจุลงไว้ในแผ่นซีดีจำนวน 3 ประเภท คือ
-ประเภ ท CD-Phone Directory จะมี ชื่ อ ที่ อยู่ แ ละ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทุกรายในออสเตรเลีย ชื่อจะถูกระบุไว้ตามลำดับตัวอักษร
ในแต่ละรหัสไปรษณีย์และรหัสไปรษณีย์จะถูกเรียงลำดับตามลำดับซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยชื่อ
222Anne

M. Fitzgerald และ Natasha Dwyer, “Copyright in databases in
Australia”, 2017, p.2.
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-ประเภ ท Phonedisk มี ข้ อ มู ล เดี ย วกั บ CD-Phone
Directory แต่อนุญาตให้ค้ นหาข้อมูลด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือรหัสไปรษณีย์ และสามารถบันทึก
หรือพิมพ์ผลการค้นหาได้
-ประเภ ท Marketing Pro เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วาม
ซับซ้อนและประสบผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของจำเลย จะมีข้อมูลตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภทโดย
แบ่ งตามหมวดหมู่ American Standard Industrial Classification และคู่ ค้ าในออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์ มีความสามารถในการค้นหาขั้นสูง มี 26 วิธีในการค้นหาข้อมูลโดยมีชื่อธุรกิจ วัตถุประสงค์
ของธุรกิจ การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่ โดยที่ผลการค้นหาสามารถบันทึกและพิมพ์ได้
โดยข้อมูลหลักที่จำเลยนำมาใช้สร้างสมุดรายชื่อของตนนั้นได้นำมา
จากสมุดรายชื่อของโจทก์ โดยจำเลยได้ข้อมูลของโจทก์มาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโหลดลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเอง นอกจากนี้จำเลยได้ดัดแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทำตัวย่อชื่อของรัฐต่าง ๆ
ในรูป แบบที่ สามารถอ่านได้ง่ายโดยใช้คอมพิ วเตอร์ ใส่ ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รหั ส อุตสาหกรรมที่
เหมาะสม จำนวนพนักงาน หมายเลขโทรสารและหมายเลข Ausdoc DX เป็นต้น ส่วนหัวเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ซีดีทั้ง 3 ประเภท จำเลยได้ใช้เหมือนกับสมุดรายชื่อของโจทก์ ต่อมาโจทก์ ได้ดำเนินคดีกับ
จำเลยโดยกล่าวหาว่า โจทก์เป็นผู้ได้มาซึ่งลิข สิทธิ์ในสมุดรายชื่อและจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในสมุด
รายชื่อของโจทก์ แต่ปัญหาที่สำคัญของคดีนี้ คือ สมุดรายชื่อของโจทก์มีความคิดริเริ่ม (Originality)
ถึงขนาดที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่
ค ดี นี้ ผู้ พิ พ า ก ษ า Finkelstein J เห็ น ว่ า “ ก า ร คั ด เลื อ ก
(Selection) หรือการจัดเรียง (Arrangement) งานสร้างสรรค์ควรจะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในลักษณะของ
การรวบรวมงานและเห็ น ว่าการรวบรวมงานอาจมีคุณ สมบัติเป็ นงานวรรณกรรมต้นฉบับ ได้ หาก
ปรากฏว่าการรวบรวมงานนั้นได้ใช้ทักษะ วิจารณญาณและความรู้ที่ใช้ในการคัดเลือกหรือเรียบเรียง
งาน และมีการใช้แรงงานและค่าที่สำคัญในการรวบรวมงาน แม้จะไม่มีแรงงานทางปัญญาก็ตาม ซึ่งใน
ที่สุดศาลรัฐบาลกลางแห่งประเทศออสเตรเลีย มีมติเอกฉันท์ว่าสมุดรายชื่อปกขาว และปกเหลืองของ
โจทก์เป็นต้นฉบับงานวรรณกรรม (Original literary works) และโจทก์ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในสมุดรายชื่อ
ของตนเนื่องจาก โจทก์ได้ใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรวบรวม บันทึกและตรวจสอบ
งาน แม้ว่าจะไม่มีการคัดเลือก เรียบเรียงหรือนำเสนองาน และระดับการรวบรวมงานก็มีเพียงเล็กน้อย
เพราะทำเพียงการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกหรือเพียงแค่จัดเรียงตามตัวอักษเท่านั้น223

223

Telstra Corporation Limited v Desktop Marketing Systems Pty Ltd (Federal
Court Australia 2001)
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จากคดีดังกล่าวยังเกิดประเด็นที่สำคัญต่อไปว่าหลักการพิจารณา
ความคิดริเริ่ ม (Originality) ของประเทศออสเตรเลี ยควรถือตามหลั กการพิ จารณาความคิ ดริเริ่ม
(Originality) จากคดี Feist Publications, Inc v Rural Telephone Service Co. Inc เช่นเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ซึ่งในการพิจารณาคดีดังกล่ าวผู้พิ พากษา Finkelstein J ได้คัดค้าน
หลักการจากคดี Feist ด้วยเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาหลักความคิดริเริ่ม
(Originality) ที่เกิดจากคดี Feist เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและนอกจากนี้ยังเป็นการลดแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่
ต้องการสร้างงานโดยใช้วิธีการรวบรวมงานอีกด้วย224
2. มาตรฐานความคิดริเริ่มขั้นสูง (Higher originality standard)
สำหรั บ หลั ก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความคิ ด ริ เริ่ม (Originality)
กรณีนี้ป ระเทศออสเตรเลียได้ยึดถือหลักจากคดี University of London Press Ltd v University
Tutorial Press Ltd [1916] 2 Ch 601225 ของประเทศอังกฤษซี่งได้วางหลักเกี่ยวกับลักษณะของ
ความคิ ดริ เริ่ ม (Originality) นั้ น ไม่ ได้จ ำกัด อยู่ที่ ว่ าจะต้ องเป็ น ความคิ ด ริเริ่ม (Originality) ในการ
สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่อย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลย หากเพียงแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานขึ้นใหม่
ด้วยตนเอง เป็น ตัวของตัวเองในงานชนิดเดียวกันแล้วโดยมิได้มีการคัดลอกงานที่มีอยู่ก่อน ก็เพียง
พอที่จะถือว่างานชิ้นนั้นผู้สร้างสรรค์ได้มีความคิดริเริ่ม (Originality) ในการสร้างสรรค์งานแล้ว โดย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้เคยนำไปใช้เป็นหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกัน ซึ่ง
รายละเอียดของคดีนี้ผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของประเทศอังกฤษ
3.มาตรฐานความคิดริเริ่มปัจจุบัน
สำหรับหลักเกณฑ์ความคิดริเริ่ม (Originality) กรณีนี้สืบเนื่องจาก
คดี IceTV v Nine Network Australia Pty Ltd (2009) ที่ต้องการปฏิเสธมาตรฐานความคิดริเริ่มขั้น
ต่ำตามที่กล่าวข้างต้นที่มุ่งพิจารณาแต่เฉพาะการใช้ความอุตสาหะ แรงงานที่เกิดจากร่างกายของ
มนุษย์เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการที่มนุษย์ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างสรรค์
ผลงาน หรือที่มักเรียกกันว่า “ความพยายามทางปัญญา” (Intellectual effort) แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้
224“Alpin,

Tanya,‘When are compilations orginal? Telstra Corporation Ltd v
Desktop Marketing Systems Pty Ltd’ [2001] DigTechLawJl 1; (2001) 3(1) Digital
Technology Law Journal 1”, para 18–30, Retrieved 14 January 2019, from
http://classic.austlii.edu.au/au/journals/DigTechLawJl/2001/1.html#n6.
225“Are Computer-Generated Works Not Protected By Contemporary
Australian Copyright Law?”, para 10, Retrieved 14 January 2019, from
https://www.linkedin.com/pulse/computer-generated-works-protectedcontemporary-law-singh-malhi.
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เห็นว่ามาตรฐานขั้นต่ำกับมาตรฐานปัจจุบันนี้ไม่ควรจะแยกกันอย่างชัดเจน อาจใช้ทั้ง 2 มาตรฐานใน
การพิจารณาความคิดเริ่มได้เพราะการประยุกต์ใช้มาตรฐานทั้งสองนี้อาจจะเป็นการผ่อนปรนเกณฑ์ใน
การพิจารณาความคิดริเริ่มสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานก็ได้226
2. ความเป็นเจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงกฎหมายลิขสิทธิ์
ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968)
ความเป็นเจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรม ปรากฏอยู่ในมาตรา31227 บัญญัติว่า
“(1) เพื่อความมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีการแสดงเจตนา
ขัดสิทธิไว้ ลิขสิทธิ์คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
(ก) ในกรณี ที่เป็นงานดนตรีกรรมมีสิทธิทำทุกอย่างหรืออย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(i) ทำซ้ำงานในรูปแบบเนื้อหา
(ii) เผยแพร่ผลงาน
(iii) แสดงผลงานในที่สาธารณะ
(iv) เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
(vi) ดัดแปลงงาน
(vii) กระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน (i) ถึง (iv) ในส่วนที่
เกี่ยวกับงานดัดแปลง”

226

Ibid., para 12-13
227SECT 31
(1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention appears, copyright, in
relation to a work, is the exclusive right:
(a) in the case of a literary, dramatic or musical work,
to do all or any of the following acts:
(i) to reproduce the work in a material form;
(ii) to publish the work;
(iii) to perform the work in public;
(iv) to communicate the work to the public;
(vi) to make an adaptation of the work;
(vii) to do, in relation to a work that is an adaptation of the firstmentioned work, any of the acts specified in relation to the first-mentioned work in
subparagraphs (i) to (iv)
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ในส่วนความเป็นเจ้าของสิทธิในสิ่งบันทึกเสียง ปรากฏอยู่ในมาตรา 85228 ซึ่งบัญญัติ
ว่า
“(1) เพื่อความมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะการแสดงเจตนาขัด
สิทธิไว้ ลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ทำซ้ำซึ่งสิ่งบันทึกเสียง
(ข) ทำให้เกิดการบันทึกเสียงในที่สาธารณะ
(ค) เผยแพร่สิ่งบันทึกเสียงต่อสาธารณชน
(ง) ให้เช่าเชิงพาณิชย์สำหรับสิ่งบันทึกเสียง”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง
บันทึกเสียง ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ต่องานของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้
เช่น ทำซ้ำ เผยแพร่งาน แสดงผลงานและดัดแปลง ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับ
ประเทศอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเฉพาะ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1). ความหมายและลักษณะของงานดัดแปลง
เนื่ อ งจากกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968) ของประเทศ
ออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ จึงทำให้มิได้มีการให้นิยามของคำว่า
“งานดัดแปลง” (Adaptation) ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968) ได้กำหนดลักษณะการดัดแปลงไว้ในมาตรา 10 229 โดย
บัญญัติว่า
228

SECT 85
(1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention appears,
copyright, in relation to a sound recording, is the exclusive right to do all or any of
the following acts:
(a) to make a copy of the sound recording;
(b) to cause the recording to be heard in public;
(c) to communicate the recording to the public;
(d) to enter into a commercial rental arrangement in respect of the
recording.
229 "adaptation " means:
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“การดัดแปลง หมายถึง
(d) เกี่ยวกับงานดนตรี ได้แก่ การจัดเรียงหรือถอดความงาน”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวสามารถสรุป สาระสำคั ญ ของลั ก ษณะการดั ด แปลงตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968) ได้ดังนี้ คือ
1. การสร้างงานดัดแปลงผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง
เป็ น งานสร้ า งสรรค์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากผู้ ส ร้ า งสรรค์ ที่ ไม่ ได้ คั ด ลอกมาจากงานอื่ น 230อย่ า งเช่ น ในคดี
University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd [1916] 2 Ch 601
กล่ าวคื อ เป็ น การที่ ผู้ ส ร้ างสรรค์ ได้ ใช้ ค วามรู้ แรงงาน วิ จารณญาณ หรือ ทั กษะหรือรสนิ ยมทาง
วรรณกรรม 231 ใช้ฝี มือ หรื อทั ก ษะในงาน 232ใช้ ทั กษะหรือประสบการณ์ ท างอุ ตสาหกรรม 233 หรือ
แม้กระทั่งการใช้ความตั้งอกตั้ งใจ เอาใจใส่และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 234 แต่อย่างไรก็ตามระดับ
มากน้อยของกรใช้ทักษะ แรงงานหรือประการณ์ต่าง ๆ นั้นย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป235
นอกจากนี้ ศาลรัฐ บาลกลางของประเทศออสเตรเลี ย (Federal Court) ในคดี
Telstra Corporation Limited v Desktop Marketing Systems Pty Ltd [2001] FCA 612 ยังได้
ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ (Originality) ในปัจจุบันนี้คือ ทฤษฎี Sweat
of the brow (ทฤษฎี ห ยาดเหงื่อ จากหน้ า ผาก) ซึ่ งผู้ พิ พ ากษา Finkelstein เชื่ อ ว่ า ในกรณี ง าน
สร้างสรรค์ที่มาจากการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมารวบรวมนั้น ความคิดริเริ่มอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลนั้นใช้ความพยายามทางสติปัญญาในการเลือกหรือการเรียบเรียงงานที่เพียงพอหรือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการทำงาน
2. ลักษณะของงานดัดแปลงจะใช้เฉพาะกับงานดนตรีกรรมเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงสิ่ ง
บันทึกเสียงแต่ประการใด

(d) in relation to a musical work--an arrangement or transcription of
the work.
230

University of London Press Ltd v University Tutorial Press (Chancery
Division 1916)
231 Macmillan & Co Ltd v Cooper (1923)
232 G A Cramp & Sons Ltd v Frank Smythson Ltd [1944]
233 Ladbroke (Football) Ltd v William Hill (Football) Ltd [1964]
234 Kalamazoo (Aust) Pty Ltd v Compact Business Systems Pty Ltd (1985)
235 Sam Ricketson and Alice Paton, The Law of Intellectual Property (Royal
Victorian Institute for the Blind. Tertiary Resource Service, 1988), p.7.50-7.60.
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3. ลักษณะของงานดัดแปลงต้องแตกต่างจากต้นฉบับอย่างมากในสาระสำคัญ ซึ่ง
หมายความว่า หากเป็นการนำเนื้อหาของงานต้นฉบับมาใช้ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกันระหว่างงานต้นฉบับและงานดัดแปลงแล้ว ปรากฏว่างานดัดแปลงยังมีความคล้ายคลึง
กับต้นฉบับอยู่มาก เช่นนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นงานดัดแปลง ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และ
อาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำงานต้นฉบับได้
สำหรับปัญหาที่ว่าการ Remix เพลงจะถือเป็นการดัดแปลงงานดนตรีกรรมหรือสิ่ง
บันทึกเสียงได้หรือไม่นั้น ในช่วงปี ค.ศ. 2011 ประเทศออสเตรเลียได้เกิดคดีสำคัญขึ้นเกี่ยวกับการใช้
เนื้อหาของเพลงต้นฉบับมาสร้างงานดัดแปลง แต่คดีดังกล่าวศาลก็มิได้วินิจฉัยว่างานที่จำเลยสร้างขึ้น
เป็นงานดัดแปลงหรือไม่ คือคดี EMI Songs Australia Pty Limited v Larrikin Music Publishing
Pty Limited [2011] FCAFC 47 ข้อ เท็ จ จริง สรุป ได้ ว่า จำเลยได้ ส ร้างงานเพลงขึ้ น ชื่อ ว่า "Down
Under" โดยจำเลยได้ น ำเพลง Kookaburra ซึ่ ง เป็ น บทเพลงเก่ าและคิ ด ว่าเป็ น ทำนองโบราณมา
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยเพิ่มเสียงขลุ่ยให้เกิดการผสมผสานกับเนื้อหาของเพลง Kookaburra แต่ปรากฏ
ว่าเพลง Kookaburra โจทก์เป็นผู้ได้รับโอนลิขสิทธิ์มาและได้ฟ้องจำเลยข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลง
ดังกล่าว ซึ่งคดีนี้ศาลได้ตัดสินว่าบทเพลง "Down Under" ของจำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ แต่
คดีนี้ศาลมิได้วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการดัดแปลงงานดนตรีกรรมหรือไม่ และบทเพลง
"Down Under" ของจำเลยเป็นงานดัดแปลงหรือไม่ หลังจากเกิดคดีได้มีนักวิชาการหลายคนโต้เถียง
กั น เนื่ อ งจากความไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ คำพิ พ ากษาดั ง กล่ า ว เช่ น ALRC นำโดยศาสตราจารย์ Jill
McKeough ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อยกเว้น เรื่องลิขสิทธิ์ว่าควรอนุญาตให้มีการใช้ เนื้อหาเพลงที่มี
ลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ เพลงใหม่ ๆ ได้หรือไม่236 ในเอกสารของ ALRC ได้มีประเด็นเกี่ยวกับหลัก
"Transformative Use" กล่าวคือ คำว่า 'transformative' ใช้เพื่ออ้างถึงงานที่เกิดจากการแปลงงาน
ที่มี อยู่ ก่อนเพื่ อสร้ างสิ่ งใหม่ ๆ และไม่ ใช่เพีย งแค่เป็ น การทดแทนงานที่ มีอยู่ แล้ ว งานที่ ได้ รับ การ
พิ จ ารณ าเกี่ ย วกั บ Transformative Use รวมถึ ง งานที่ เ รี ย กว่ า 'Sampling', 'Remixes' และ
'mashups' ซึ่งงานจำพวกนี้ผู้สร้างงานมักจะนำผลงานที่มีอยู่ก่อนหน้าไปปรับเปลี่ยนใหม่ และนำไปใช้
ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ โดยมีเจตนาที่จะล้อเลียน วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความเห็นหรือสะท้อนความ
คิดเห็นทางสังคม โดยที่การแปลงงานดังกล่าวอาจนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่เชิงพาณิชย์ก็ได้ เช่น
กรณีการ Sampling เพลงและวางขายในท้องตลาด ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปฏิรูปกฎหมายลิขสิทธิ์ใน
ประเทศออสเตรเลียที่จะทำให้เกิดข้อยกเว้นที่กว้า งขึ้นเพื่ออนุญาตให้มีการใช้เ นื้อหาของงานอันมี

236ALRC,

“Terms of Reference”, 29 June 2012, p.30.
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ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ด้ อ ย่ า งเสรี 237และนอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ ช าการบางคน มองว่ า คดี Kookaburra เป็ น
โศกนาฏกรรมของการตั ด สิ น คดี ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวของกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ายใน
ประเทศออสเตรเลี ย และอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ กลุ่ ม ผู้ ส ร้างสรรค์ งานเพลงจำพวก DJ remixing
หรือกลุ่ม Mash-up ได้ ด้วยเหตุนี้ ถึงเวลาที่ควรปฏิรูปกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศออสเตรเลียใน
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์และการเยียวยาสำหรับการละเมิด
ลิขสิทธิ์238
3. การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.
1968 (Copyright Act 1968)
มาตรา 36 ซึ่งบัญญัติว่า
“ (1) ภายใต้ บั งคั บ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลิ ข สิ ท ธิ์ในงานดนตรีก รรมถู ก
ละเมิดโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่มีใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ในออสเตรเลียหรือ
อนุญาตให้ทำในประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ประกอบด้วยลิขสิทธิ์”
นอกจากนี้ในมาตรา 85239 ซึ่งบัญญัติว่า

237Matthew

Rimmer, “An elegy for Greg Ham: Copyright law, the Kookaburra
Case, and remix culture”, Deakin L. Rev. 17 (2012), p.405.
238Ibid., p.423
239 85 Nature of copyright in sound recordings
(1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention
appears, copyright, in relation to a sound recording, is the exclusive right to do all or
any of the following acts:
(2) Paragraph (1)(d) does not extend to entry into a commercial
rental arrangement in respect of a sound recording if:
(a) the copy of the sound recording was purchased by a
person (the record owner) before the commencement of Part 2 of the Copyright
(World Trade Organization Amendments) Act 1994; and
(b) the commercial rental arrangement is entered into in the
ordinary course of a business conducted by the record owner; and
(c) the record owner was conducting the same business, or
another business that consisted of, or included, the making of commercial rental
arrangements in respect of copies of sound recordings, when the copy was
purchased.
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“(1) ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญ ญัตินี้ ลิขสิ ทธิ์ที่มีอยู่โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ถูกละเมิดโดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์..
(3) ข้อความใน (1) ใช้บังคับกั บการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบันทึกเสียงไม่
ว่าจะเป็นการบันทึกโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ กล่าวคือ สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์หากปรากฏว่ามีบุคคลใดการกระทำใด ๆ ต่อ
ผลงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขอกล่าวเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานเท่านั้น
สำหรับวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดจะละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงผลงานดนตรีกรรม
หรือสิ่งบันทึกเสียงหรือไม่ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ
1. ต้องเป็นการนำเนื้อหางานต้นฉบับของผู้อื่นมาใช้ในการสร้างงานดัดแปลงขึ้นใหม่
กล่าวคือ การดัดแปลงต้องเป็นการนำเนื้อหามาจากงานของผู้อื่น ซึ่ง งานของผู้อื่นต้องเป็นงานที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยจะต้องมีการระบุว่าเนื้อหาส่วนใดที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
เนื้อหาส่วนใดได้มาหรือคัดลอกมาจากงานต้นฉบับอันมีลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาส่วนที่นำมาดัดแปลงเป็น
งานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การนำเนื้อหาส่วนนั้นมาใช้ดัดแปลงก็ย่อมไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น240
2. ผู้ดัดแปลงต้องมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ตามมาตรา 36(1)
3. เนื้อหาที่ผู้นั้นได้นำไปใช้ในการดัดแปลงต้องเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงาน
ต้นฉบับ (Substantial part) ทั้งนี้ตามมาตรา 14(1)241 สำหรับหลักในการพิจารณาว่าเนื้อหาของงาน

240FEDERAL

COURT OF AUSTRALIA, “Larrikin Music Publishing Pty Ltd v EMI
Songs Australia Pty Limited [2010] FCA 29”, p.10, Retrieved 22 February 2017, from
http://mcir.usc.edu/cases/2010-2019/Documents/larrikinemidecision.pdf.
241 SECT 14
Acts done in relation to substantial part of work or other subject-matter deemed to
be done in relation to the whole
(1) In this Act, unless the contrary intention appears:
(a) a reference to the doing of an act in relation to a work or other
subject-matter shall be read as including a reference to the doing of that act in
relation to a substantial part of the work or other subject-matter; and
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นั้นส่วนใดเป็น “ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงาน” (Substantial part) หรือไม่นั้นได้มีแนวคำพิพากษา
ของศาลวางแนวไว้ ดังนี้
3.1 พิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของเนื้ อ หางานโดยรวมที่ เรานำมาใช้ ในการ
ดัดแปลงมากกว่าที่จะคำนึงถึงปริมาณของเนื้อหางาน242อย่างเช่นในคดี Ladbroke v William Hill
[1964] 1 All ER 465 และคดี Folsom v Marsh 9 Fed Cas 342, 348 (Mass 1841) ที่เป็นการ
วางหลักการเกี่ยวกับการคำนึงถึงคุณภาพของงานเป็นปัจจัยสำคัญกว่าปริมาณงาน ซึ่งตัดสินว่า “ส่วน
ที่ เป็ น สาระสำคั ญ ของงาน” (Substantial part) ต้ องพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพเป็ น ปั จจั ยสำคั ญ กว่ า
ปริมาณ การทำซ้ำในส่วนเนื้อหาของงานที่ตนมิได้ใช้ความคิดริเริ่ม จะไม่ถือเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ของงาน และงานนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 243หรือไม่จำเป็นว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
ผู้กระทำจะต้องได้คัดลอกงานทั้งหมดหรือแม้แต่ส่ ว นใหญ่ ในรูปแบบหรือเนื้อหา เพี ยงแค่ปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า การทำให้ ค่ า นิ ย มของผลงานต้ น ฉบั บ ลดลงอย่ า งสมเหตุ ส มผลหรื อ แรงงานของ
ผู้สร้างสรรค์งานต้นฉบับตกอยู่ในความเสียหายที่เหมาะสมโดยผู้อื่นแล้ว ก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่ถูกนำไปใช้244 เป็นต้น
3.2 พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ในเนื้อหาส่วนที่
ถูกนำไปใช้ ตัวอย่างเช่นในคดี Data Access Corporation v Powerflex Services Pty Ltd [1999]
HCA 49 ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการพิจารณาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ (Substantial Part) ของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนนั้น ย่อมเกี่ยวข้องกับการอ้างถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของส่วนงานที่ถูกนำไปใช้245
สำหรับ การพิ จ ารณาว่าส่ วนใดเป็น ส่ ว นซึ่งเป็นสาระสำคัญ ในงานดนตรีกรรมนั้ น
ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีเห็นว่าควรพิจารณาจากเนื้อหาดังต่อไปนี้ คือ
-ท่อนฮุก (Hook) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมว่าเป็นส่วนสำคัญของงาน
ดนตรี กรรมเพราะเป็ น ส่ วนหนึ่ งของเพลงที่ น่าสนใจ ทำให้ เกิดความแตกต่างจากเพลงอื่น ๆ และ
บางครั้งก็ทำให้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย นอกจากนี้ท่อนฮุกยังมีลักษณะที่ติดตรึงอยู่ใน
(b) a reference to a reproduction, adaptation or copy of a work shall
be read as including a reference to a reproduction, adaptation or copy of a
substantial part of the work, as the case may be.
242J McKeough, A Stewart and P Griffith, Intellectual Property in Australia,
2004, p.216.
243 University of Cambridge, Ladbroke v William Hill [1964]
244 Folsom v Marsh (Mass 1841) ,
245 Data Access Corporation v Powerflex Services Pty Ltd [1999]
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ใจหรือความทรงจำของผู้ฟัง อาจเป็นส่วนหนึ่งของเพลงหรือของเนื้อเพลงหรือทั้งสองอย่างก็ได้ เช่น
คดี Grignon v Roussel (1991) และคดี Drynan v Rostad (1994)
-ทำนองหลัก (Melody)
-คีย์ (Key)
-จังหวะและความเร็ว (Tempo and rythym)
-ความกลมกลืน (Harmony)
-บริบทและโครงสร้าง (Context and structure)
น อ ก จ า ก นี้ ได้ มี ค ดี EMI Songs Australia Pty Limited v Larrikin Music
Publishing Pty Limited [2011] FCAFC 47 ที่มีการพิจารณาการนำส่ว นซึ่งเป็นสาระสำคัญ ของ
เพลงต้ น ฉบั บ มาใช้ ส ร้ า งงานเพลง ซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริ งได้ ค วามว่ า Kookaburra เป็ น บทเพลงเก่ า ของ
ออสเตรเลียซึ่งเขียนโดย Ms Marion Sinclair และเผยแพร่ในปี 1934 ต่อมา Mr Colin Hay และ
Mr Ronald Strykert ได้ ก่ อ ตั้ ง Under Down Under ในปี 1978 ต่ อ มา Mr Greg Ham ได้ เข้ า
ร่ ว มงาน Men at Work ในปี 1979 และได้ เพิ่ ม วลี ข ลุ่ ย ซึ่ งมี เนื้ อ หาผสมผสานส่ ว นหนึ่ งของเพลง
Kookaburra ซึ่งเขาคิดว่าเป็นทำนองเพลงโบราณ (Aussie cliché melody) เพื่อเพิ่มให้กับเพลงของ
เขา ต่อมาในปี 2007 Larrikin ได้ดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางกับ บริษัท EMI และผู้ประพันธ์เพลง
โดยอ้างว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลง Kookaburra
ซึ่งการพิจารณาของศาลได้กำหนดประเด็นสำหรับการพิจารณาคดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ในผลงานทางดนตรี ไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก การวินิจฉัยผลงานต้นฉบับที่อ้างว่ามีลิขสิทธิ์อยู่ คือ ผลงาน
เพลง Kookaburra
ประการที่ ส อง การวินิ จฉั ยงานที่ ถูก กล่ าวหาว่าละเมิด ลิ ข สิ ท ธิ์ คื อ เพลง
Down Under ว่าได้มีเนื้อหาที่เป็นวลีขลุ่ย (flute riff) ได้คัดลอกมาจากงานที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ โดย
พิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างวัตถุประสงค์ทั้งสองงานและความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุระหว่าง
งาน
ประการที่ ส าม การพิ จ ารณาว่ าส่ ว นที่ น ำไปใช้ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ของงาน
ลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาถึงคุณภาพของส่วนที่นำไปใช้
จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ศาล Full Court ได้ตัดสินว่าว่า ผลงาน
เพลง Down Under ได้ ท ำซ้ ำ ส่ ว นซึ่ ง เป็ น สาระสำคั ญ สำคั ญ ของเพลง Kookaburra และละเมิ ด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง Larrikin เนื่ อ งจากวลี ข ลุ่ ย ดั งกล่ าวเป็ น เสมื อ นลายเซ็ น ของเพลง Kookaburra และ
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ประกอบด้ว ยหั ว ใจสำคั ญ หรื อทำนองของงานอั นมี ลิ ขสิ ท ธิ์และส่ ว นที่เป็น สาระสำคัญ ดั งกล่ าวได้
เกี่ยวข้องกับทักษะและความคิดริเริ่มของเจ้าของงานต้นฉบับ246
จากการคดีดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญในงานดนตรีกรรม
อาจพิจารณาได้ว่า เนื้อหาส่วนนั้นเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการใช้ทักษะ และความคิดริเริ่มของเจ้าของ
งานต้นฉบับหรือไม่ และเนื้อหานั้นเป็นหัวใจสำคัญของงานโดยรวมหรือไม่ ซึ่งหากขาดเนื้อหาในส่วนที่
เป็นหัวใจสำคัญในเพลงไปแล้วจะทำให้ค่านิยมของบทเพลงนั้นลดลงไป
4. ข้อยกเว้น การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.1968 (Copyright Act 1968)
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
เรี ย กว่าหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น ธรรมซึ่ งได้ รับ อิ ท ธิพ ลมาจากกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ข องประเทศอั งกฤษ
นอกจากนี้ยังมีบางส่วนคล้ายคลึงกับหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย แต่สำหรับหลักเกณฑ์การ
ใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของประเทศออสเตรเลีย
ได้กำหนดหลั กเกณฑ์ ไว้ว่าการกระทำที่เป็ นการปฏิบั ติอย่างเป็น ธรรมนั้น จะทำได้ต่อเมื่อเป็นการ
กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยหรือการศึกษาบัญญัติอยู่ในมาตรา 40247 ซึ่งบัญญัติว่า

246

EMI Songs Australia Pty Limited v Larrikin Music Publishing Pty Limited

[2011]
247

40 Fair dealing for purpose of research or study
(1) A fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work, or with
an adaptation of a literary, dramatic or musical work, for the purpose of research or
study does not constitute an infringement of the copyright in the work.
(1A) A fair dealing with a literary work (other than lecture notes) does not
constitute an infringement of the copyright in the work if it is for the purpose of, or
associated with, an approved course of study or research by an enrolled external
student of an educational institution.
(1B) In subsection (1A) the expression lecture notes means any literary work
produced for the purpose of the course of study or research by a person lecturing or
teaching in or in connection with the course of study or research.
(2) For the purposes of this Act, the matters to which regard shall be had,
in determining whether a dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work or
with an adaptation of a literary, dramatic or musical work, being a dealing by way of
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reproducing the whole or a part of the work or adaptation, constitutes a fair dealing
with the work or adaptation for the purpose of research or study include:
(a) the purpose and character of the dealing;
(b) the nature of the work or adaptation;
(c) the possibility of obtaining the work or adaptation within a
reasonable time at an ordinary commercial price;
(d) the effect of the dealing upon the potential market for, or value
of, the work or adaptation; and
(e) in a case where part only of the work or adaptation is
reproduced—the amount and substantiality of the part copied taken in relation to
the whole work or adaptation.
(3) Despite subsection (2), a reproduction, for the purpose of research or
study, of all or part of a literary, dramatic or musical work, or of an adaptation of
such a work, contained in an article in a periodical publication is taken to be a fair
dealing with the work or adaptation for the purpose of research or study.
(4) Subsection (3) does not apply if another article in the publication is also
reproduced for the purpose of different research or a different course of study.
(5) Despite subsection (2), a reproduction, for the purpose of research or
study, of not more than a reasonable portion of a work or adaptation that is
described in an item of the table and is not contained in an article in a periodical
publication is taken to be a fair dealing with the work or adaptation for the purpose
of research or study. For this purpose, reasonable portion means the amount
described in the item.
(6) Subsection (5) applies to a reproduction of a work or adaptation described in
both items of the table in that subsection even if the amount of the work or
adaptation reproduced is not more than a reasonable portion (as defined in that
subsection) on the basis of only one of those items.
(7) If:
(a) a person makes a reproduction of a part of a published literary or
dramatic work or published adaptation of a literary or dramatic work; and
(b) the reproduction is of not more than a reasonable portion (as
defined in subsection (5)) of the work or adaptation;
subsection (5) does not apply in relation to any subsequent reproduction made by
the person of any other part of the same work or adaptation.

140
“(1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่องานดนตรีกรรมหรืองานดัดแปลงดนตรีกรรม
เพื่อการวิจัยหรือการศึกษาไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
(2) เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมหรืองานดัดแปลงงานดนตรีกรรม โดยการทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนของ
งานหรือการดัดแปลงงานอย่างความยุติธรรมเพื่อการวิจัยหรือการศึกษารวมถึง
(ก) วัตถุประสงค์และลักษณะของงานที่ได้นำมาใช้
(ข) ลักษณะของงานหรือการดัดแปลง
(ค) ความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งงานลิขสิทธิ์หรือการดัดแปลงในเวลาที่อัน
สมควรตามราคาขายปกติธุระ
(ง) ผลกระทบทางการตลาดหรือมูลค่าของงานหรือการดัดแปลงงานลิขสิทธิ์
และ
(จ) ในกรณี ที่ มี ก ารทำซ้ ำส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของงานหรือ การดั ด แปลงให้
คำนึงถึงปริมาณและความสำคัญของส่วนที่คัดลอกมาเมื่อเทียบกับงานทั้งหมดหรืองานดัดแปลง”
จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมเพื่อ
การวิจัยหรือการศึกษาดังกล่าวได้กำหนดเฉพาะแต่งานงานดนตรีกรรมหรืองานดัดแปลงงานดนตรี
กรรมเท่านั้น โดยกำหนดว่าการกระทำนั้นจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าหากผู้ดัดแปลงงานดนตรี
กรรมได้กระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร
2. วัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์หรือทบทวน บัญญัติอยู่ในมาตรา 41
ซึ่งบัญญัติว่า “การปฏิบัติที่เป็นธรรมกับงานดนตรีกรรมหรือการดัดแปลงงานดนตรีกรรมย่อมไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน หากเป็นการวิจารณ์หรือทบทวน ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ผลงานชิ้นนี้หรือ
จากผลงานชิ้นอื่นแต่จะต้องมีการรับรู้ผลงานที่เพียงพอ”
จากบทบั ญ ญั ติ ข้ างต้ น สามารถสรุป สาระสำคั ญ ได้ ว่ า การกระทำในหลั ก เกณฑ์
ดังกล่าวนี้จะต้องเป็นการกระทำเฉพาะแต่ในงานดนตรีกรรมหรือดัดแปลงงานดนตรีกรรมเท่านั้น แต่
ไม่รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงหรือการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียง โดยผู้กระทำจะต้องมีวัตถุประสงค์ในเพื่อการ
วิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็นใน
งานนั้นหรือในอีกงานก็ได้ โดยผู้แสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์จะต้องมีการรับรู้ผลงานที่เพียงพอ
กล่าวคือ ต้องอ้างถึงที่มาของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นตามสมควร
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการล้ อ เลี ย นหรื อ เสี ย ดสี บั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ น
มาตรา 41A ซึ่งบัญญัติว่า “การปฏิบัติที่เป็นธรรมกับงานดนตรีกรรมหรือการดัดแปลงงานดนตรีกรรม
ย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานหากเป็นการล้อเลียนหรือเสียดสี”
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จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า การดัดแปลงงานดนตรีกรรมถ้า
หากได้กระทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนเสียดสีงานต้นฉบับหรือล้อเลียนเสียดสีผู้อื่นแล้ว ถือ
ได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมิได้
ใช้บังคับให้รวมถึงงานสิ่งบันทึกเสียงดังนั้นหากเป็นการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงแม้จะกระทำขึ้นเพื่อการ
ล้อเลียนงานต้นฉบับก็ดีก็อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน
4.วัตถุประสงค์เพื่อการส่วนตัวและเพื่อการกุศล ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวมีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 46 เกี่ยวกับการปฏิบัติต่องานดนตรีกรรมในสถานที่อยู่อาศัยหรือที่หลับนอน ซึ่งบัญญัติว่า
“ในกรณี ที่งานดนตรีกรรมหรือการดัดแปลงงานดังกล่าว หากได้ดำเนินการในที่สาธารณะโดยใช้
อุปกรณ์รับสัญญาณหรือโดยการบันทึก ณ สถานที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่หรือเป็นที่หลับนอนซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ งของสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ จั ดไว้ให้ โดยเฉพาะสำหรับบุคคลภายในครอบครัว หรือผู้ อาศั ย
สถานที่นั้น หรือสำหรับบุคคลภายในครอบครัว ผู้อาศัยหรือแขกของบุคคลเหล่านั้น ถือไม่ได้ว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่าการกระทำต่องานดนตรีกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงงานดนตรีกรรมหรืออื่นใดก็ตาม ถ้าหากปรากฏว่ากระทำในลักษณะที่เป็น
การส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นภายในที่อยู่อาศัยของตนโดยใช้อุปกรณ์หรือวิธีการใด ๆ หรือกระทำโดยบุคคล
ภายในครอบครัวของตนแล้ว ถือไม่ได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวนี้
ไม่ใช่บังคับถึงสิ่งบันทึกเสียงด้วย
นอกจากนี้ในการพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่
นั้นจำต้องนำเอาองค์ประกอบอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย คือ
1 วัตถุประสงค์และลักษณะของงานที่ได้นำมาใช้
2 ลักษณะของงานลิขสิทธิ์หรือการดัดแปลงงาน
3 ความเป็น ไปได้ในการได้มาซึ่งงานลิ ขสิ ทธิ์ห รือการดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ภายในเวลาอันสมควรในราคาขายปกติ
4 ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพทางการตลาดหรื อ มู ล ค่ า ของงานหรื อ การ
ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
5 ปริมาณและส่วนสำคัญของงานที่คัดลอกมาเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
ต้นฉบับ
แม้จะมีการกำหนดองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาที่เป็นธรรมไว้ใน (2) แล้ว แต่
การกระทำเพื่อการวิจัยหรือการศึกษา กฎหมายยังกำหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการดัดแปลง
ไว้ใน (5) โดยจะต้องไม่เกินกว่าส่วนที่เหมาะสมของงานหรือการดัดแปลง กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นงาน
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ดนตรีกรรมจะต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนหน้าในต้นฉบับหรือถ้างานต้นฉบับหรืองานดัดแปลงถูก
แบ่งออกเป็นบทหรือบทเดียว เป็นต้น
สำหรับปัญหาว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจะได้รับการยกเว้นไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่นั้นได้มีบทความเรื่อง Mashups, Memes, Remixes & Copyright
ซึ่งจัดทำโดย Australian Copyright Council ได้อธิบายความเห็นทางวิชาการว่า กฎหมายลิขสิทธิ์
ออสเตรเลียมีข้อยกเว้นเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) ซึ่งอนุญาตให้ใช้เนื้อหางานอันมี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ ในทางปฏิ บั ติ ในการสร้ า ง
งาน mash up หรื อ การ Remix มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ว่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การล้ อ เลี ย นมากที่ สุ ด
ซึ่งหมายความว่าผู้สร้างอาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเสียงต่าง ๆ โดยต้องพิจารณาว่า
การสร้างงาน Remix ต้องเกี่ยวข้องกับการล้อเลียนเสียดสี ซึ่งอาจตั้งคำถามได้ดังต่อไปนี้คือ
1.ผู้สร้างงานวัตถุประสงค์เพื่อล้อเลียนหรือเสียดสีงานต้นฉบับหรือไม่
2. มี อ งค์ ป ระกอบเชิ งพาณิ ช ย์ ในการสร้า งและเผยแพร่ งาน Remix ของผู้ ส ร้า ง
หรือไม่ กล่าวคือ ผู้สร้างงาน Remix มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรจากการสร้างงานหรือเผยแพร่งาน
ในทางการค้าหรือไม่นั่นเอง
3. เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้สร้างใช้เนื้อหางานต้นฉบับนี้หรือไม่
หากคำตอบของผู้สร้างงานคือใช่ในข้อ 1 และไม่ใช่ในข้อ 2 และ 3 แล้วก็มีแนวโน้น
ว่าสามารถอ้างข้อยกเว้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) ได้248
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความเรื่ อ ง Music Mash-Ups: The Current Australian Copyright
Implications, Moral Rights and Fair Dealing in the Remix Era โดย Wellett Potter ที่ได้สรุป
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) ในงาน Remix โดยวิธีการ Music
Mash Up ไว้ว่า ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย ขณะนี้คือไม่มีบทบัญญัติที่ทำให้ การ Remix เพลง
โดยวิธีการ Mash Up สามารถถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อพิจารณาว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม (Fair dealing) ที่อาจนำไปใช้กับการ Remix นั้นบทบัญญัติเหล่านี้มีความมุ่งหมาย
ค่อนข้างจำกัดและอาจเกิดข้อจำกัดในการปรับใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่พิจารณา
หลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) ในงาน Remix โดยอาศัยหลัก Transformative use คือ
พิจารณาว่างานที่สร้างขึ้น นั้นจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือไม่เมื่อเทียบกับงานต้นฉบับ
ดั ง นั้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพลงที่ เกิ ด จากการ Remix อาจได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองหลักการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) แต่การ Remix
248Australian

December 2014, p.3.

Copyright Council, “Mashups, Memes, Remixes & Copyright”,
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บางครั้งก็ไม่สามารถปรับใช้กับหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) ในประเทศออสเตรเลีย
ได้ ผลที่เกิดขึ้นตามมาภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลีย ในปัจจุบันจะทำให้การ Remix
ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ไม่ดีนักในเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์249

3.3 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
ประวัติของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนั้นได้เริ่มจากประกาศหอสมุด
วชิรญาณ พ. ศ. 2435 เพื่อให้ทางหอสมุดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิมพ์จำหน่ายงานประพันธ์
ต่าง ๆ ที่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2444 ได้มีการออก
ประกาศพระราชบั ญ ญั ติกรรมสิ ทธิ์ผู้ แต่งหนังสื อ เพื่อคุ้มครองสิท ธิของผู้ ส ร้างสรรค์งานประพันธ์
หนังสือและต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือ
เพื่อขยายขอบเขตของการให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้แต่งหนังสือ
หลังจากนั้นในปี พ. ศ. 2474 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ. ศ. 2474 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายความคุ้มครองไปถึงงานสร้างสรรค์ประเภท
อย่างอื่ น ๆ เช่น งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม เป็นต้น เพื่อให้ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญากรุงเบอร์นซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในขณะนั้น
แต่ในปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของไทยได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้ บทกฎหมายทันสมัยมากขึ้น และสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการป้องกันการ
ละเมิดและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อย่างไรก็ดี สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษา
จะขอกล่ าวถึงเฉพาะเนื้ อหาในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสี ยงเท่านั้นโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558)
1.1 ความหมายของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์พ. ศ. 2537
สำหรั บ ความหมายของคำว่า “งานดนตรี ก รรม” ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์พ. ศ. 2537 ได้ให้คำนิยามของคำว่า “ดนตรีกรรม” ไว้ในมาตรา 4250 ซึ่งบัญญัติว่า “ดนตรี
249Wellett

Potter, “Music Mash-Ups: The Current Australian Copyright
Implications, Moral Rights and Fair Dealings in the Remix Era”, Deakin L. Rev. 17
(2012),p.349–384.
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กรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้อง
หรือมีทำนองอย่างเดียวและให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียง
เสียงประสานแล้ว”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ได้ กำหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า งานดนตรีกรรมหมายถึงงานเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนอง
และคำร้องหรือมีแต่เพียงทำนองอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังให้รวมไปถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงซึ่งมี
ลักษณะของการแสดงรูปแบบของดนตรีที่สามารถนำมาเล่นได้โดยนักดนตรี ดังนั้ น งานดนตรีกรรมจึง
เป็นงานสร้างสรรค์ที่ใช้เล่นโดยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ หรือใช้ขับร้องเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากงาน
วรรณกรรมอันเป็นการสร้างสรรค์งานเพื่อใช้อ่านหรือกล่าวออกมาโดยการท่องจำ อย่างเช่น
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2548 ที่ศาลตัดสินว่า การนำเพียงแต่ชื่อเพลง "วันเวลา" และชื่อเพลง
"เจ็บนิดเดียว" มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น มิได้นำทำนองเพลงหรือโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่
ได้แยกและเรีย บเรีย งเสียงประสานและคำร้องของเพลงทั้งสองดังกล่าวอันเป็นงานดนตรีกรรมมา
โฆษณาเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด ลำพั งเฉพาะชื่อเพลงทั้งสองมิ ใช่ งานดนตรีกรรมอัน มี
ลิขสิทธิ์ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 และ 6 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ การนำเอาแต่
ชื่อเพลงซึ่งมิใช่งานดนตรีกรรมมาโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่อาจถือเป็นการกระทำอันเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมได้ 251
จะเห็น ได้ว่าจากคำพิ พากษาดังกล่าวจำเลยมิได้มีการนำเอาทำนองเพลง
โน้ตเพลง หรือการเรียบเรียงเสียงประสานของโจทก์มาเผยแพร่ จำเลยนำเอาแต่เพียงชื่อเพลงของ
โจทก์มาเผยแพร่เท่านั้น ลำพังเพียงแต่ชื่อเพลงยังไม่ถือว่าเป็นงานดนตรีกรรม เพราะมิได้สะท้อนให้
เห็นถึงท่วงทำนองหรือโน้ตเพลงหรือเสียงประสานแต่ประการใด แต่อย่างไรก็ดี ชื่อเพลงอาจจัดได้อยู่
ในงานประเภทวรรณกรรม
แต่อย่างไรก็ตามงานดนตรีกรรมเป็นงานอันเกี่ยวกับการแต่งเพลงเท่านั้น
ไม่เกี่ยวกับการจัดการบันทึกเสียงดนตรีซึ่งเป็นงานสิ่งบันทึกเสียงอันเป็นงานสร้างสรรค์อีกประเภท
หนึ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวในลำดับถัดไป
สำหรับความหมายของคำว่า “สิ่งบันทึกเสียง” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ. ศ. 2537 ได้ให้คำนิยามของคำว่า “สิ่งบันทึกเสียง” ไว้ในมาตรา 4252 ซึ่งบัญญัติว่า “สิ่งบันทึกเสียง
250พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
251

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2548 (กองผู้ช่ว ยผู้ พิพากษาศาลฎีกา) สื บค้น 6 เมษายน
2560 http://deka.supremecourt.or.th
252 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์.
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หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึก
ลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับ
การใช้ วั ส ดุ นั้ น แต่ ทั้ ง นี้ มิ ใ ห้ ห มายความรวมถึ ง เสี ย งประกอบภาพยนตร์ ห รื อ เสี ย งประกอบ
โสตทัศนวัสดุอย่างอื่น”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งบันทึกเสียงเป็นงานซึ่งเกิด
จากการบันทึกเสียงต่าง ๆ อันได้แก่ เสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่น ๆ เช่น เสียงร้องของสัตว์
เสียงฟ้าร้อง เสียงพายุ เป็นต้น โดยบันทึกเสียงเหล่านั้นลงในวัสดุใด ๆ ก็ตามที่อาจนำมาเล่นซ้ำได้โดย
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น เช่น เทป แผ่นซีดี แผ่นเสียง เป็นต้น นอกจากนี้เสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุย่อมไม่อยู่ในความหมายของสิ่งบันทึกเสียงเนื่องจากได้มี
การกำหนดนิยามไว้โดยเฉพาะแล้ว253
1.2 การได้ ม าซึ่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ. ศ. 2537
งานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ . ศ. 2537 นั้ น จะต้ อ งปรากฏว่ า ผู้ ส ร้ า งสรรค์ จ ะต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
(Originality) ในการสร้างงานดังกล่าวด้วย โดยสามารถแยกหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาความคิดริเริ่ม
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยดังนี้ กล่าวคือ
1. ต้องเป็นงานสร้างสรรค์
พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์ม าตรา 6 254 วรรคแรกบัญ ญั ติ ว่า “งานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้ แ ก่ งานสร้ างสรรค์ ป ระเภทดนตรีก รรม สิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งไม่ ว่ างานดั งกล่ าวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูป แบบอย่ างใด”และในมาตรา 4 ได้ให้ ความหมายของคำว่า “ผู้ส ร้างสรรค์
หมายความว่ าผู้ ท ำหรื อ ผู้ ก่ อ ให้ เกิ ด งานสร้ างสรรค์ อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ งที่ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ต าม
พระราชบัญญัตินี้ “
จากบทบัญญัติดังกล่าวงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นงานสร้างสรรค์โดยมีบุคคลใดทำหรือก่อให้เกิดขึ้นและจะต้องมิใช่เป็นการ
สร้างสรรค์โดยเครื่องมือกลไกลแต่อย่างใด
โดยหลักทั่วไปแล้วความหมายของงานสร้างสรรค์นั้นต้องปรากฏว่าเป็นงานที่เกิดขึ้น
จากความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์นั้นด้วยตนเอง ดังนั้น การที่บุคคลใดนำงานของบุคคลอื่นมาทำการ
ดัดแปลงแก้ไขใหม่ แม้จะได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในงานใหม่ แต่การดัดแปลงแก้ไขงานที่จะถือว่า
253

ไชยยศ เหมะรัชตะ , เรื่องเดิม, หน้า

254พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์.
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เป็นงานสร้างสรรค์ยังจะต้องคำนึงถึงระดับความคิดริเริ่มของผู้กระทำเหล่านั้นด้วย โดยสามารถแยก
พิจารณาได้ดังนี้ กล่าวคือ
1.งานดัดแปลงต้องแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะโดยไม่จำเป็นต้องเป็นงาน
ชิ้นใหม่ กล่าวคือ งานที่สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อาจเป็นงานที่มี
อยู่ แ ล้ ว ก็ ได้ แต่ งานนั้ น จะต้ อ งเกิ ด จากความวิ ริย ะอุ ต สาหะและแสดงออกถึงความคิ ด ริเริ่ม ของผู้
สร้างสรรค์จากตัวผู้สร้างสรรค์ และเป็นงานที่ไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 255 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5306/2550 256 วินิจฉัยว่า โจทก์เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลการออกแบบ สร้า ง ประกอบ ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ และสารเคมี
สำหรับปรับสภาพน้ำ ซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทโจทก์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ตัวเลข
แสดงประสิทธิภ าพของผลิตภัณฑ์ และรูปภาพผลิตภัณ ฑ์ประกอบ โดยโจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ด้วย
ตนเองจากความรู้ ความสามารถ ความวิริยอุตสาหะ และประสบการณ์ ในธุรกิจประเภทนี้มาคิด
คำนวณออกแบบผลิตภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิผลได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น และโจทก์ได้แสดงออกซึ่งข้อมูลนั้นโดยนำมาลงในเว็บไซต์ของ
โจทก์เอง กับจัดพิมพ์เป็นเอกสารภาษาอั งกฤษเป็นเล่มซึ่งประกอบด้วยแค็ตตาล๊อก โบรชัวร์ ประวัติ
ความเป็นมาของบริษัทรายละเอียดคำอธิบายสินค้า และรูปภาพประกอบ โจทก์จึงย่อมได้ลิขสิทธิ์ใน
ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นงานวรรณกรรม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อมูลซึ่งเป็นงานวรรณกรรมนั้นจะมีคุณภาพหรือไม่ มี
คุณค่าทางสุนทรียภาพ มี อรรถรส มีคนอ่านหรือไม่มีใครอ่านก็ยังถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ในเมื่องานนี้
เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวโจทก์เองกรณีหาจำต้องมีอรรถรสหรือสุนทรีภาษาแต่อย่างใดไม่ งาน
ข้อมูลการออกแบบ สร้าง ประกอบ ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ สารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำ
และรูปภาพประกอบ ในเว็บไซต์ของโจทก์จึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 4 และ
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง
2.มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์อันควรได้รับความคุ้มครอง กล่าวคือ ต้องไม่
เป็ น เพี ย งงานที่ มี ลั ก ษณะในทำนองเดีย วกั บ สิ่ งสามัญ ที่ มี อยู่ แล้ ว โดยทั่ ว ไปโดยไม่ มีค วามคิ ดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์รวมอยู่ด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญ 257 ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

255อำนาจ

เนตยสุภา และ ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558.).หน้า 62
256 คำพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 5306/2550 (สำนั ก วิ ช าการ) สื บ ค้ น 6 เมษายน 2560
http://deka.supremecourt.or.th
257 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37-38
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5202/2552258 วินิจฉัยว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานศิลปกรรมนั้น แม้กฎหมาย
จะไม่ได้มุ่งประสงค์ให้งานนั้นต้องมีคุณค่าทางศิลปะ แต่ก็ต้องเป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง
(Originality) ในลักษณะที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หาใช่เป็นเพียงงาน (Work) ซึ่งทำ
ขึ้นโดยทั่วไปเท่านั้น สำหรับภาพกราฟฟิครูปประกายดาว STARBURST แม้จะเป็นงานที่สร้างสรรค์
ด้วยตนเองแต่ก็มีความแตกต่างจากรูปประกายดาวที่ปรากฏอยู่ทั่วไปสำหรับสินค้าอื่น ๆ เพียงส่วน
เล็ ก น้ อ ยและไม่ เป็ น สาระสำคั ญ ถึ งขนาดที่ จ ะเป็ น งานสร้ างสรรค์ (Original) อั น ควรได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมาย
ส่ ว นภาพกราฟฟิ ค บลู เพาเวอร์ แม้ จ ะเป็ น รู ป ทรงกลมอั น เป็ น รู ป ทรง
เรขาคณิตทั่วไป แต่ก็เป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นและสี โดยไม่ปรากฏว่าได้ลอกเลียน
หรือดัดแปลงมาจากงานที่มีอยู่เดิม จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นงานสร้างสรรค์ (Original) ที่สร้างขึ้น
ด้วยตนเอง จึ งเป็ น งานศิล ปกรรมลั กษณะงานจิตรกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์
พ.ศ.2537 แม้ต่อมาจะมีการนำงานนี้ไปใช้ในทางการค้าก็ไม่เป็นเหตุให้งานดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สำหรับ ข้อความที่ว่า "สู ตรมาตรฐาน สำหรับซักมือ" เป็นเพียงคำสามัญ
ทั่วไปที่ระบุถึงคุณสมบัติของสินค้าผงซักฟอก ทั้งลักษณะที่ใช้ก็มุ่งเน้นที่จะสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของ
สินค้ามากกว่าที่จะสร้างคำบรรยายดังกล่าวในแง่ของงานศิลปกรรมในลักษณะงานจิตรกรรมในตัวเอง
จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3.ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงการลอกเลีย นทำซ้ำงานที่มี
อยู่ แล้ ว กล่ าวคือ ต้องมีส่ วนที่เป็ นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ สร้างสรรค์ในงานนั้นด้วย ดังนั้น
การนำงานของบุคคลอื่นมาใช้แม้จะมีการกระทำกับงานนั้นแต่ไม่ถึงขนาดเป็นการสร้างสรรค์ งานนั้นก็
ยังไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย259
2 ต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏ
เนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ. ศ. 2537 มาตรา 6 260 วรรคสองบัญ ญั ติว่า
“การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ไม่ครอบคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือทำงาน
หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์”

258

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5202/2552 (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา) สืบค้น 6 เมษายน
2560 http://deka.supremecourt.or.th
259 อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ,เรื่องเดิม, หน้า 37-38
260พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์.
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จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิ ขสิ ท ธิ์นั้ น จะต้อ งเป็ น งานที่ มี รูป ร่างปรากฏหรือต้ องมีก ารแสดงออกมาให้ ป รากฏซึ่ งงานตามที่
ผู้ ส ร้ างสรรค์ ได้ คิ ด ไว้ เนื่ อ งจากการให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ มั ก จะให้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะการ
แสดงออกซึ่งความคิดในรูปของงานที่ได้มีการสร้างสรรค์ออกมาให้ปรากฏ บุคคลใดมีความคิดที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งใดแต่มิได้นำความคิดของตนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานความคิดนั้น ย่อมไม่อาจที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะความคิดควรเป็นสิ่งที่ สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ได้โดยอิสระ
และสำหรั บ การทำให้ งานสร้ า งสรรค์ ต้ อ งปรากฏเป็ น รู ป ร่ างถึ งขนาดจั บ ต้ อ งได้ ห รื อ ไม่ นั้ น ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ของประเทศไทยก็ไม่ได้บัญญัติวางเงื่อนไข
ว่างานสร้างสรรค์แต่ละประเภทจะต้องมีการบันทึกในรูปแบบใด จึงจะได้รับความให้ความคุ้มครอง ซึ่ง
จะต่ า งจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ป รากฏว่ า งานดนตรี ก รรมหรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งซึ่ ง จะได้ รั บ
การคุ้มครองนั้นจะต้องมีการบันทึกงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมในลักษณะจับต้องได้ (Fixation) ตามที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2
2. ค วามเป็ น เจ้ า ของสิ ท ธิ ใ น งาน ดน ตรี ก รรม และสิ่ ง บั น ทึ กเสี ย งตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558)
สำหรับความเป็นเจ้าของสิทธิในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึก เสียงนั้นปรากฏอยู่ในมาตรา
15261 แห่ งพระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ
มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์
และสิ่งบันทึกเสียง
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5) อนุ ญ าตให้ ผู้ อื่น ใช้ สิ ท ธิต าม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใด
หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
แล้วบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 15 ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ
อย่างหนึ่งของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
จะกล่าวถึงแต่เฉพาะสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ความหมายของการดัดแปลงและงานดัดแปลง
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สำหรับความหมายของการดัดแปลงนั้น มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
(แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ได้ให้นิยามของการ “ดัดแปลง” ซึ่งบัญญัติว่า “ดัดแปลง หมายความว่า ทำซ้ำ
โดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงามต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มี
ลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน”
นอกจากนี้ มาตรา 4262 ยังกำหนดความหมายเพิ่มเติมของการดัดแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมโดยบัญญัติว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง
จัดลำดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคำร้องหรือทำนองใหม่”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญของการดัดแปลงได้ดังนี้ กล่าวคือ
การดัดแปลงเป็นการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากการ “ทำซ้ำ” ที่เป็นการคัดลอกหรือ
เลี ย นแบบโดยไม่มี การเปลี่ ย นรู ป ใหม่ของงานต้น ฉบั บ และนอกจากนี้ การดัดแปลงต้องเป็น การ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือจำลองงานต้นฉบั บในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน อย่างเช่น การนำทำนองเพลงต้นฉบับในท่อนที่เป็นสาระสำคัญของเพลง (ท่อน Hook)
มาปรับปรุงแก้ไขแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด จากความหมายดังกล่าวจะทำให้เราสามารถเข้าใจถึง
ความหมายของงานดัดแปลงได้ด้วย กล่าวคือ งานดัดแปลงจะต้องเป็นงานที่เกิดจากการนำส่วนซึ่งเป็น
สาระสำคัญไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของงานต้นฉบับมาปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยนรูปใหม่แตกต่าง
ไปจากงานต้นฉบับเดิม ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การ Remix ทำนองเพลงใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุง
สาระสำคัญของงานต้นฉบับ จึงถื อได้ว่าเป็นวิธีการที่จัดอยู่ในความหมายของการดัดแปลงและงาน
ดัดแปลงด้วยเช่นกัน
2. ลักษณะของงานดัดแปลง
สำหรั บ ลั ก ษณะของงานดั ด แปลงนั้ น มิ ได้ มี บั ญ ญั ติ ไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง แต่ ห ากเราพิ จ ารณา
พระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ก็จะทำให้เราสามารถแยกลัก ษณะของ
งานดัดแปลงได้ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
2.1 งานดัดแปลงต้องเป็นงานที่เกิดจากการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล่าวคือ
ผู้นำเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปดัดแปลงแก้ไข การดัดแปลงแก้ไขนั้นจะต้องถึงขนาดที่ใช้ความ
ความคิดสร้างสรรค์ของทางฝ่ายผู้ดัดแปลงเองในระดับที่พอเพียง ดังนั้น หากปรากฏว่าการสร้างงาน
ดัดแปลงนั้นผู้สร้างมิได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างพอเพียงแล้ว งานดัดแปลงนั้นก็ไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายได้เลย 263 อย่างเช่ น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19350/2557 264 ซึ่งศาลฎีกาได้
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วางหลักเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงงานไว้ว่า “งานสร้างสรรค์ที่จะเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั้น ต้องเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำหรือ
ก่อให้เกิดงานนั้นด้วยการริเริ่มขึ้นเอง (Originality) โดยมิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต งานอันมีลิขสิทธิ์ไม่จำต้องเป็นงานใหม่อย่างเช่นกรณีของสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรต่อเมื่อเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือต้องไม่
เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว งานอันมีลิขสิทธิ์จึงอาจเหมือนหรือคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่แล้ว
ได้ แต่งานที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นต้องเกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเองของผู้สร้างสรรค์โดยมิได้
ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณค่าของงานหรือคุณค่าทาง
ศิลปะไม่ใช่เงื่อนไขของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ แม้งานที่สร้างขึ้นนั้นจะไม่มีคุณค่าของงานหรือคุณค่าทาง
ศิล ปะ หากผู้ ส ร้ างสรรค์ ได้ท ำขึ้ น ด้ว ยความวิริยะอุ ตสาหะด้ ว ยการทุ่ ม เทกำลั งสติ ปั ญ ญา ความรู้
ความสามารถ ใช้ประสบการณ์และวิจารณญาณในการสร้างงานนั้น มิใช่สักแต่ทำขึ้น งานนั้นก็ได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์”
จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงานดัดแปลงได้
ดังนี้คือ
ประการแรก งานดั ด แปลงที่ จ ะเป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ได้ รับ ความคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายนั้น ต้องเป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยการริเริ่มขึ้นเอง (Originality)
ประการที่สอง งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่จำต้องเป็นงาน
ใหม่หรืองานที่ไม่เคยมีปรากฏขึ้นมาก่อน ดังนั้น แม้เป็นการนำเอาเนื้อหางานต้นฉบับที่มีอยู่แล้วมา
ดัดแปลงใหม่ แม้จะมีลักษณะอาจจะเหมือนหรือคล้ายกับงานเดิมซึ่งมีลิขสิทธิ์ งานดัดแปลงนั้นก็ย่อม
ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมาย ถ้าหากว่างานนั้นเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ประการที่สาม สำหรับหลักการพิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์นั้นโดยไม่ จำต้อง
คำนึงถึงคุณค่าของงานหรือคุณค่างในทางดนตรีกรรม ดังนั้น แม้งานที่สร้างขึ้นนั้นจะไม่มีคุณค่า หากผู้
สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นด้วยความวิริยะอุตสาหะ ใช้กำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ใช้ประสบการณ์
และวิจารณญาณในการสร้างงานนั้น งานนั้นก็ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์”
2.2 ผู้ดัดแปลงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้สร้างสรรค์เดิม
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หากพิจารณามาตรา แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558)
ซึ่งบั ญ ญั ติว่า “งานใดมีลั กษณะเป็ นการดัดแปลงงานอันมีลิ ขสิ ทธิ์ตามพระราชบัญญั ตินี้โดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง”
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ได้นำเนื้อหางานต้นฉบับของผู้อื่นมาปรับปรุง
แก้ไขใหม่หรือดัดแปลงใหม่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในงานของตนนั้นจะต้องปรากฏว่า
ผู้ นั้ น ต้องได้รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ าของลิ ขสิ ท ธิ์ก่อน นอกจากนี้ การสร้างงานดัดแปลงนั้ น จะต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของงานเดิม กล่าวคือ ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งาน
เดิม ผู้ดัดแปลงต้องขออนุญาตทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้สร้างสรรค์เดิม
2.3 ลั กษณะของงานดั ดแปลงต้ องมี ลั ก ษณะต้อ งแตกต่ างจากงานเดิ ม กล่ าวคื อ
เนื่องจากการดัดแปลงเป็นการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือจำลองงานต้นฉบับ
โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ดังนั้น ลักษณะของงานดัดแปลงจะต้องเป็นการทำให้เกิด
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากงานเดิมโดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีรูปลักษณะที่แตกต่างจากเดิมไม่ มากก็
น้ อ ย ซึ่ ง จะแตกต่ า งจากการทำซ้ ำ ที่ เป็ น การทำให้ เกิ ด สิ่ ง ใหม่ ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งไปจากงานชิ้ น เดิ ม
ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9602/2554265 โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมโดย
เป็นผู้สร้างสรรค์ทั้งคำร้องและทำนองเพลงชื่อเพลง "หนุ่มดอย" ซึ่งเพลงหนุ่มดอยของโจทก์มีคำร้อง
และทำนองในท่อนสร้อยว่า "ผม ผม ผม ผม ผม ผมเอาแครอตมาฝาก อยาก อยาก อยาก อยาก
อยาก อยากให้เธอได้กิน กิน กิน กิน แครอต ร่างกาย ๆ แข็งแรง แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแค
รอต" ซึ่งการเปิดครั้งหนึ่งจะต้องเล่นท่อนสร้อยดังกล่าวซ้ำจำนวน 4 ครั้ง ตอนท้ายของเพลงจะเล่นซ้ำ
ท่อนสร้อยเฉพาะข้อความว่า "แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอต" เพิ่มอีกหนึ่งครั้ง และใน
ตอนท้ายของท่อนสร้อยจะมีคำร้องและทำนองคำว่า "ลา ลันลา" ต่อท้ายทุกครั้ง ส่วนเพลง "เด็กดอย
ใจดี" ของจำเลยทั้งสามที่จำเลยที่ 3 ประพันธ์ขึ้นใหม่ มีคำร้องและทำนองในท่อนสร้อยว่า ผมเอาแค
รอตมาฝาก อยากให้เธอได้กิน ผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแพง ผมเอาแครอตมาฝาก อยากให้เธอ
แข็งแรง แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอต ลา... ลันลา ลันลา ลัน ลัน ลันลา ลันลา ลันลา"
และในการเปิ ดเพลงเด็กดอยใจดี 1 ครั้ง จะต้องเล่ นท่อนสร้อยดังกล่ าวซ้ำจำนวน 3 ครั้ง และใน
ตอนท้ายของท่อนสร้อยจะมีคำร้องและทำนองคำว่า "ลา ลันลา" ต่อท้ายทุกครั้ง ซึ่งการมีทำนองและ
คำร้องท่อนสร้อยจำนวน 3 ถึง 4 ครั้ง ย่อมทำให้ผู้ฟังจดจำเพลงดังกล่าวได้ง่ายจากท่อนสร้อย คำร้อง
และทำนองในท่อนสร้อยหรือท่อนฮุกของเพลงหนุ่มดอยและเพลงเด็กดอยใจดีจึ งเป็นสาระสำคัญของ
265
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เพลง เมื่อเพลงเด็กดอยใจดีมีเนื้อร้องคำว่า "แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอต" ในท่อนสร้อย
และคำว่า "ลา ลันลา" ในตอนท้ายเช่นเดียวกับเพลงหนุ่มดอยของโจทก์และจำเลยทั้งสามมิได้ให้การ
ปฏิ เสธว่าการแต่งทำนองเพลงท่ อนสร้อยของเพลงเด็กดอยใจดีมิได้เลี ยนแบบและมิได้ท ำซ้ำโดย
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของทำนองเพลงหนุ่มดอยของโจทก์ ข้อเท็จจริงย่อม
รั บ ฟั งได้ ว่ าการประพั น ธ์ เพลงเด็ ก ดอยใจดี ข องจำเลยที่ 3 เป็ น การทำซ้ ำและดั ด แปลงด้ ว ยการ
เลียนแบบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของทำนองเพลงหนุ่ มดอยของโจทก์
โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมอันมีลิขสิทธิ์
ของโจทก์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 (1)
จากคำพิ พ ากษาศาลฎี กาฉบั บ ดังกล่ าวจะเห็ น ได้ว่า การพิ จารณาความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรี ก รรมต้ น ฉบั บ กั บ งานดนตรีกรรมซึ่ งเกิ ดจากการดั ด แปลงนั้ น อาจใช้ห ลั ก การ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของทั้งสองผลงาน หากปรากฏว่าเมื่อนำงานดนตรีกรรมทั้งสองชิ้นมา
เปรีย บเทีย บกัน โดยใช้ระดับ วิญญูช นแล้วมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ก็ย่อมถือได้ว่างาน
ดนตรีกรรมชิ้นใหม่นี้เป็นงานซึ่งเกิดจากการดัดแปลง แต่ถ้าหากยังคงมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
เช่นนี้ก็จะมิใช่ลักษณะของงานดัดแปลง นอกจากนี้ ยังได้หลักการพิจารณาความแตกต่างในงานดนตรี
กรรมว่าจำต้องพิจารณาจากเนื้อหาโดยรวมของงานดนตรีกรรมประกอบกัน กล่าวคือ พิจารณาคำร้อง
ทำนองเพลง ท่อนสร้อยซึ่งเป็ นสาระสำคัญของเพลง (ท่อนฮุก) หรือพิจารณาจำนวนการซ้ำทำนอง
หรือซ้ำคำร้องประกอบด้วย
นอกจากนี้ยัง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4968/2556 266 ที่ศาลตัดสินว่า “ข้อแตกต่าง
ระหว่างหนั งสื อต้ น ฉบั บ ของโจทก์ กับ หนั งสื อเล่ มที่ จ ำเลยที่ 1 จั ดพิ ม พ์ ขึ้น เกิ ดจากการพิ ม พ์ ที่ ไม่
เรียบร้อย พิมพ์ผิดพลาด พิมพ์ซ้ำ หรือจัดหน้ากระดาษผิด มิใช่เป็นการคัดลอกโดยเปลี่ยนรูปใหม่ หรือ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญแต่อย่างใด เพราะทำให้อ่านไม่เข้าใจและไม่ทำให้เปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญในหนังสือของโจทก์ น่าเชื่อว่าการผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากแม่พิมพ์ชำรุด และผิดพลาดใน
ขั้นตอนการทำเพลทใหม่ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นการดัดแปลงงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์
จากคำพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาใช้หลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างผลงานต้น ฉบั บ กับ ผลงานดัดแปลงว่ ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมีความ
แตกต่างจากต้น ฉบั บ อย่ างมากในลั ก ษณะที่ วิญ ญู ช นเห็ น ได้ ชัด แล้ ว เช่น นี้ ก็อ าจถื อได้ ว่าเป็ น การ
ดัดแปลงงานใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาฎีกานี้ยังวางหลักที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกว่า หากความ
266
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แตกต่างนั้นเกิดจากความผิดพลาดจากปั จจัยภายนอก เช่น เกิดจากความชำรุดของสิ่งของหรือความ
ผิ ด พลาดของขั้ น ตอนการผลิ ต เช่ น นี้ ก็ ถื อไม่ ได้ ว่าเป็ น ความแตกต่างที่ เกิด จากการกระทำของผู้
ดัดแปลงงานได้เช่นกัน จึงทำให้งานนั้นไม่อยู่ในลักษณะเป็นงานดัดแปลงตามความหมายนี้ด้วย
3. การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558)
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของงาน แต่สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะขอกล่าวเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานเท่านั้น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1.การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานดนตรีกรรม
มาตรา 27267 บั ญ ญั ติว่า “การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอัน มีลิ ขสิ ทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำ
การดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปสาระสำคัญของการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
การดัดแปลงงานดนตรีกรรมได้ดังนี้คือ
1. การกระทำละเมิดต้องเข้าลักษณะเป็นการดัดแปลงงาน กล่าวคือ ต้องมีลักษณะ
เป็นการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับโดยไม่มีลักษณะเป็น
การจัดทำงานขึ้นใหม่ และการดัดแปลงจะต้องทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือแตกต่าง
ไปจากเดิมตามที่ได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อ 3.3.2
2. การละเมิดโดยการดัดแปลงต้องเป็นการดั ดแปลงในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของ
งานดนตรีกรรม กล่าวคือ การพิจารณาว่าการกระทำใดจะเป็นการกระทำต่อส่วนอันเป็นสาระสำคัญ
ของงานที่อ้างว่าได้ถูกทำละเมิดนั้น ต้องวินิจฉัยดูว่าส่วนที่มีการอ้างว่าได้มีการดัดแปลงนั้นเป็นส่วนที่
แสดงถึงคุณภาพของงานหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณของเนื้อหาที่ได้ถูกดัดแปลง
อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณของงานที่ถูกดัดแปลงจะไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาแต่หากยิ่งปรากฏ
ว่ามีการดัดแปลงงานใดมากขึ้นเพียงใดย่อมมีการกระทำต่อส่วนที่เป็นคุณภาพของงานมากขึ้นเพียงนั้น
แม้จะปรากฏว่ามีการกระทำต่ องานเพียงเล็กน้อย เช่นนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงในส่วนซึ่งเป็น
สาระสำคัญของงานอันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการพิจารณา
กรณีนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ซึ่งอาจสรุปแนวทางการพิจารณาจากคำพิพากษาศาล
ฎีกาได้ดังต่อไปนี้
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1. พิจารณาจากเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของงาน กล่าวคือ ในกรณีของ
งานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียงงานดนตรี ศาลอาจจะพิจารณาจากทำนอง คำร้อง การเรียบเรียง
เสี ยงประสานที่ เป็ น สาระสำคัญ ของงาน เช่น ท่อนสร้อยของเพลง หรือท่อนฮุกของเพลง เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9602/2554 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จากคำพิพากษาดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าท่อนสร้อยหรือท่อนฮุกของเพลง “หนุ่มดอย” เป็นสาระสำคัญของเพลงที่ทำให้คนทั่วไป
เมื่อได้ยินแล้วเข้าใจและจดจำได้ง่ายว่าหมายถึงเพลงหนุ่มดอย ดังนั้น เมื่อจำเลยได้สร้างสรรค์เพล ง
เด็กดอยใจดีขึ้นใหม่โดยอาศัยท่อนสร้อยหรือท่อนฮุกจากเพลงของโจทก์ จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำใน
ส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญต่องานของโจทก์แล้ว
2. พิจารณาจากปริมาณของงาน กล่าวคือ หากปรากฏว่างานดัดแปลงนั้นมี
ปริ ม าณเนื้ อ หาของงานเดิ ม ที่ น ำไปใช้ ดั ด แปลงมากเกิ น ไป อาจถื อ ได้ ว่ า เป็ น การนำส่ ว นซึ่ ง เป็ น
สาระสำคัญของงานไปใช้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2546 268 ซึ่งศาลตัดสิน
ว่า หนังสือ "กลยุทธ์ในการฝึกอบรม" ของจำเลยที่ 1 ในหัวข้อความหมายของการประเมินผล ขั้นตอน
ในการประเมิ น ผลการฝึ กอบรม รูป แบบของรายงาน แนวทางเบื้ องต้ นในการวิเคราะห์ โครงการ
ฝึกอบรม การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และการวางแผนประเมินผล
มีข้อความที่เหมือนและคล้ายกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ "คู่มือการประเมินผลการฝึกอบรม
สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา" และ "คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา" ของโจทก์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานประมาณ
30 หน้ า จากจำนวนประมาณ 150 หน้ า ข้ อ ความบางตอนมี ลั ก ษณะเกื อ บเหมื อ นกั น คำต่ อ คำ
บางตอนมีลั กษณะดัดแปลงให้ ต่างกันเล็ กน้อย และบางตอนก็เพียงแต่ปรับเปลี่ ยนหั วข้อเล็ กน้อย
เท่านั้น ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการทำซ้ำและดัดแปลงงาน
วรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ การกระทำ
ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์
จากคำพิ พ ากษาศาลฎี ก าดั ง กล่ า วเป็ น คดี ที่ พิ พ าทกั น ในเรื่ อ งของงาน
วรรณกรรม หากนำมาเปรียบเทียบกับกรณีของงานดนตรีกรรมหรือสิ่งบันทึกเสียงทางดนตรีแล้ว ก็
อาจได้หลักที่ว่า หากเป็นการนำเอาทำนองเพลง โน้ตเพลงหรือส่วนที่เรียบเรียงเสียงประสาน หรือ
ท่อนฮุก ซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับมาใช้ส ร้างงานดัดแปลงถึงขนาดที่มีปริมาณเนื้อหามาก
เกินไปอาจถือได้ว่าเป็นการนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานไปใช้ได้
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3. การดัดแปลงงานที่จะเป็นการละเมิดนั้นต้องเป็นการนำเนื้อหางานดนตรีกรรม
ต้นฉบับไปใช้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนที่จะนำเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ของงานต้นฉบับไปใช้ดัดแปลง หาก
ปรากฏว่าผู้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การดัดแปลงงานต้นฉบับก็อาจถือได้ว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน ซึ่งการกระทำอย่างไรจะเป็นการอนุญาตหรือไม่นั้นกฎหมายมิได้กำหนด
รูปแบบไว้แต่ประการใด อาจจะเป็นการอนุญาตโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ผู้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหาของงานต้นฉบับไปสร้างงานดัดแปลง แต่ถ้า
ปรากฏว่าผู้ดัดแปลงได้นำเนื้อหาของงานต้นฉบับไปสร้างงานดัดแปลงโดยเข้าข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว เช่นนี้ การกระทำของผู้ดัดแปลงก็ย่อมไม่เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะขอกล่าวในหัวข้อเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียง
มาตรา 28269 บั ญ ญั ติ ว่ า “การกระทำอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งแก่ สิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งอั น มี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงและ
หรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง”
จากบทบั ญ ญั ติดั งกล่ าวข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า พระราชบัญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537
(แก้ไขเพิ่มเติม 2558) ได้แยกการกระทำอันเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานประเภทสิ่งบันทึกเสียงออกจาก
งานประเภทดนตรีกรรมไว้ เนื่องมาจากลักษณะของงานประเภทนี้มีรูปแบบเฉพาะ โดยเป็น งานที่มี
การทำให้ปรากฏออกมาในรูปของเสียง ด้วยเหตุนี้มาตรา 28 จึงได้กำหนดการกระทำละเมิดเกิดขึ้นได้
ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงทั้งภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่จะถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงนั้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กล่าวคือ
1. การกระทำละเมิดต้องเข้าลักษณะเป็นการดัดแปลงงาน กล่าวคือ ต้องมีลักษณะ
เป็นการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับโดยไม่มีลักษณะเป็น
การจัดทำงานขึ้นใหม่ และการดัดแปลงจะต้องทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่เ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือแตกต่าง
ไปจากเดิมตามที่ได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อ 3.3.2
2. การละเมิดโดยการดัดแปลงต้องเป็นการดัดแปลงในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของ
งานสิ่งบันทึกเสียง กล่าวคือ โดยมากแล้วสิ่งบันทึกเสียงมักจะบันทึกเสียงงานดนตรีกรรมเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น การพิจารณาว่าการกระทำใดจะเป็นการกระทำต่อส่วนอันเป็นสาระสำคัญของสิ่งบันทึกเสียง ก็
269พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์.
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ย่ อ มต้ อ งอาศั ย หลั ก การเดี ย วกั น กั บ การพิ จ ารณาส่ ว นซึ่ ง เป็ น สาระสำคั ญ ของงานดนตรี ก รรม
เช่ น เดี ย วกั น คื อ ต้ องพิ จ ารณาถึ งคุ ณ ภาพของงาน หรือ อาจพิ จ ารณาถึ งปริม าณเนื้ อหาของงาน
ประกอบกับคุณภาพของงานด้วยก็ ได้ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของสิ่ง
บันทึกเสียง ศาลอาจจะพิจารณาจากทำนอง คำร้อง การเรียบเรียงเสียงประสานที่ปรากฏอยู่ในสิ่ง
บันทึกเสียงนั้น ว่าเป็น สาระสำคัญของคุณภาพสิ่งบันทึกเสียงหรือไม่ หรือทำให้สิ่งบันทึกเสียงนั้นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนหรือไม่
3. การดัดแปลงงานที่จะเป็นการละเมิดนั้นต้องเป็นการนำสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับไป
ใช้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ กล่าวคือ หลักเกณฑ์นี้มีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีงาน
ดนตรีกรรม ซึ่งผู้ดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงจะต้องรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนที่จะนำเนื้อหาส่วน
ต่าง ๆ ของสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับไปใช้ดัดแปลง หากปรากฏว่าผู้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ดัดแปลงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ถ้าการดัดแปลงนั้น
เข้าข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว
นอกจากนี้ หากปรากฏว่าผู้ดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ให้นำเนื้อหาสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับไปใช้ดัดแปลงได้ ดังนี้ หากเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นแม้งานชิ้นใหม่
จะมีส่วนของงานต้นฉบับที่ได้รับอนุญาตปะปนอยู่ด้วยก็ตาม ก็ย่อมทำให้ผู้ดัดแปลงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในเนื้อหาส่วนที่ได้รับอนุญาตด้วย ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11149/2555 ซึ่งศาลตัดสินว่า
จากข้อตกลงตามหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระหว่างบริษัทห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ (1968) จำกัด
ผู้อนุญาตและโจทก์ผู้รับอนุญาต เห็นได้ว่าโจทก์มีสิทธิเพียงผลิตเทปคาสเซต แผ่นเสียง และซีดีเพลง
โดยทำซ้ำมาสเตอร์เทปหรือแถบบันทึกเสียงเพลงต้นฉบับของแผ่นเสียงตรามงกุฎซึ่งเป็นสิ่งบันทึกเสียง
อันมีลิขสิทธิ์เท่านั้น โจทก์ไม่อาจดัดแปลงเนื้อร้อง และทำนองเพลงซึ่งเป็นงานดนตรีกรรมที่บันทึกใน
สิ่งบันทึกเสียงโดยดัดแปลงเนื้อร้อง ทำนองเพลง หรือมอบเพลงนั้นให้ผู้อื่นเป็นผู้ร้องหรือบันทึกเสียง
ใหม่นอกจากที่เป็นอยู่เดิมได้ ดังนี้ เทปคาสเซต แผ่นเสียง และซีดีเพลงที่โจทก์ผลิตขึ้นอันเป็นการ
ทำซ้ำโดยอาศัยสิทธิตามหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ จึงเป็นเพียงสิ่งบันทึกเสียงที่ทำซ้ำขึ้นโดย
ชอบมิได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ (1968) จำกัด เท่านั้น ไม่ทำให้โจทก์
เป็ น ผู้ มี ลิ ขสิ ท ธิ์ในเทปคาสเซตแผ่ นเสี ยงและซีดีเพลงซึ่งเป็ นสิ่ งบั นทึกเสียงที่ โจทก์ผ ลิ ตขึ้น เพราะ
สิ่งบันทึกเสียงนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์โดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับขณะทำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ปัจจุบัน
จากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า โจทก์คดีนี้ได้รับอนุญาตเฉพาะสิทธิ
ในการผลิตเทป แผ่นเสียง และซีดีเพลง โดยการนำต้นฉบับเพลงเก่าจากแผ่นเสียงตรามงกุฎซึ่งเป็น
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สิ่งบันทึกเสียงมาทำซ้ำใหม่ให้อยู่ในรูปของเทปและซีดีใหม่เท่านั้น แต่โจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง
เนื้อร้องและทำนองเพลงในสิ่งบันทึกเสียง ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียง
โจทก์จึงไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงที่โจทก์ผลิตขึ้นใหม่ เพราะสิ่งบันทึกเสียงนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
ดัดแปลงงานที่โจทก์ได้รับอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์โดยมีเจตนารมณ์ในการ
ตอบแทนผู้สร้างสรรค์งานประเภทต่าง ๆ จากการที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้สติปัญญา แรงงาน ทักษะ
ความอุตสาหะ และกำลังทรัพย์ในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมก่อให้เกิด
ปั ญ หาการผู ก ขาดการใช้ ง านสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ และอาจเป็ น ผลเสี ย หายแก่
สาธารณประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวความคิดในการกำหนดหลักการบางประการเพื่อให้มีความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเอกชนผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสาธารณประโยชน์ขึ้น โดยหลักการนี้
เรียกว่า ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 2558 ได้
กำหนดข้อยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกไว้ไว้ในมาตรา 32 มาตรา 34
และมาตรา 36 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.ข้อยกเว้นโดยทั่วไป ตามมาตรา 32270 ซึ่งบัญญัติว่า
“การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่
ขั ด ต่ อ การแสวงหาประโยชน์ จ ากงาน อั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามปกติ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ และไม่
กระทบกระเทื อ นถึ งสิ ท ธิ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เกิ น สมควร มิ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น
การละเมิดลิขสิทธิ์ภ ายใต้บั งคับ บทบัญ ญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
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(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
บุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์
ในการพิ จ ารณาของศาลหรื อ เจ้ าพนั กงาน ซึ่ งมี อ ำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ โดยผู้สอนเพื่อ
ประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุป
โดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ทุกประเภท ด้วยเหตุนี้
เอง หากเกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงก็ย่อมสามารถอ้างข้อยกเว้น
ดังกล่าวนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แม้ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาที่จะ
กระทำตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน (1) – (8) และยังต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ
ได้แก่
ประการแรก การใช้งานลิขสิทธิ์นั้นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
ประการที่สอง การใช้งานลิขสิทธิ์นั้นต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
ซึ่งเงื่อนไข 2 ประการดังกล่าวนี้ได้บัญญัติขึ้นโดยสอดคล้องกับหลัก 3 Step Test ที่
ปรากฏอยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นข้อ 9 (2) และตามข้อตกลงทริปส์
ข้อ 13 และยั งสอดคล้องกับ หลั กการใช้งานลิขสิ ทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศสหรัฐ อเมริกาและ
อังกฤษอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาว่าการกระทำใดๆ แก่งานอันมีลิขสิทธิ์จะเป็นการใช้ลิขสิทธิ์
ที่เป็นธรรมหรือเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์
4 ประการ ดังนี้

159
(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ์ กล่าวคือ การใช้งาน
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือหากำไร โดยปกติการใช้งาน
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อการค้าหรือหากำไร ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวอย่าง
การใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการค้าหรือหากำไร เช่น การนำเพลงของบุคคลอื่นไปแก้ไขดัดแปลงและทำเป็น
สิ่งบันทึกเสียงเพื่อจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อหากำไร เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการใช้
งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ การใช้ ง านลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น จะต้ อ งไม่ มี เจตนาทุ จ ริ ต
กล่าวคือ เช่น การนำงานลิขสิทธิ์มาใช้โดยต้องอ้า งอิงถึงที่มาและไม่ใช้ในลักษณะที่ทำให้คนเข้าใจว่า
เป็นงานของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์นั้นเอง เป็นต้น
หากการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเป็น
การนำงานลิขสิทธิ์มาใช้โดยปรับเปลี่ยน (Transform) ให้ต่างไปจากงานลิขสิทธิ์เดิมหรือมีการเพิ่มเติม
สิ่งใหม่เข้าไป ก็อาจเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เช่น การคัดลอกอ้างอิง (Quote) งานลิขสิทธิ์คนอื่น
เพื่อใช้ในการอธิบายความคิดเห็นของผู้วิจัย เป็นต้น
(2) ลั กษณะของงานอัน มีลิ ข สิ ทธิ์ กล่ าวคือ ต้องพิ จารณาระดับของการ
สร้างสรรค์งาน เช่น ถ้าเป็นงานที่มีระดับของการสร้างสรรค์งานหรือใช้จินตนาการมาก หากผู้อื่นนำ
งานไปใช้ โอกาสที่จะถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมจะมากกว่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้อง
พิจารณาว่าเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้วหรือไม่ หากงานที่นำมาใช้เป็นงานที่ยังไม่มีการโฆษณา จะอ้าง
ว่าเป็ น การใช้ลิ ขสิ ท ธิ์ที่ เป็ น ธรรมไม่ได้ เนื่ องจากงานดังกล่ าวเป็นของเจ้าของลิ ขสิ ท ธิ์และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เท่านั้นที่มีสิทธิเลือกว่าจะโฆษณางานของตนเมื่อใดก็ได้ แต่หากการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นการใช้
งานที่มีการโฆษณาแล้ว ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจใช้ข้อโต้แย้งว่าเป็นการใช้ที่เป็นธรรมได้มากกว่า
(3) ปริมาณและเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญที่ถูกนำไปใช้เมื่อเทียบกับเนื้อหา
ทั้งหมด กล่าวคือ การนำงานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ จะต้องคำนึงถึงปริมาณของงานที่นำมาใช้ และ
สาระสำคัญที่นำมาใช้ด้วย หากการนำงานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ในปริมาณมาก เช่นนี้ถือว่าเป็นการ
ใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม หรือในการที่นำงานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ แม้ปริมาณน้อยก็อาจเป็นการ
ละเมิดได้ หากส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือหัวใจของงานชิ้นนั้น
(4) ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ กล่าวคือ การใช้งาน
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตลาดของงานนั้น เช่น ไม่ทำให้งานลิขสิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำ
งานลิขสิทธิ์มาใช้ขายไม่ได้ เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีผลกระทบหรือกระทบเพียงเล็กน้อย ก็อาจถือว่าเป็นการ
ใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ความเห็นว่าแนวทางการตีความมาตรา 32 วรรคแรกในประเทศ
ไทยยังไม่มีคดีความตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ศาลจะต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงและตีความกฎหมายในเชิง
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การผสานผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีความที่มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรา 32 วรรคแรก ที่เป็นบทกฎหมายเปิดให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจว่าอย่างไรจะเป็นการใช้
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม หากจะเทียบกับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดการพัฒนา
หลักกฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในการตีความดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมตาม
มาตรา 32 วรรค 2 นั้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างของการใช้ไว้ 8 ด้วยกัน เพราะมาตรา 32
วรรค 2 กำหนดให้การกระทำทั้งหลายตาม (1) – (8) ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 32 วรรคแรก
ด้วย กล่าวคือ การกระทำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 32 วรรคแรกอันจะเป็นการใช้สิทธิ
เป็นธรรมจะต้องเป็นการไม่ขัดต่อ การแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ
ลิขสิ ท ธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ์อัน ชอบด้ว ยกฎหมายของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์เกินสมควรตาม
มาตรา 32 วรรคแรก ส่ วนการกระทำอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำอันใดอันหนึ่งตามมาตรา 32
วรรคแรก แต่มีลักษณะเข้าข่ายตามมาตรา 32 วรรคแรกเหมือนเช่นกันก็ถือว่างานดังกล่าวนั้นเป็นการ
ใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมอยู่ในตัวเอง271
2.ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในห้องสมุด มาตรา 34272 บัญญัติว่า “การทำซ้ำ
โดยบรรณารักษ์ ของห้ องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ มิให้ ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์หากการทำซ้ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
(2) การทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
วิจัยหรือการศึกษา”
จากบทบั ญญัติดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่มีการทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่
ห้องสมุดอื่น หรือในกรณีการทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัย
และการศึกษาโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น หากมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการหา
กำไรและไม่ ขั ด ต่ อ การแสวงหาประโยชน์ จ ากงานตามปกติ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ตลอดจนไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรแล้ว การกระทำนั้น
ก็ไม่ถือว่าเป็ น การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ บทบัญ ญั ติดังกล่ าวนี้สามารถใช้บังคับกับงานสิ่งบันทึกเสี ยงงาน
ดนตรีกรรมได้ด้วย
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3. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการนำออกเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งมาตรา 36273
บัญญัติว่า “การนำงานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความ
เหมาะสม โดยมิ ได้ จั ด ทำขึ้ น หรื อ ดำเนิ น การเพื่ อ หากำไรเนื่ อ งจากการจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม และ นักแสดงไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให้ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการดำเนินการโดยสมาคม
มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคม
สงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสรุปสาระสำคัญได้ว่าการนำงานดนตรีกรรมออกแสดง
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได้จัดทำขึ้นหรือดำเนินการเพื่อหากำไรเนื่องจาก
การจัดให้มีการเผยแพร่นั้น และมิได้มีการจัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และนักแสดง
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น
หากเป็นการดำเนินการโดยสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการกุศล การศึกษา การศาสนาหรือการสังคมสงเคราะห์ โดยไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของงานลิขสิทธิ์แล้ว และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การกระทำนั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวนี้จะใช้
เฉพาะแต่งานดนตรีกรรมเท่านั้นจะไม่รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงด้วย
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วิเคราะห์การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงมา
ดัดแปลงโดยวิธีการ Remix
ในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและ
สิ่งบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นใหม่โดยวิธีการ Remix ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ดัดแปลงงาน ปัญหา
การอ้างข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ โดยผู้วิจัยจะนำกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
ไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทั้งนี้
เพื่อให้ประเด็นที่ได้กล่าวมาเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.1 ปัญ หาความรับผิดของผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ป ระเภทดนตรีกรรมและสิ่ง
บันทึกเสียงโดยวิธีการ Remix
สิทธิในการดัดแปลงงานนั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญหา
กฎหมายว่าหากมีผู้ น ำงานดนตรีกรรมและสิ่ งบั นทึกเสี ยงซึ่งเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ของผู้ อื่น มาดัดแปลงโดย
วิธีการ Remix จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยการศึกษาถึงปัญหาดังกล่ าว
นี้ผู้วิจัยจะขอกำหนดกรอบการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1.ความหมายของการดัดแปลงกรณีการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
2.การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยวิธีการ Remix
4.1.1 ความหมายของการดัดแปลงกรณีการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ในการที่ จ ะวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ของผู้ ที่ น ำงานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิ ทธิ์ของผู้อื่นมาทำการ Remix ใหม่นั้น ก่อนอื่นผู้วิจัยจำต้องวิเคราะห์ก่อนว่า
การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้นจะเข้าลักษณะการดัดแปลงงานตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือไม่
คำว่า “Remix” หมายถึ ง การใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ก้ ไข ตั ด ต่ อ คั ด ลอก
แปะติด ผสมผสานหรือปรับปรุงเนื้อหาของผลงานเดิมเพื่อสร้างผลงานใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การนำ
เพลง We Found Love ซึ่ งต้ น ฉบั บ มี ค วามยาวของเพลง 3.36 นาที มา Remix ใหม่ ในรูป แบบ
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Extended Remix โดยผสมผสานจังหวะกลองในช่วงต้นเพลงและท้ายเพลงเข้าไป จึงทำให้เพลงใหม่
นี้มีความยาวมากกว่าเพลงต้นฉบับ แต่เมื่อฟังเพลงใหม่แล้วจะพบว่าไม่มีความแตกต่างไปจากต้นฉบับ
มากนัก ซึ่งผู้ฟังยังสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการขยายเพลง We Found Love หรือกรณี
นำต้นฉบับเพลง Paid in Full มา Remix ใหม่โดยนำเอาส่วนประกอบจากเพลงต่าง ๆ เช่น นำเสียง
กลองมาจากผลงานเพลง Ashley's Roachclip เสี ย งเบส (Bassline) ได้ น ำเสี ย งเบสมาจากเพลง
Don't Look Any Further เสียงการแสคช (Scratches) คำว่า“This stuff is really fresh!” มาจาก
เพลง Change the Beat มาเพิ่มเข้าไปในเพลงต้นฉบับ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ผู้กระทำอาจมีเจตนา
ที่จะให้ผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงนี้ได้รับฟังอรรถรสของเพลงได้ยาวขึ้นจากเดิมหรือมีเสียงอื่น ๆ แทรกอยู่
ภายในเพลงต้นฉบับเดิมเพื่อให้เกิดความงดงามในทางศิลปะหรือล้อเลียนงาน เป็นต้น
สำหรับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก่ อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรม
แ ล ะ ศิ ล ป ก รรม ค .ศ .1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (TRIPS Agreement) ได้ ก ำหนดแต่
เพียงว่า “การดัดแปลง การเรียบเรียงดนตรี และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอื่น ๆ ของงานวรรณกรรม
หรือศิล ปกรรม จะได้ รับ ความคุ้มครองเป็นงานสร้างสรรค์เมื่อไม่กระทบต่อลิ ขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ
ผู้ ส ร้างสรรค์งานวรรณกรรมและศิล ปกรรม มี สิ ท ธิแ ต่ เพี ย งผู้ เดี ยวที่ จะอนุ ญ าตให้ มี ก ารดั ดแปลง
เรีย บเรีย ง และการเปลี่ ย นแปลงแก้ไขอื่น ๆ ในผลงานดังกล่ าวของตน” เมื่อพิ จารณาแล้ ว พบว่า
ข้อตกลงดังกล่าวมิได้ให้นิยามของการดัดแปลงงานดนตรีกรรมไว้อย่างชัดเจนว่าจะรวมถึงการ Remix
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ เพียงแต่ได้ บัญญัติให้ความคุ้มครองถึงงานดัดแปลงไว้
อย่างกว้าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกได้นำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้กับกฎหมาย
ภายในของประเทศตน นอกจากนี้ ยังมีบทความทางวิชาการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) เรื่ อ ง “วั ฒ นธรรมแห่ ง การ Remix และความสามารถในการสร้ า งสรรค์ ง านอย่ า งมื อ
สมั ค รเล่ น : สภาวะที่ ก ลื่ น ไม่ เ ข้ า คลายไม่ อ อกของลิ ข สิ ท ธิ์ ” (Remix Culture and Amateur
Creativity: A Copyright Dilemma) ที่ได้ตั้งประเด็นทิ้งไว้ว่า “The national copyright laws of
most countries around the world do not effectively address these challenges, and
leave many important questions unanswered. For example: Are remixes legal under
copyright law? If so, should the “remixed work” benefit from standard copyright
protection? Should it qualify as a derivative work, (in the same way as an
adaptation or a translation as defined under Article 2(3) of the Berne Convention on
the Protection of Literary and Artistic Works)? ..... Given the emergence of today’s
“remix” culture, and the legal uncertainty surrounding remixes and mash-ups, the
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time would appear to be ripe for policy makers to take a new look at copyright
law.” (กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่สามารถตอบสนองความท้าทายทางวัฒนธรรม
แห่ งการ Remix ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและปล่ อ ยให้ เป็ น คำถามที่ ยังไม่ ได้ คำตอบ ตัว อย่ างเช่ น
งาน Remix ควรอยู่ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่? และถ้าเป็นเช่นนั้น “งาน Remix”
ควรได้รับประโยชน์จากการคุ้ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยให้ลักษณะเช่นเดียวกับงานดัดแปลง
หรือไม่ (Derivative work) (เช่นเดียวกับการดัดแปลงหรือการแปลตามความหมายที่กำหนดไว้ใน
ข้ อ 2 (3) ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เพื่ อ การคุ้ ม ครองวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886
(The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) เมื่อพิจารณาถึง
วัฒ นธรรม "remix" ในปัจจุบัน และความไม่แน่นอนทางกฎหมายเกี่ยวกับ remix และ mash-ups
แล้วก็ดูเหมือนจะถึงเวลาสำหรับผู้กำหนดโนยบายเพื่อสร้างรูปลักษณ์ใหม่ของกฎหมายลิขสิทธิ์” ) 274
ซึ่งบทความดังกล่าวได้มีการพิจารณาถึงประเด็นว่า งาน Remix ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์โดยให้มีลักษณะเช่นเดียวกับงานดัดแปลงหรือการแปลตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (3)
ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เพื่ อ การคุ้ ม ครองวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) แต่ยังไม่มีคำตอบอย่างชัดเจน
ในประเด็นดังกล่าว ถ้าหากพิจารณาในแง่ของอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิ ล ปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works) อันมีที่มาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) นั้นอาจทำให้เห็นมุมมองขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในลักษณะของการเอื้อประโยชน์ในแนวทางเดียวกัน กับอนุสัญญา
กรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 ซึ่งถึงแม้จะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจาก
บทความดังกล่าวก็ตาม แต่ก็อาจอนุมานคำตอบของทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ผ่านทางของอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 ที่ถือเป็น
แม่บทของกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่มองว่า งานดัดแปลงอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึง
คำว่า Remix เลยก็ได้เช่นกัน
ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายของการดัดแปลงกรณีการ Remix งานดนตรีกรรมและ
สิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งของประเทศสหรั ฐ อเมริกานั้ น พบว่า ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้ ให้ ค วามหมายคำว่ า
“งานดัดแปลง” (Derivative work) ไว้ใน 17 U.S.C. § 101 อย่างชัดเจนว่าหมายถึงงานที่มีรากฐาน
การสร้างสรรค์โดยอาศัยเนื้ อหาของงานซึ่งมีอยู่ก่อนหน้า เมื่อพิจารณาความหมายเห็ นได้ ชัด ว่ามี
ลักษณะที่ค่อนข้างกว้างต่อการตีความและเปิดโอกาสให้ ศาลสูงสามารถวางหลักเกณฑ์ ขยายความ
บทบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งต่อมาศาลสูงได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานดัดแปลงว่า ต้องมีการใช้ความคิด
274“Remix

Culture and Amateur Creativity”, para 9–14.

165
สร้างสรรค์ และต้องแตกต่างจากงานต้นฉบับมากพอสมควร (Distinguishable variation) นอกจากนี้
ยังรวมถึงการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงอีกด้วย จากการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่ามีคดีการฟ้องร้องเกี่ยวกับ
การนำเอาเนื้อหาเพลงของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์มาปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคำร้องหรือทำนองหรือ
แม้ แต่ น ำมาผสมผสานกับ ท่ าเต้ น ของบุ ค คล และการนำเอาเนื้ อ หาของเพลงที่ อ ยู่ ในรูป แบบของ
สิ่งบันทึกเสียงมาปรับลดระดับเสียงและขยายเพลงให้มีความยาวขึ้น คือ คดี Campbell v. AcuffRose Music, Inc ค ดี Lenz v. Universal Music Corp แ ล ะ ค ดี Bridgeport Music, Inc. v.
Dimension Films ซึ่ ง ลั ก ษณะของการสร้ า งงานเพลงในคดี ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า อยู่ ใ นรู ป แบบของ
การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงแล้วเพราะได้มีการผสมผสานหรือแก้ไขเนื้อหาของ
ผลงานเดิมจนกลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้น หากพิจารณาจากคำนิยามคำว่า “ดัดแปลง” ซึ่งสามารถ
ตีความได้อย่างกว้างเพื่อให้ทันต่อความเจริญทางเทคโนโลยีแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่างานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการ Remix นั้นเป็นงานดัดแปลงภายใต้คำนิยามของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาเพราะลักษณะของงาน Remix นั้นเป็นงานทีไ่ ด้สร้างขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาของ
งานซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าเป็นรากฐานตามคำนิยามดังกล่าว
สำหรับประเทศอังกฤษแม้จะได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม ค.ศ.1886 (The Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works) ที่ จ ะต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให้ ค วามคุ้ ม ครองถึงงานดั ด แปลงก็ ต าม
แต่ประเทศอังกฤษก็มิได้ให้ความหมายของงานดัดแปลงไว้อย่างชัดเจน แต่กำหนดลักษณะของการ
ดั ด แปลงงานดนตรี ก รรมไว้ ในมาตรา 21(3) (b) “หมายถึ งการเรีย บเรีย ง (Arrangement) หรื อ
ถอดความงาน (Transcription)” เท่ า นั้ น แต่ ไม่ ได้ ก ำหนดลั ก ษณะการดั ด แปลงสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
ตัวอย่างเช่น วิธีการ Remix ในรูปแบบการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling) ในผลงาน N.W.A. 100 Miles and Runnin' (The Explicit) What is a Music Sample?12 Songs You Had No
Idea Were Sampled What is Sampling? | Music Production | Loudon Stearns | Beginner
| Berklee Online How To ผู้ ดัดแปลงได้สุ่มตัวอย่างบางส่วนของทำนองเพลงจากสิ่งบันทึกเสียง
ต้น ฉบั บ จำนวน 5 เพลง ได้แ ก่ เพลง Tere Mere Beech Mein ต้ น ฉบั บ มี ความยาว 5.20 นาที
ผู้ดัดแปลงสุ่มมาเพียง 11 วินาที .เพลง Toxic ต้นฉบับมีความยาว 3.31 นาที ผู้ดัดแปลงสุ่มมาเพียง
11 วินาที เพลง Baby Got Back ต้นฉบับมีความยาว 4.13 นาที ผู้ดัดแปลงสุ่มมาเพียง 9 วินาที .
เพลง Anaconda ต้นฉบับมีความยาว 4.49 นาที ผู้ดัดแปลงสุ่มมาเพียง 8 วินาที และเพลง Are You
My Woman ต้น ฉบั บ มีความยาว 2.29 นาที ผู้ ดัดแปลงสุ่ มมาเพี ยง 10 วินาที 275 เป็นต้น ซึ่งหาก
275POPSUGAR,

12 Songs You Had No Idea Were Sampled, Retrieved 15
January 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=lvlDOS1lfTk.
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พิ จ ารณาการสุ่ ม ตั ว อย่ า งเพลง (Music sampling) ในมุ ม มองของสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งก็ ย่ อ มเป็ น
การดั ดแปลงสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งอย่ างชั ดเจนเพราะมี ก ารนำบางส่ ว นของสิ่ งบั น ทึ กเสี ยงหนึ่ งมาแก้ ไข
ดัดแปลง และหากพิจารณาในมุมมองของงานดนตรีกรรมก็ย่อมเป็นการดัดแปลงงานดนตรีกรรมได้
เช่นกันเพราะมีลักษณะเป็นการกระทำต่อทำนองของเพลง ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดปัญหาว่าการ Remix
เพลงซึ่งอาจกระทำต่องานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงได้ นั้นจะอยู่ในลักษณะของการดัดแปลงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents
Act 1988) หรือไม่ แม้เจตนารมณ์ของกฎหมายได้กำหนดขอบเขตการดัดแปลงไว้เฉพาะแต่งานดนตรี
กรรมโดยไม่รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงและยังกำหนดลักษณะของการดัดแปลงงานดนตรีกรรมไว้แต่ เพียง
การเรียบเรียงหรือถอดความเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้ตีความบทบัญญัติดังกล่าวอย่างแคบและ
ไม่ให้ครอบคลุมถึงการดัดแปลงในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อตัดปัญหาความไม่ชัดเจนที่อาจก่อให้เกิดข้อ
พิพาททางคดีตามมา แต่จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แม้บทบัญญัติกฎหมายของประเทศอังกฤษจะ
มิได้กำหนดให้การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอยู่ในลักษณะของการดัดแปลงอย่าง
ชัดแจ้งก็ตาม แต่ในปัจจุบันพบว่าได้มีวิจัยทางวิชาการเรื่อง UK Copyright and the Limits of UK
Music Sampling ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling)

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการ Sampling recorded
ซึ่ ง เป็ น การ Remix เพลงอย่ า งหนึ่ ง ควรจะมี ค วามหมายเป็ น งานสื บ เนื่ อ งหรื อ งานดั ด แปลง
(Derivative) เพราะงาน Remix ดังกล่าวมีลักษณะสืบเนื่องมาจากงานต้นฉบับ โดยวิจัยดังกล่าวยัง
เสนอให้มีการพิจารณาถึงบทกฎหมายของประเทศในสหภาพยุโรปอื่นที่ได้มีการสนับสนุนความชอบ
ด้วยกฎหมายของการสุ่มตัวอย่างเพลง (Music sampling) ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าแม้
การดัดแปลงงานตามกฎหมายของประเทศอังกฤษจะกำหนดไว้อย่างแคบ แต่ในปัจจุบันอาจอนุมานได้
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ว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงก็อาจอยู่ภายใต้ลักษณะของการดัดแปลงงานเพราะ
มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ ที่ได้อาศัยงานต้นฉบับเป็นฐานในการสร้างงานดัดแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องต่อการพัฒนาและความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
สำหรับ ประเทศออสเตรเลี ย มิได้ให้ ความหมายว่าอย่างไรคืองานดัดแปลง แต่ได้กำหนด
ลั ก ษณะของการดั ด แปลงงานดนตรี ก รรมไว้ ว่ า “หมายถึ ง การเรี ย บเรี ย ง (Arrangement) หรื อ
ถอดความงาน (Transcription)” โดยไม่ได้กำหนดลักษณะการดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงซึ่งคล้ายกับ
ประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่ ปรากฏว่าการดัดแปลงงานดนตรีกรรมให้หมายถึงการ Remix ด้วย แต่จาก
การศึกษาค้นคว้าปรากฏว่ามีคดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับประเด็นละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการสร้างงานเพลง
โดยนำเนื้อหาส่วนหนึ่งของเพลงต้นฉบับมาปรับเปลี่ยนใหม่โดยการเพิ่มเสียงขลุ่ยให้เกิดการผสมผสาน
กั บ เนื้ อ ห าขอ งเพ ลงต้ น ฉบั บ คื อ คดี EMI Songs Australia Pty Limited v Larrikin Music
Publishing Pty Limited [2011] ซึ่ ง ลั ก ษณะและวิ ธี ก ารสร้ า งงานเพลงในคดี ดั ง กล่ า วอยู่ ใ น
ความหมายของการ Remix งานดนตรีกรรรมเพราะมีการนำการแก้ไข ผสมผสานหรือปรับปรุงเนื้อหา
ของผลงานเดิมเพื่อสร้างผลงานใหม่ แต่คดีดังกล่าวศาลก็มิได้วินิจฉัยว่าเพลงที่เกิดจากการ Remix นั้น
เป็ น การดั ด แปลงงานหรื อ ไม่ ซึ่ ง ศาลเน้ น วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยอาศั ย หลั ก
Substantial part เท่านั้น นอกจากนี้ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่โต้แย้งผลของคำพิพากษาคดี
ดังกล่าวพบว่าแนวโน้มของ นักกฎหมายเริ่มมีความเห็นว่าการสร้างงานเพลงโดยใช้วิธีการ Remix นั้น
อยู่ในลักษณะของการใช้เนื้อหาสำหรับแปลงงาน (Transformative Use) เพื่อสร้างผลงานใหม่ขึ้น
ส่วนประเทศไทยได้ให้ความหมายของคำว่า “ดัดแปลง” ไว้ในมาตรา 4 หมายความว่า ทำซ้ำ
โดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มี
ลั กษณะเป็ น การจั ด ทำงานขึ้น ใหม่ ทั้ งนี้ ไม่ ว่าทั้ งหมดหรือบางส่ ว น ในส่ ว นที่ เกี่ยวกับ ดนตรีกรรม
ให้ ห มายความรวมถึ ง จั ด ลำดั บ เรี ย บเรี ย งเสี ย งประสาน หรื อ เปลี่ ย นคำร้ อ งหรื อ ทำนองใหม่ ”
จากการศึกษาค้นคว้าคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์พบว่า แม้มาตรา 4 วรรค 15 จะได้กำหนดลักษณะ
ของการดัดแปลงงานไว้เฉพาะ 5 ประการเท่านั้น แต่ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างของลักษณะงานไว้
เท่านั้ น อาจมีงานอย่างอื่น ที่เข่าข่ายการดัดแปลงได้อีก เช่น งานสิ่ งบันทึ กเสี ยง เป็ นต้น และเมื่ อ
พิจารณากับวิธีการ Remix เพลงซึ่งมีลักษณะต้องนำเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเพลงต้นฉบับมาตัด
ต่อ แก้ไขหรือผสมผสานกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ปรับเปลี่ยนอรรถรสในการฟังหรือศิลปะหรือ
แม้กระทั่งล้อเลียนงานต้นฉบับ ซึ่งเนื้อหาของเพลงนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานดนตรีกรรมหรืออยู่
ในรูปของสิ่งบันทึกเสียงก็ได้ และเมื่อเพลงที่สร้างขึ้นใหม่จากการ Remix นั้นได้นำมาฟังโดยรวมแล้ว
ยังคงมีส่วนเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเพลงต้นฉบับอยู่ด้วย จึงไม่ใช่ลักษณะของการจัดทำงานขึ้น
ใหม่เพื่อให้แตกต่างจากงานต้นฉบับอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เห็นได้ว่าการ Remix เพลงนั้นอยู่ในลักษณะ
ของการทำซ้ำโดยการเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ มเติมงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่
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ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วนั่นเอง แม้การ Remix จะไม่อยู่ในความหมายของการจัดเรียง เรียบเรียง
เสียงประสาน หรือเปลี่ยนคำร้องใหม่ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 4 วรรค 15 อนุมาตรา 5 ก็ตาม
เมื่อพิจารณาแล้ วว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอยู่ในความหมายของ
การดัดแปลงงาน ย่อมมีปัญหาที่ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะอยู่ในลักษณะของการดัดแปลงงาน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่ งบัน ทึกเสียงที่ จะถือเป็ นงานดัดแปลงตามนิยามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 4 นั้นจะต้องถึงขนาดปรับเปลี่ยน ผสมผสาน แก้ไขเนื้อหาของงานต้นฉบับทั้งหมดหรือเพียง
บางส่ วนแต่ส่ วนที่ได้รั บ การปรับ เปลี่ ยน ผสมผสานหรือ แก้ไขนั้ นเป็ น ส่ ว นซึ่งเป็น สาระสำคัญ ของ
ต้นฉบับและจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ยังคงมีความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับอยู่ใน
ผลงาน Remix อยู่ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม หากปรากฏว่ า ขนาดของการ Remix งานดนตรีก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียงเป็นแต่เพียงการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของงานต้นฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือ
เป็นการ Remix จนถึงขนาดที่เป็นการสร้างงานขึ้นใหม่โดยไม่เหลือเค้าโครงของงานต้นฉบับ เช่นนี้ ไม่
ถื อ ว่ า เป็ น การดั ด แปลงงานตามนิ ย ามของกฎหมายแต่ อ ย่ า งใดแต่ ยั ง คงอยู่ ในความหมายของ
การ Remix และกรณีดังกล่าวอาจจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในฐานะการดัดแปลงงานด้วย เพราะไม่
เข้าองค์ประกอบของคำว่าดัดแปลงแต่อย่างใด
4.1.2 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงด้วยวิธีการ
Remix .........
จากที่ได้ศึกษามาแล้วในหัวข้อ 41.1 ว่าการ Remix เพลงมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงาน
อย่างหนึ่งเพราะได้มีการนำเนื้อหาของเพลงต้นฉบับทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยน
เนื้อหานั้นจนกลายเป็นผลงานเพลงขึ้นอีกชิ้นหนึ่ง และเนื่องจากการดัดแปลงเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
(Exclusive Rights) ของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ หากผู้ดัดแปลงได้รับอนุญ าตหรือได้รับ ความยินยอมจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหาของเพลงต้นฉบับไปใช้ได้ก็ย่อมไม่มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นคือในกรณีผู้ดัดแปลงนำเนื้อหาของเพลงต้นฉบับไปได้และมีการดัดแปลงเนื้อหาส่วนนั้นโดยมิได้
รับ อนุ ญ าตจากเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ ซึ่งตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 มาตา 4 วรรค 15 ได้
กำหนดว่าต้อ งเป็ น การดัดแปลงในส่ ว นซึ่งเป็ นสาระสำคัญ ของงานด้ว ยโดยมิได้มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ใช้
พิจารณาอย่างชัดเจนและย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผู้สร้างงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงด้วยวิธีการ
Remix ที่อาจต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ตามมา
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีหลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดัดแปลงงานดนตรี
กรรมจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานเพลงต้นฉบับโดย
ชอบด้ ว ยกฎหมายและจำเลยได้ คั ด ลอกผลงานเพลงโดยมิ ได้ รับ ความยิ น ยอมจากโจทก์ ห รือ ไม่
ซึ่งวิธีการที่ ใช้พิ จ ารณาว่า ผลงานของจำเลยที่ ได้น ำผลงานเพลงของโจทก์ไปดัด แปลงด้ว ยวิธีการ
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Remix ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์หรือไม่ จากการศึกษาค้นคว้าแนวคำพิพากษาและเอกสารทางวิชาการ
พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ห ลักความคล้ ายคลึงกันอย่างมาก (Substantial similarity) เพื่อ
พิจารณาว่างานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่จำเลยสร้างขึ้นนั้นละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ ซึ่งมีหลักการ
สำคัญ คือ โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จำเลยได้นำไปใช้และปริมาณของ
เนื้ อ หาที่ จ ำเลยได้ น ำไปใช้ นั้ น มี ป ริ ม าณที่ ม ากพอแม้ ว่ าจำเลยจะได้ มี ดั ด แปลงองค์ ป ระกอบของ
เสียงเพลงไปแล้วก็ตาม โดยสามารถแบ่งได้ 2 วิธีการได้ดังนี้
1.ใช้วิธีทดสอบแนวคิดและความรู้สึก โดยแบ่งออกเป็นการการทดสอบภายนอกที่
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของเพลง (เช่น วิเคราะห์โครงสร้าง
ของเพลง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโน้ตเพลง เนื้อร้อง การใช้วลี โครงเรื่องของเพลง จังหวะและ
ความเร็ว แนวคิดและความรู้สึกโดยรวมของเพลง) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแยก
ส่วนขององค์ประกอบของงานดนตรีกรรมหรือส่วนของเนื้อหาเพลงที่ ปรากฏในสิ่งบันทึกเสียงระหว่าง
ผลงานโจทก์และจำเลยออกจากกัน เช่น แยกเนื้อ หาของงานที่ โจทก์ ไม่ ได้รับ ความคุ้ม ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือแยกเนื้อหางานของโจทก์ที่อยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นตามกฎหมายลิขสิทธิ์
(Fair use) ออกจากกันและเมื่อใช้วิธีการทดสอบภายนอกเสร็จแล้วขั้ นตอนต่อไปก็ใช้วิธีการทดสอบ
ภายในที่อาศัยวิญญูชน (Reasonable person) เป็นพิจารณาโดยอาจจะพิจารณาจากแนวคิดรวม
และความรู้สึกของผลงานของโจทก์และจำเลย
2. ใช้วิธีการทดสอบส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงาน (Substantial) ใช้พิจารณากรณี
ที่จำเลยได้นำเนื้อหาของเพลงต้นฉบับไปใช้เพียงเล็กน้อย แต่ ปรากฏว่าเนื้อหาที่จำเลยนำไปใช้นั้นมี
คุณ ภาพและมี ความสำคั ญ ต่ องานของโจทก์ โดยพิ จารณาทั้งในเชิงคุณ ภาพงานและปริมาณงาน
สัดส่วนของงานที่จำเลยนำไปใช้ดัดแปลง ความคิดสร้างสรรค์ของงานที่ได้คัดลอกไป ซึ่งวิธีทดสอบนั้น
ผู้ทดสอบจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าสาระสำคัญงานโจทก์และจำเลยอยู่ตรงไหนเพื่อให้ศาลได้วินิจฉัย
อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการพิจารณาการ Remix สิ่งบันทึกเสียงว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่นั้น จากการศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาและเอกสารทางวิชาการพบว่า ส่วนใหญ่แล้วศาลจะไม่
นำหลัก Substantial similarity (ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก) มาใช้ในการพิจารณาว่าการ Remix
สิ่งบันทึกเสียงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ แต่ศาลกลับใช้หลักความยินยอมหรือการได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงเป็นเกณฑ์พิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยศาลไม่คำนึงเลยว่าเสียงที่
ได้ถูกปรับเปลี่ยนหรือผ่านการ Remix ไปแล้วจะทำให้รู้ว่าเป็นผลงานต้นฉบับหรือไม่ ทั้งนี้ โดยเหตุผล
ที่ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา 114(b) ได้กำหนดขอบเขตของสิทธิในการ Remix สิ่งบันทึกเสียงเป็น
สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของเจ้ าของลิขสิ ทธิ์ ที่จะดัดแปลงไว้โดยเฉพาะต่างจากงานดนตรีกรรม ดังนั้น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดัดแปลงสิ่งบันทึกเสียงได้ หากบุคคล
อื่นที่มิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบัน ทึกเสียงฝ่าฝืนดัดแปลงโดยมิได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจาก
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เจ้าของสิ่งบันทึกเสียง ก็ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และนอกจากนี้ การนำสิ่งบันทึกเสียงไปดัดแปลง
นั้น แม้จะเป็นเพียงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ส่วนของงานต้นฉบับที่ผู้ดัดแปลงได้นำไปใช้ดัดแปลง
ก็ย่ อมกระทบต่อคุณ ค่างานต้น ฉบั บ สิ่งบันทึ กเสี ยงที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์มีอยู่ได้ ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวนี้
ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมิได้นำ หลัก Substantial similarity มาใช้ในการพิจารณาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยวิธีการ Remix สิ่งบันทึกเสียง
สำหรับ หลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยการดัดแปลงงานของประเทศอังกฤษนั้นจะต้อง
ประกอบด้ว ยหลั กเกณฑ์ 2 ประการ คือ งานที่ดั ดแปลงต้องเป็ น ส่ วนซึ่งเป็ นสาระสำคัญ ของงาน
ต้น ฉบั บ อั น มี ลิ ขสิ ท ธิ์ และเป็ น การละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ มหรือ ไม่ ซึ่ ง วิธี การที่ ใช้
พิจ ารณาว่า ผลงานของจำเลยที่ได้นำผลงานเพลงของโจทก์ไปดัดแปลงด้วยวิธีการ Remix ละเมิด
ลิขสิทธิ์โจทก์หรือไม่ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและแนวคำพิพากษาพบว่าในประเทศ
อังกฤษจะใช้ห ลัก Substantial part (การใช้เนื้อหาในส่ วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ ) โดยมีรูปแบบและ
วิธีการพิจารณาการใช้เนื้อหาในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ
-ประการแรก การนำเนื้อหาไปใช้ทั้งหมดโดยมิได้มีการดัดแปลงเนื้อหา กรณีนี้เมื่อ
เนื้อหาของงานต้นฉบับได้ถูกนำไปใช้ทั้งหมดโดยมิได้มีการดัดแปลงเนื้อหาก็ย่อมเป็นไปได้ว่าส่วนที่เป็น
สาระสำคัญในงานต้นฉบับย่อมตกติดไปด้วย หากเป็นการนำเนื้อหาไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ย่อมทำให้ผู้นำไปใช้นั้นต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์

ภาพที่ 4.2 การนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้ดัดแปลง
จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า งานชิ้น B ได้นำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานชิ้น A
ไปใช้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ งานชิ้น B จึงถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต่องานชิ้น A เพราะงานชิ้น B ได้รวมสิ่งที่มี
คุณค่าของงานชิ้น A ไว้ทั้งหมด
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-ประการที่สอง หากเป็นการนำเนื้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้เพียงบางส่วนโดยมิได้
มีการดัดแปลงส่วนที่นำไปใช้ การจะพิจารณาว่าว่าเนื้อหาที่นำไปใช้นั้นจะเป็นสาระสำคัญหรือไม่ให้
พิจารณาจากคุณภาพ (Qualitative Test) ของเนื้อหาที่นำไปใช้มากกว่าปริมาณของเนื้อหา

ภาพที่ 4.3 การนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้บางส่วน
จากภาพดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่างานชิ้น B ไม่ได้นำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญในงาน
ชิ้น A ไปใช้ทั้งหมดเพียงแต่ได้นำไปใช้ในงานชิ้น B เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น การจะพิจารณาว่างาน
ชิ้น B ละเมิด ลิ ขสิ ทธิ์ในงานชิ้ น A หรือไม่จะต้ องพิ จารณาคุ ณ ภาพของเนื้ อหาซึ่ งเป็ น สาระสำคั ญ
(เนื้อหาในกรอบสีเหลือง) ของงานชิ้น B ว่ามีคุณภาพพอที่จะเป็นสาระสำคัญของงานชิ้น A มากน้อย
เพียงใด แม้งานชิ้น B จะนำเนื้ อหาในกรอบสีเหลืองมาใช้เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหากเนื้อหาในกรอบ
สี่ เหลื องมีคุ ณ ภาพที่ เป็ น สาระสำคัญ ต่องานชิ้น A แม้ เนื้อ หาอื่น ๆ ในงานชิ้ น B (เนื้อ หาในกรอบ
สี น้ ำ เงิ น ) จะมี จ ำนวนมากกว่ า ก็ ต าม ก็ ย่ อ มจะถื อ ว่ า งานชิ้ น B ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานชิ้ น A ได้
ตัวอย่างเช่นคดี Board v. Tixdaq (2016) ที่แสดงให้เห็นว่าช่วงไฮไลท์ (Highlights) ของการแข่งขัน
กีฬา เช่น ฉากได้แต้มของเกมถือได้ว่าเนื้อหาที่แสดงถึง สิ่งที่น่าสนใจ (Interest) และมีคุณค่า (Value)
จึงมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นสาระสำคัญของงาน แม้ช่วงไฮไลท์ดังกล่าวจะมีระยะเวลาแค่ 2 วินาที
ก็ไม่จำเป็น
-ประการที่สาม การนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้และมีการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วน
ที่นำไปใช้ กรณีนี้จะพิจารณาจากงานที่ผู้ละเมิดได้สร้างขึ้นว่าได้รวมเอาส่วนสำคัญของทักษะ แรงงาน
ความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับไว้ด้วยหรือไม่ หากส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ถูกดัดแปลงแก้ไขไปแล้ว
ยังแสดงถึงทักษะ แรงงาน ความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับไว้อยู่ ก็ย่อมถือได้ว่า ส่วนที่ถูกดัดแปลง
ยังคงความเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับอยู่นั่นเอง
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ภาพที่ 4.4 การนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปใช้และมีการดัดแปลง
จากภาพดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า งานชิ้ น B ได้ ร วมเอาสิ่ ง ซึ่ ง เป็ น
สาระสำคัญของงานชิ้น A ไว้ แต่ปรากฏว่าสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญมีบางส่วนไม่ได้รับการดัดแปลงแก้ไข
(ส่วนที่ 1.) และบางส่วนได้รับการดัดแปลงแก้ไข (ส่วนที่ 2) ซึ่งการจะพิจารณาส่วนที่ไม่ได้ดัดแปลง
แก้ไขก็จะต้องใช้หลักคุณภาพ (Qualitative Test) ของเนื้อหา ส่วนเนื้อหาที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไข
นั้นต้องใช้หลักทักษะ แรงงาน ความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับเพื่อพิจารณาส่วนที่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไข
สำหรั บ การพิ จ ารณาว่ า สิ่ ง ใดเป็ น ส่ ว นซึ่ ง เป็ น สารสำคั ญ ของงานดนตรี ก รรม
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในประเทศอังกฤษมักจะพิจารณาจากองค์ประกอบของดนตรีตามที่กล่าว
ไว้ในบทที่ 2 นอกจากนี้ศาลยังอาจพิจารณาถึงเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของงานดนตรีกรรมด้วย เช่น ชื่อ
เพลงและคำร้องของท่อนฮุก ความไพเราะของท่อนฮุก เรื่องราวและความหมายของเพลง เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีการนำส่วนซึ่ง
เป็นสาระสำคัญไปใช้และมีการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนที่นำไปใช้นี้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าศาลสูง
ประเทศอังกฤษได้ใช้หลักความคล้ายคลึงกัน (Similarities) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่างานดัดแปลง
นั้นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับหรือไม่ หากปรากฏว่าความคล้ายคลึงของงานดัดแปลงมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับงานต้นฉบับอย่างพอเพียงแล้ว ส่วนใหญ่ศาลสูงก็จะเห็นว่างานดัดแปลงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์
ในงานต้นฉบับ แต่ถ้าหากปรากฏว่าทั้งสองงานไม่มีความคล้ายคลึง หรือมีความคล้ายคลึงกันแต่ความ
คล้ายคลึงนั้นเป็นแต่เพียงเรื่องทั่ว ๆ ไป แนวโน้มของศาลสูงก็จะเห็นว่างานดัดแปลงนั้นมิได้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ ซึ่งหลักการพิจารณาเนื้อหาที่คล้ายคลึงว่าเป็นเพียงเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อไม่ให้
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ผู้ดัดแปลงต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักการดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับ
การวิธีการแยกส่วนองค์ประกอบงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนประเทศออสเตรเลียเนื่องจากโดยส่วนใหญ่ กฎหมายลิ ขสิทธิ์ ของประเทศออสเตรเลี ย
ได้รับแนวคิดมาจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษจึงทำให้หลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการ
ดัดแปลงงานของประเทศออสเตรเลียมีส่ วนคล้ายกับประเทศอังกฤษ กล่ าวคือ ซึ่งหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่างานดัดแปลงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับหรือไม่แบ่งได้ 3 ประการ กล่าวคือ ประการ
แรก ต้องมีการดัดแปลงงานต้นฉบับโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ประการที่สอง ระบุเนื้อหา
หรื อ ส่ ว นของงานที่ ถู ก กล่ าวหาว่ าละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รือ ได้ รับ มาหรื อ คั ด ลอกจากงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ประการที่สาม ตรวจสอบว่าส่วนที่ ได้รับมาหรือนำมาใช้ดัดแปลงนั้นเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของ
งานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานดนตรีกรรมนั้น
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารวิ ช าการและคำพิ พ ากษาพบว่ า ประเทศออสเตรเลี ย ใช้ ห ลั ก
Substantial part ในการพิจารณาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยเน้นพิจารณาจากคุณภาพของเนื้อหา
งาน เช่น ท่ อนฮุก (Hook) ทำนองหลั ก (Melody) คีย์ (Key) จังหวะและความเร็ว (Tempo and
rythym) ความกลมกลืน (Harmony) บริบทและโครงสร้าง (Context and structure) นอกจากนี้
ยั งต้ อ งคำนึ งถึ งความคิ ด ริเริ่ มของผู้ ส ร้างสรรค์ ม ากกว่าปริม าณของเนื้ อ หางานที่ น ำไปใช้ ด้ ว ย ซึ่ ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
ข้างต้น
ในส่วนของประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ต้องเป็นการดัดแปลงงานดนตรี
และสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุ ญาต ประการที่สองต้องเป็นการนำเนื้อหาของ
งานต้นฉบับในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญไปดัดแปลง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าวิธีการพิจารณาว่าส่วน
ใดเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้นเราจะต้องวินิจฉัยดูว่าส่วนที่มี
การอ้างว่าได้มีการดัดแปลงนั้ น เป็ นส่ วนที่แสดงถึงคุณ ภาพของงานหรือไม่เพียงใดซึ่งจะคล้ ายกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและออสเตรเลีย เช่น พิจารณาจากเนื้อหาของงานดนตรีกรรมต้นฉบับ
ไม่ว่าเป็นท่อนสร้อย ท่อนฮุก หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบทางดนตรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจาก
จะพิจารณาคุณภาพของงานแล้ว ประเทศไทยยังเน้นไปที่การพิจารณาปริมาณของงานที่นำไปใช้ด้วย
ว่าถ้าหากงานที่น ำไปใช้สร้างงานดัดแปลงมีปริมาณจำนวนมากเกินไป เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นการ
นำไปใช้ในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญแล้ว
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4.2 ปัญหาการอ้างข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยวิธีการ Remix
ตามที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในบทที่ 2 ว่ า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระสงค์ จ ะให้ บุ ค คลได้ ใช้ ผ ลงาน
สร้ างสรรค์ต่าง ๆ เพื่ อก่อให้ เกิดประโยชน์ มากที่สุ ด ด้วยเหตุนี้ จึงได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับ การ
กระทำบางอย่างกับ งานอัน มีลิขสิทธิ์โดยไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา
ดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์กับผลประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม
สำหรับ กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญ ญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ค.ศ.1886 และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ได้กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ไว้คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กำหนดข้อยกเว้นมิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะบางกรณี ต่อเมื่อการกระทำนั้นไม่ขัดแย้งกับการแสวงประโยชน์โดยปกติ
ของงานและไม่ทำให้เสื่อมเสียโดยไม่มีเหตุผลต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าอนุสัญญาฯและข้อตกลงดังกล่าวนี้มีลักษณะเปิดกว้างเพื่อให้ครอบครอบวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าแม้อนุสัญญาฯและข้อตกลง
ดังกล่าวนี้จะไม่มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่จากการตีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวสามารถปรับใช้ให้ครอบคลุมกับ
การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงได้
ในส่ วนประเทศสหรั ฐอเมริกา จากการศึกษาค้นคว้า บทบัญ ญั ติและแนวคำพิ พากษาของ
ศาลสู งพบว่า ปั จ จุบั น นี้ ป ระเทศสหรัฐ อเมริกามีการนำหลั กการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use)
มาปรับใช้เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายเพื่อให้การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงไม่เป็นการ
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ต่ อ เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ อ ย่ า งชั ด เจน นอกจากนี้ ยั งพบคดี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ Remix
งานดนตรีกรรมและสิ่งบั น ทึกเสี ยง โดยส่ วนใหญ่ ศาลสู งจะอาศัย บทบัญ ญั ติข้อยกเว้นในเรื่องการ
ล้ อ เลี ย นงานต้ น ฉบั บ มาปรั บ ใช้ โดยอาศั ย หลั ก Transformative use พิ จ ารณาวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ลักษณะของการนำเนื้อหางานต้น ฉบับไปใช้ Remix ว่าเป็นการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use)
สำหรับงานล้อเลียนที่จะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย คือ การสร้างงานที่ต้องมีเนื้อหาของงานอย่างน้อย
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมต้นฉบับงาน 276และอาจมีลักษณะเป็นการสร้างความ
276ปณิ ธาน

พูลรักษ์ , “ปัญหาในการให้ความคุ้มครองในงานอันมีลักษณะเป็นการล้อเลียน
ผลงานต้นฉบับ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2540),
หน้า 93.
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ตลกขบขันด้วย277 ดังนั้น การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่จะถือเป็นงานล้อเลียนนั้น
ต้องมีส่วนหนึ่งของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมงานต้นฉบับด้วย
เช่น คดี Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) ที่ ได้น ำเนื้ อหาของเพลง
ต้นฉบับมา Remix ใหม่เพื่อให้ส่วนหนึ่งของงานใหม่นั้นล้อเลียนงานต้นฉบับ โดยศาลได้นำหลักเกณฑ์
ในมาตรา 107 มาพิจารณาการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่จะถือเป็นการล้อเลียน
ดังนี้278
1.พิจารณาวัตถุป ระสงค์ในการใช้งานว่า การสร้างงานล้อเลียนสามารถเข้าแทนที่
งานต้นฉบั บ ได้ห รือไม่และมีการดัดแปลงวัตถุประสงค์เดิมของงานต้นฉบับไปมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการสร้างงานล้อเลียนก็เพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมงานต้นฉบับ จึงมีแนวโน้มที่ไม่อาจ
เข้าแทนที่งานต้นฉบับได้
2.พิจารณาลักษณะโดยธรรมชาติของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อ 2 นี้ ศาล
เห็นว่าไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณากับงานล้อเลียนเพราะโดยธรรมชาติของงานล้อเลียนนั้นจะต้องเป็น
งานที่ทำขึ้นเพื่อล้อเลียนต้นฉบับที่คนในสังคมรู้จักกันโดยทั่วไป
3.พิจารณาสัดส่วนของจำนวนหรือสาระสำคัญของงานที่ถูกนำไปใช้ กล่าวคือ เป็น
การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหางานต้นฉบับที่ถูกนำไปใช้ดัดแปลงสร้างงานล้อเลียนขึ้น ซึ่งใน
เรื่องนี้ ศาลเห็ น ว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่ งบันทึ กเสี ยงเพื่ อล้ อเลี ยนงานต้น ฉบับ นั้นแม้
ผู้ Remix จะนำเนื้อหาส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับมาใช้ในการสร้างงาน Remix ก็ตาม
ก็ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของงานล้อเลียน ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าเป็นการสร้างล้อเลียนงาน
ต้นฉบับใด และนอกจากนี้ ในคดีนี้ยังปรากฏว่าผู้สร้างงานล้อเลียนยังดัดแปลงทำนองให้แตกต่างจาก
ต้นฉบับและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง กรณีจึงอาจพิจารณาได้ว่าผู้สร้างงานล้อเลียนนั้นได้มีการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเนื้อหาของงานต้นฉบับ
4.พิจารณาผลกระทบของการใช้งานนั้นที่มีต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าของ
งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์โดยต้ อ งเป็ น ผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จ หรือ ตลาดของงานต้ น ฉบั บ นั้ น มิ ใช่คุ ณ ค่ า
ทางจิตใจของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งในคดีนี้พบว่ากลุ่มผู้บริโภคงานล้อเลียนกับงานต้นฉบับเป็น
คนละกลุ่มกัน จึงทำให้งานล้อเลียนไม่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือตลาดของงานต้นฉบับ เพราะ
งานล้อเลียนและงานต้นฉบับอยู่ในความต้องการทางตลาดคนละกลุ่มกัน

277พิญ ช์สินี

สุขสุดประเสริฐ , “การคุ้มครองงานล้อเลียน (Parody) ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
ของไทย” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2551,),หน้า 64–65.
278เรื่องเดียวกัน,หน้า 70
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แต่อย่างไรก็ตาม การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงในบางกรณีที่มิได้ล้อเลียน
งานต้นฉบับ ผู้ Remix ก็อาจอ้างหลักการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use) เพื่อเป็นการยกเว้นความ
รับ ผิ ดต่อเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ในงานต้น ฉบับ ได้ เช่ น คดี Lenz v. Universal Music Corp., (2015) ที่
ผู้ Remix ได้ใช้บางส่วนของเนื้อหาต้นฉบับของเพลง "Let's Go Crazy" จำนวน 20 วินาทีจากเนื้อหา
ทั้งหมดมาเปิดเพื่อประกอบการเต้นของบุตรและได้บั นทึกเป็นคลิปวิดิโอที่มีทั้งภาพการเต้นของเด็ก
และเสียงเพลง Let's Go Crazy โพสต์ลงบน YouTube ซึ่งจากคดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ Remix มิได้
มีเจตนาที่จะล้อเลียนงานต้นฉบับแต่ประการใด เพียงแต่มีวัตถุประสงค์นำบางส่วนของงานต้นฉบับมา
ผสมผสานกับการบันทึกวิดิโอการเต้น ของบุตรเท่านั้น แต่ก็สามารถที่จะอ้างหลักการใช้งานอย่างชอบ
ธรรม (Fair Use) เพื่อเป็ น การยกเว้นความรับผิ ดต่อเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ในงานต้น ฉบับ ได้ ดังนั้ น จาก
การศึ ก ษาทั้ ง 2 คดี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การ Remix งานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบั นทึกเสีย งนั้น ศาลได้คำนึ งหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ภ ายใต้มาตรา 107 ทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้งาน พิจารณาลักษณะโดยธรรมชาติของงานอันมีลิขสิทธิ์ พิจารณา
สัดส่วนของจำนวนหรือสาระสำคัญของงานที่ถูกนำไปใช้ พิจารณาผลกระทบของการใช้งานนั้นที่มีต่อ
คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าจะสามารถอ้างหลักการใช้
งานอย่ า งชอบธรรม (Fair Use) ได้ ห รื อ ไม่ โดยไม่ จ ำเป็ น ว่ า การ Remix งานดนตรี ก รรมและ
สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งนั้ น จะทำขึ้ น เพื่ อ ล้ อ เลี ย นงานต้ น ฉบั บ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ดั ง นั้ น การ Remix เพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ อื่น ๆ ครบหลั กเกณฑ์ ทั้ ง 4 ประการข้ างต้ น แล้ ว การ Remix งานดนตรีก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียงก็ย่อมได้รับการยกเว้นตามกฎหมายได้ ตัวอย่างเช่น การ Remix งานดนตรีกรรมและ
สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นตั ว หรือ การ Remix ที่ มิ ได้ มี ผ ลกระทบในเชิ งเศรษฐกิ จ กั บ
งานต้นฉบับแต่กลับทำให้งานต้นฉบับมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ การ Remix เพื่อ
สนองตลาดความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เช่น Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ต้นฉบับเดิมให้มีจังหวะที่แปลกใหม่เพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคเพลง Rap เป็นต้น
สำหรับประเทศอังกฤษ จากการศึกษาค้นคว้า บทบัญญัติและคำพิพากษาของศาลสู งและ
ความเห็นทางวิชาการแล้วไม่พบว่ามีการนำข้อยกเว้นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม (fair dealing) ไป
ปรับใช้กับการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงอย่างชัดเจนดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
แต่ได้มีความเห็นของนักวิชาการที่ส่วนใหญ่เห็นว่าควรนำข้อยกเว้นเกี่ยวกับการสร้างงานล้อเลียนไป
ปรับ ใช้กับ การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบั นทึกเสี ยง สำหรับ งานล้ อเลี ยน (Parody) ภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษนั้นต้องเป็น งานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอาศัยผลงานที่มีอยู่เดิม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตลก หรือเยาะเย้ยและแสดงถึงอารมณ์ขันหรือการเหน็บแนม โดยอาจทำขึ้น
เพื่อจุดประสงค์ในการล้อเลียนการเมืองหรือความบันเทิงก็ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ศาลควรจะพิจารณาว่า
การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่ งบั นทึ กเสี ยงเพื่อล้อเลียนนั้นจะเป็นธรรมต่ออสิ ทธิของเจ้าของ
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ลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับหรือไม่ ศาลมักจะคำนึงผลประโยชน์ สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ปริมาณของงานที่
ถู ก นำไปใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการแสดงออกของผู้ ล้ อ เลี ย น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การ Remix
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น บางกรณีมิได้ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนที่แสดงออก
ถึ ง ความตลกขำขั น เสมอไป ตั ว อย่ า งเช่ น การ Remix งานดนตรี ก รรมและสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเชิงด้านการตลาดแก่ผลงานต้นฉบับ ซึ่งการ Remix ดังกล่าวผู้กระทำมิได้มี
เจตนาให้เกิดการล้อเลียนหรือตลกขบขันแต่อย่างใด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการ
Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบั น ทึกเสียงนั้นแม้ผู้ Remix จะมิได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ล้อเลียนงานต้นฉบับ แต่ก็อาจได้รั บการยกเว้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษได้หากการ Remix
นั้ น ได้ ก ระทำภายใต้ ข้ อ ยกเว้น การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น ธรรม (fair dealing) กำหนดไว้ เช่ น Remix เพื่ อ
การศึกษา การวิจัย การวิพากษ์วิจารณ์ ติชมงาน เป็นต้น
สำหรั บ ประเทศออสเตรเลี ย จากการศึ กษาบทบั ญ ญั ติ คำพิ พ ากษาของศาลสู ง พบว่า ได้
ปรากฏคดี ฟ้ อ งร้ อ งกั น เกี่ ย วกั บ การ Remix เพลง แต่ ยั ง มิ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น ว่ า การ Remix
งานดนตรี ก รรมนั้ น จะได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ เป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ คื อ ในคดี EMI Songs
Australia Pty Limited v Larrikin Music Publishing Pty Limited [2011] แต่ จ ากการศึ ก ษา
เอกสารทางวิ ช าการพบว่ า มี นั ก วิ ช าการให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การ Remix งานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียงโดยวิธีการ Mash up โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สร้างงาน Remix มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ล้อเลียนงานต้นฉบับเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น
บางกรณี มิได้ท ำขึ้น เพื่ อ ล้ อเลี ย นงานต้น ฉบั บ แต่ เพี ยงอย่างเดียว อาจทำขึ้ นเพื่ อการวิจัยหรือเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวที่มิได้มุ่งค้ากำไรหรือส่งผลกระทบต่อมูลค่าและการตลาดของผลงานต้นฉบับ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่มิใช่
การล้อเลียน ก็สามารถได้รับการยกเว้นตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลียได้เช่นกัน โดย
จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย กล่าวคือ พิจารณาวัตถุประสงค์และลักษณะของ
งานที่ได้นำมาใช้ พิจารณาลักษณะของงานลิขสิทธิ์หรือการดัดแปลงงาน พิจารณาความเป็นไปได้ใน
การได้มาซึ่งงานลิ ขสิทธิ์ห รือการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ภายในเวลาอันสมควรในราคาขายปกติ
พิจารณาผลกระทบต่อศักยภาพทางการตลาดหรือมูลค่าของงานหรือการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
พิจารณาปริมาณ ส่วนสำคัญของงานที่คัดลอกมาเมื่อเทียบกับปริมาณงานต้นฉบับ
สำปรั บ ประเทศไทยนั้ น จากการศึกษาเอกสารทางวิช าการประกอบกั บคำพิพ ากษาของ
ศาลฎี ก าแล้ ว ยั งไม่ มี ค ดี ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งและการให้ ค วามเห็ น ทางวิ ช าการไว้ แ ต่ ป ระการใด แต่ จ าก
การศึกษาคำอธิบายบทบัญญัติมาตรา 32 นั้นพบว่ามีนักวิชาการให้ความเห็นว่ามาตรา 32 วรรคแรก
นั้นเป็นบททั่วไปที่สามารถปรับใช้ได้กับงานสร้างสรรค์ทุกกรณีที่เข้าเงื่อนไข โดยเปิดโอกาสให้ศาล
ตีความข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ามาตรา 32 วรรคแรกสามารถ
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ครอบคลุมถึงการดัดแปลงงานผู้อื่นโดยวิธีการ Remix ด้วยเช่นกัน แต่จะต้องปรากฏเงื่อนไขด้วยว่า
การดัดแปลงนั้ น จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิ ขสิ ทธิ์ตามปกติของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

4.3 ปัญ หาการให้ความคุ้ มครองซึ่งลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่
เกิดขึ้นใหม่โดยวิธีการ Remix
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการ Remix มีลักษณะที่ผู้สร้างสรรค์งานต้องนำผลงานของบุคคลอื่น
มาดัดแปลงแก้ไขเนื้ อหาจนเสมือนกลายเป็นผลงานชิ้น ใหม่ที่ แตกต่างจากผลงานเดิม โดยในการ
Remix นี้บางครั้งผู้สร้างสรรค์อาจต้องลงทุนลงแรงของตนเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมา ด้วยเหตุนี้
เอง ย่อมก่อให้เกิดปัญหาว่าผู้สร้างงาน Remix จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่
สำหรับ อนุ สัญ ญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิล ปกรรม ค.ศ.1886 และ
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า นั้น จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ได้ให้
ความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรมและศิล ปกรรมที่ผู้ส ร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดแนวความคิดของตนให้
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่ได้จำกัดวิธีการหรือรูปแบบในการสร้างสรรค์งานแต่อย่างใด ด้วยเหตุ
นี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น จัดอยู่งานศิลปกรรมที่มี
รูป แบบของการแสดงออกซึ่ งความคิด ริเริ่ม อย่ างหนึ่ ง ที่ ได้ รับ ความคุ้ มครองตามอนุ สั ญ ญาฯและ
ข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เกณฑ์พิจารณาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลง
โดยการ Remix นั้นส่วนใหญ่อาศัยแนวคำพิพากษาศาลสูง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจุบันงาน
Remix ที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อผู้สร้างงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการ Remix
งานให้อยู่ในระดับที่เพียงพอโดยจะต้องไม่น้อยจนเกินไป หากความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับที่น้อย
จนเกิ น ไปแล้ ว งาน Remix นั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง เช่ น ในคดี Durham Industries, Inc.,
Plaintiff-appellee, v. Tomy Corporation, Defendant-appellant, 630 F.2d 905 (2d Cir.
1980) ที่ผู้ Remix ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเสียงประสานเดิมเปลี่ยนแต่เพียงความสั้นยาวของโน้ตบางตัว
เท่านั้น ถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับที่น้อย จากคดีดังกล่าวสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกับ
การ Remix ในรูปแบบของการปรับความถี่ของคลื่นเสียง (Beat) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ซึ่งในกรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการปรับบีตนั้นเป็นแต่เพียงการเร่งอัตราความเร็วของเพลงต้นฉบับให้เร็วขึ้น
จากเดิมเท่านั้น โดยเนื้อหาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญอื่น ๆ เช่น เสียงประสาน ทำนองหลักของเพลงไม่ได้
ถูกดัดแปลงแก้ไขไปด้ว ย ดังนั้ น หากพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ ว การ
Remix เพลงโดยใช้วิธีการปรับบีตแต่เพียงอย่างเดียวย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

179
ระดับที่เพียงพอย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะแตกต่างจากการ Remix ใน
รูปแบบของการ Selective Remix ที่ได้มีการเพิ่มลบเนื้อหาในงานต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นการแทรกเส้น
เสียงเบส เสียงกลอง หรือแม้กระทั่งเสียงคำร้องเข้าไป แต่เมื่อฟังโดยรวมแล้วมีเนื้อหากลมกลืนกัน
เสมื อ นจะกลายเป็ น งานชิ้ น ใหม่ ขึ้ น การกระทำในลั ก ษณะนี้ ผู้ วิจั ย มี ค วามเห็ น ว่าผู้ Remix ได้ ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับพอเพียงแล้วซึ่งจะทำให้งาน Remix ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สำหรับประเทศอังกฤษ เกณฑ์พิจารณาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงโดยการ
Remix นั้ น ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย แนวคำพิ พ ากษาศาลสู งเช่ น เดี ย วกั น กั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า จาก
การศึ กษาค้น คว้าคำพิ พ ากษามัก จะเน้น การพิ จารณาความคิด ริเริ่ม (Originality) โดยมุ่ งที่ ทัก ษะ
แรงงานและการใช้ วิจารณญาณในกระบวนการ Remix และงานที่ Remix ขึ้นใหม่จะต้องมีคุณภาพ
หรือลักษณะบางอย่างที่ผลงานเก่าไม่มี ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการได้มี
นักวิชาการได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความคิดริเริ่ม (Originality) ไว้เพิ่มเติมจากแนวคำพิพากษา
ของศาลด้ ว ยโดยให้ พิ จ ารณาถึ งความคิ ด สร้างสรรค์ แ ละการแสดงออกถึ งความเป็ น ตั ว ตนของผู้
สร้างสรรค์ประกอบ
สำหรับประเทศออสเตรเลียนั้น จากการศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาศาลและเอกสารทาวิชาการ
พบว่าเกณฑ์ พิจ ารณาการให้ ความคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์ในงานดัดแปลงโดยการ Remix ส่ วนใหญ่ แล้ ว
คล้ า ยคลึ ง กั บ ประเทศอั ง กฤษ กล่ า วคื อ เน้ น พิ จ ารณาจากแรงงาน ทั ก ษะ ความอุ ต สาหะ
(Industrious) ในการสร้างสรรค์งานโดยไม่คำนึงว่าแรงงานหรือทักษะต่าง ๆ นั้นจะเกิดจากมนุษย์
หรือเกิดจากการใช้อุปกรณ์เป็นปัจจัยช่วยสร้างสรรค์ ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่การใช้
เฉพาะแรงงาน ทักษะ ความวิริยะอุตสาหะในการ Remix งานอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอผู้สร้างงาน
Remix จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย
สำหรับประเทศไทยนั้น จากการศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาศาลและเอกสารทาวิชาการพบว่า
เกณฑ์ พิ จ ารณาการให้ ค วามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานดั ด แปลงโดยการ Remix ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะ
คล้ายคลึงกับ ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เน้นพิจารณาความคิดริเริ่มของ
ผู้ ส ร้ างงาน Remix จากแรงงาน ทั ก ษะ ความวิริยะอุต สาหะต่ าง ๆ ประกอบกั บ การใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการสร้างงานนั้นด้วย ดังนั้น การนำงานของบุคคลอื่นมาใช้แม้จะมีการกระทำกับงานนั้น
แต่ไม่ถึงขนาดเป็นการสร้างสรรค์ งานนั้นก็ยังไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ดนตรีเป็นเสียงซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ได้นำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นทำนองเพลงที่
ให้ ความไพเราะและความรู้ สึ กทางอารมณ์ ในรูป แบบต่าง ๆ แก่ผู้ ฟั งโดยทั่ว ไป แต่ เมื่อเทคโนโลยี
พัฒนาขึ้นมนุษย์ก็รู้จักนำเสียงดนตรีนั้นมาบันทึกในสิ่งบันทึกเสียงรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำกลับมา
รับฟังซ้ำหรือดัดแปลงแก้ไขได้อีกอย่างง่ายดาย และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นี้เองทำให้เกิด
การสร้างสรรค์งานในหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางครั้งผู้ สร้างสรรค์งานดนตรีและสิ่งบันทึกเสียงก็
ไม่ต้องคิดค้นงานขึ้นใหม่ด้วยตนเองแต่อาจมีการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นปัจจัยในการสร้างงานของ
ตนก็ได้
สำหรับการ Remix นั้นเป็นสิ่งสะท้อนความเจริญอีกขั้นหนึ่งที่มักเกี่ยวข้องกับงานดนตรีและ
สิ่งบันทึกเสียง โดยที่การ Remix จะมีลักษณะที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำผลงานดนตรีและสิ่งบันทึกเสียงของ
ผู้อื่นมาใช้สร้างสรรค์งานของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่างานของผู้อื่นนั้นเป็นงานที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ย่อมทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ตามมา เช่น ปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์กรณีที่นำงานดนตรีของผู้อื่นไปใช้ Remix ปัญหาการได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์งาน Remix และปัญหาว่าผลงาน Remix จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่
ลิขสิทธิ์เป็นการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายและเป็น ที่ยอมรับอย่างสากลจะต้องประกอบไปด้วยการแสดงออกซึ่งความคิด
ในงานประเภทต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เช่น งานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง เป็นต้ น นอกจากนี้
ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองในการสร้างสรรค์งานด้วย กล่าวคือ ต้องใช้
ความรู้ ความวิริ ย ะอุ ต สาหะจากน้ ำพั ก น้ ำแรงของตนในการสร้างงาน แม้ จ ะเป็ น การนำเอางาน
สร้ า งสรรค์ ข องผู้ อื่ น มาดั ด แปลงโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ก็ ต าม หาก ปรากฏว่ า
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงาน งานนั้นก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
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นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์ยังเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะดัดแปลงงานสร้างสรรค์
ของตนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดัดแปลงงานของตน ดังนั้นหากผู้ใดนำงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นไปดัดแปลง
โดยไม่ได้รับ อนุญ าตจากเจ้ าของลิขสิ ทธิ์แล้ว การกระทำของผู้ นั้นก็ย่อมเป็นการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ต่อ
เจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม แม้ ได้นำผลงานของผู้อื่นไปดัดแปลงโดยไม่ได้รั บอนุญาตจากเจ้าของ
ลิ ข สิ ท ธิ์ แต่ ห ากการดั ด แปลงนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ น การใช้ งานที่ เป็ น ธรรมโดยไม่ ขั ด ต่ อ การแสวงหา
ผลประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทื อนต่อประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
เกินสมควรแล้ว การดัดแปลงนั้นก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และงานที่เกิดขึ้น
จากการดัดแปลงก็เป็นงานที่ชอบด้วยกฎหมายและอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้
เช่นกัน
เมื่อได้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ค.ศ.1886 และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ซึ่งเป็นความ
ตกลงระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิก และ
จำต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดี ยวกัน โดยความตกลงดังกล่าวได้มีมาตรการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งกำหนดให้งานที่จะได้รับความคุ้มครอง
นั้นจะต้องเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ และยังกำหนดให้งานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงอยู่ในประเภทงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งที่ได้แสดงออกมาโดยไม่จำกัดวิธีหรือรูปแบบ
และให้ความคุ้มครองแก่งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงที่ได้ดัดแปลงใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่างาน
ดัดแปลงนั้นจะต้องไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์ของงานต้นฉบับ ทั้งยังกำหนดให้ สิทธิในการดัดแปลงเป็น
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็
ย่ อ มเป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ นอกจากนี้ ยั งกำหนดข้ อ ยกเว้น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ซึ่ งหากมี ก ารนำ
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของผู้อื่นไปใช้ดัดแปลงโดยไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติและ
ไม่ทำให้ เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิ ขสิทธิ์เดิมแล้ว การกระทำ
ดังกล่าวก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เมื่อได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศประกอบกับแนวคำพิพากษาของศาล สามารถสรุปได้
ดังนี้
1.ประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้หลักความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างงานต้นฉบับกับ
งาน Remix เปรียบเทียบกันเป็นเกณฑ์พิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยต้องปรากฏว่าผู้ดัดแปลงได้นำ
เนื้อหาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานดนตรีกรรมของผู้อื่นไปดัดแปลงโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดเป็นส่วนสาระสำคัญก็ได้อาศัยวิธีการทดสอบแนวคิดและความรู้สึก
ทั้งหมดของงานต้น ฉบั บ และงานดั ดแปลงว่ามี ความคล้ ายคลึ งกั น หรือ ไม่ นอกจากนี้ ยังใช้ วิธีก าร

182
ทดสอบภายในโดยอาศัย วิญ ญู ช นเป็ น ผู้ ท ดสอบแนวคิด ได้ความรู้สึ ก ของผลงานต้น ฉบั บ และงาน
ดัดแปลง แต่อย่างไรก็ตาม กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงประเทศสหรัฐอเมริกากลับไม่ใช้
หลั ก ความคล้ ายคลึ งกั น อย่ างมากเป็ น เกณฑ์ พิ จารณาการละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์โดยดัด แปลงแต่ก ลั บ ใช้
หลักการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเกณฑ์พิจารณาแทน ดังนั้น หากผู้ใดต้องการดัดแปลงสิ่ง
บันทึกเสียงของผู้อื่น ผู้นั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 114 b โดยไม่
คำนึงว่าเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงมากน้อยเพียงใด
ประเทศอังกฤษ การละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน Remix นั้นจะต้องปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์
ได้นำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปดัดแปลงโดยไม่ ได้รับอนุญาตและยังต้องเป็นการนำส่วนซึ่งเป็น
สาระสำคัญของงานต้นฉบับไปใช้ในการดัดแปลงด้วย ซึ่งต้องพิจารณาว่าการ Remix นั้นได้นำเนื้อหา
ที่เป็นสาระสำคัญไปใช้ในการสร้างสรรค์งานอย่างไร กล่าวคือ หากนำส่วนที่เป็นสาระสำคัญไปใช้ใน
การสร้างสรรค์งานเพียงบางส่วนโดยมิได้มี การแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญนั้น การพิจารณาว่าจะ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ต้องพิจารณาเนื้อหาที่นำไปใช้งานในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณที่นำไปใช้ แต่
ถ้าหากปรากฏว่าเป็นการนำเนื้อหาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไปใช้โดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหา
ส่ วนนั้ น ให้ พิ จารณาว่างานที่ ผู้ Remix ได้ส ร้างขึ้นนั้ นรวมเอาส่ ว นซึ่งเป็ นทั กษะ แรงงานของงาน
ต้นฉบับไว้ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาระดับความคล้ายคลึงกันของงานต้นฉบับและงาน
Remix ประกอบ หากความคล้ายคลึงกันระหว่างงานต้นฉบับและงาน Remix เป็นเพียงเรื่องธรรมดา
ก็ไม่ถือว่าอยู่ในระดับความคล้ายคลึงกัน แต่ถ้าหากปรากฏว่าความคล้ายคลึงกันนั้นมีลักษณะเป็น
ความคล้ ายคลึ งกัน ในจุดเด่น เช่น นี้ก็ยอมถือได้ว่างาน Remix ได้คัดลอกงานต้นฉบั บ และเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ประเทศออสเตรเลีย มีการพิจารณาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะต้องมีการนำเนื้อหา
งานต้นฉบับอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ใน Remix โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เนื้อหาที่นำไปใช้
จะต้องเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงาน ซึ่งการพิจารณาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญนั้น พบว่าประเทศ
ออสเตรเลียใช้หลักพิจารณาอยู่ 2 ประการประกอบกัน กล่าวคือ พิจารณาจากคุณภาพของเนื้อหางาน
โดยรวมโดยไม่คำนึงถึงปริมาณรวมทั้งพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของผู้ส ร้างสรรค์ จาก
เนื้อหาที่ถูกนำไปใช้
ประเทศไทย การละเมิดลิขสิทธิ์ ในการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง
ของประเทศไทยนั้ น จะต้องปรากฏว่ามีการดัดแปลงงานต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญ าตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ต้องเป็นการ Remix ในเนื้อหาส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับ ซึ่ง ต้อง
พิจารณาจากเนื้อหาของงานที่ เป็นสาระสำคัญของงานประกอบกับ พิจารณาถึงปริมาณของงาน ซึ่ง
หากปรากฏว่างาน Remix นั้นมีปริมาณเนื้อหางานต้นฉบับ เดิมมากเกินไปก็อาจถือได้ว่าเป็นการนำ
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญไปใช้อันทำให้ผู้สร้างสรรค์งาน Remix ต้องรับผิดทางละเมิดลิขสิทธิ์

183
2.ประเด็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลักแล้วอยู่ภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม
(Fair Use) ตามมาตรา 107 ซึ่ ง การ Remix งานดนตรีก รรมและสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย ง ศาลสู งประเทศ
สหรัฐอเมริกาตีความว่า การ Remix ดังกล่าวอยู่ภ ายใต้บทบัญ ญั ติการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair
Use) เช่น การ Remix เพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนงานต้นฉบับ ย่อมได้รับการยกเว้นไม่ถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์
ในส่วนของประเทศอังกฤษ พบว่า มีความเห็ นในทางวิชาการว่าการ Remix งาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงควรตกอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Dealing) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการล้อเลียนตามมาตรา 31A แต่ความเห็นดังกล่าวยังไม่มีแนวคำพิพากษาตัดสินไว้อย่าง
ชัดเจน
ในส่ ว นของประเทศออสเตรเลี ย พบว่ า การ Remix งานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียง ได้มีความเห็นทางวิชาการแบ่งเป็น 2 ฝ่ายกล่าวคือ ฝ่ายแรกเห็นว่า งาน Remix ควรที่
จะอยู่ภ ายใต้บังคับแห่งข้อยกเว้น เกี่ยวกับงานล้อเลียน ฝ่ายที่สองเห็นว่า หลักการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมของประเทศออสเตรเลียนั้นยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่จะทำให้การ Remix งานดนตรีกรรม
และสิ่งบันทึกเสียงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้
เอง การ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน
อยู่ว่าจะได้รับการยกเว้นภายใต้หลักการใช้งานที่เป็นธรรมได้หรือไม่
ในส่วนของประเทศไทย พบว่า ยังไม่มีแนวความเห็นทางวิชาการและคำพิพากษา
ของศาลฎี ก าได้ ว างหลั ก เกณฑ์ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ กรณี ก าร Remix งานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบันทึกเสียงนั้น ว่าจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 32 หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม มีความเห็นในทาง
วิชาการเกี่ยวกับการตีความมาตรา 32 ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองที่เห็นว่าแม้จะไม่ได้มีบทบัญญัติที่
กำหนดให้การ Remix อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามมาตรา 32 อย่างชัดเจน แต่ถ้าหากการ Remix นั้น
เป็ น การกระทำที่ ไม่ ขั ด ต่ อ การแสวงหาประโยชน์ จ ากงานต้ น ฉบั บ ของเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละไม่
กระทบกระเทื อ นถึ ง สิ ท ธิ อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เกิ น สมควรแล้ ว ก็ ถื อ ได้ ว่ า
การ Remix ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคแรกเพราะมาตรา 32 วรรคแรกเป็นบท
ทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกกรณี
3.การให้ความคุ้มครองซึ่งลิขสิทธิ์
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนวทางการคุ้มครองงาน Remix โดยจัดอยู่ในรูปแบบ
ของงานดัดแปลงตามมาตรา 103 โดยงาน Remix จะต้องสะท้อนถึงระดับที่อาศัยเนื้อหางานต้นฉบับ
และไม่มีผลกระทบต่อการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในเนื้อหางานต้นฉบับ นอกจากนี้ ความแตกต่าง
ระหว่างงานต้นฉบับและงานดัดแปลงยังจะต้องเป็นเรื่องของความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญถ้าหาก
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เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ก็ไม่ถือว่างานดังกล่าวจะเป็นงานดัดแปลง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา
ว่างาน Remix นั้นจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นโดยอิสระจากผู้สร้างสรรค์ปราศจากการคัดลอกมาจากผลงาน
อื่นและมีระดับของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เพียงพอโดยไม่คำนึงถึงปริมาณ คุณภาพและแรงงาน
โดยอาจพิจารณาจากโครงสร้างของเพลง เช่น ทำนอง โน้ต จังหวะ เรียบเรียงเสียงประสานและคอร์ด
หรืออาจพิจารณาจากโครงสร้างของเนื้อเพลง ถ้าปรากฏว่าโครงสร้างเพลงหรือเนื้อเพลงเป็นเรื่อง
ทั่วไปไม่ได้มีลักษณะโดดเด่น ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย
ประเทศอังกฤษ มีการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาว่าผู้ Remix
งานดนตรี กรรมและสิ่งบั น ทึกเสี ย งนั้นจะต้องได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะ แรงงาน
วิ จ ารณญาณ และความเป็ น ตั ว ตนของผู้ ส ร้ า งสรรค์ ในการสร้ า งสรรค์ งาน Remix ดั ง กล่ า วขึ้ น
นอกจากนี้ยังจะต้องปรากฏว่างาน Remix จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้นฉบับเดิม โดยผลงาน
Remix จะต้องมีคุณภาพหรือลักษณะบางอย่างที่ผลงานต้นฉบับเดิมไม่มี
ประเทศออสเตรเลีย มีการให้ ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะต้องปรากฏว่า
ผู้สร้างสรรค์งาน Remix จะต้องได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งาน โดยผู้สร้างสรรค์ไม่
จำเป็นจะต้องลงมือสร้างสรรค์ด้วยตนเอง อาจจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เป็นเครื่องมือช่วยใน
การสร้างสรรค์งานก็ได้
ในส่วนของประเทศไทยนั้น พบว่า ผู้ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น
จะต้องได้ใช้ค วามคิ ดริ เริ่ ม ของผู้ ส ร้างสรรค์ด้ว ยตนเองประกอบกับ ใช้ค วามวิริยะอุ ตสาหะในการ
สร้างสรรค์งาน ทั้งยังต้องปรากฏว่าไม่เป็นงานทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น
หากผู้ Remix ไม่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานและงาน Remix นั้นเป็นแต่เพียงเรื่อง
ธรรมดาทั่ว ๆ ไปแล้ว งาน Remix ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

5.2 ข้อเสนอแนะ
สำหรับประเทศปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และปัญหาการให้ความคุ้มครองงานดนตรีกรรมและ
สิ่งบันทึกเสียงที่เกิดจากการ Remix นั้น ประเทศไทยยังไม่มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในเชิงปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน จึงอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงโดย
วิธีการ Remix นั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนวทางเพื่อให้ศาลใช้ เป็นขอบเขตประกอบการ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับการ Remix งานดนตรีกรรมในกรณีใดบ้างเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรณีใดบ้าง
มิได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และได้รับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
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1.กรณีนำเนื้อหาของงานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับไปใช้ประกอบการ
Remix ทั้งหมดโดยมิได้ดัดแปลงส่วนใดของงานต้นฉบับเลย ถือได้ว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะ
เนื้ อหาซึ่ งถือเป็ น สาระสำคัญ ของงานต้น ฉบั บทั้ งหมดย่อ มติดไปกับงาน Remix ด้ว ยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ งานที่เกิดขึ้นจากการ Remix ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะถือว่างานที่
เกิดขึ้นนั้นผู้ Remix มิได้มีการแสดงความวิริยะอุตสาหะ หรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้ Remix แต่
ประการใด เช่น การนำเนื้ อหาทั้งหมดของเพลงต้นฉบับมา Remix .ใหม่โดยปรับเปลี่ยนจังหวะให้
เร็ว ขึ้น (ปรับ บี ต) แม้ จ ะได้ มีก ารปรับ เปลี่ ยนจังหวะให้ เร็ว ขึ้น แต่ จะเห็ น ได้ ว่าสาระสำคัญ ของงาน
ต้น ฉบั บ ทั้งหมดยั งปรากฏอยู่ในงาน Remix และการปรับจังหวะให้ เร็วขึ้นนั้นยังมิได้แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์หรือความวิริยะอุตสาหะของผู้ Remix แต่อย่างใด ดังนั้น การปรับบีตจึงเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2.กรณี น ำเนื้ อหาส่ ว นซึ่งเป็ นสาระสำคัญ ของงานดนตรีกรรมและสิ่ งบั น ทึก เสี ย ง
ต้นฉบับไปใช้ประกอบการ Remix เพียงบางส่วนโดยมิได้ดัดแปลงส่วนใดของงานต้นฉบับเลย การจะ
พิ จ ารณาว่ า งาน Remix จะละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานต้ น ฉบั บ ให้ พิ จ ารณาว่ า มี ก ารนำส่ ว นซึ่ ง เป็ น
สาระสำคัญของงานไปใช้ในการ Remix งานหรือไม่ หากเป็นการนำส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงาน
ต้นฉบับไปใช้ Remix ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ถ้าหากส่วนที่นำไปใช้ Remix
นั้นมิใช่ส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับ ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
ประการแรก ให้ ศ าลพิ จ ารณาส่ ว นซึ่ งเป็ น สาระสำคั ญ ของงานดนตรี ก รรมและ
สิ่งบั น ทึ กเสี ย ง โดยศาลอาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบทางดนตรีต่าง ๆ ประกอบกัน กล่าวคือ
พิจารณาจากท่อนฮุก (Hook) ท่วงทำนองหลัก (Melody) คีย์ (Key) จังหวะและความเร็ว (Tempo
and rythym) ความกลมกลื น (Harmony) บริ บ ทและโครงสร้ า งของเพลง (Context and
structure) เป็นต้น แต่ถ้าเนื้อหาส่วนนั้นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่บุคคลทั่วไปก็ย่อมสามารถรู้ได้หรือ
กระทำได้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด เช่น เพลง Remix มีการนำเนื้อหา
บางส่วนในท่อนฮุกของต้นฉบับไปใช้ในการ Remix เช่นนี้อาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นการ
นำจังหวะมาร์ชซึ่งบุคคลทั่วไปย่อมรู้ได้ไปใช้ประกอบการ Remix ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพราะจังหวะมาร์ชเป็นเพียงจังหวะธรรมดาที่บุคคลทั่วไปรู้ได้และเป็นพื้นฐานของเรื่องดนตรี มิใช่เป็น
จังหวะพิเศษที่ได้คิดค้นขึ้นใหม่แต่อย่างใด
ประการที่สอง ให้ศาลพิจารณาความคล้ายคลึงกันของผลงานต้นฉบับและผลงานที่
เกิดจากการ Remix เปรียบเทียบกัน ถ้าผลงาน Remix มีความคล้ายคลึงกับผลงานต้นฉบับอย่างมาก
ย่อมเป็ น การละเมิดลิ ขสิท ธิ์ในผลงานต้นฉบับ แต่ถ้าหากไม่มีความคล้ ายคลึ งกันก็ย่อมไม่เป็น การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยศาลอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้
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-ใช้ วิ ธี ท ดสอบแนวคิ ด และความรู้ สึ ก ของงานเพลง กล่ า วคื อ ให้ ศ าล
วิเคราะห์ เกี่ยวกับ แนวความคิดพื้น ฐานของงานต้นฉบับและงาน Remix เปรียบเทียบกัน โดยอาจ
กำหนดให้ฝ่ายโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ระบุองค์ประกอบหรือเนื้อหาของงานเพลงที่โจทก์เห็นว่าเป็น
หัวใจของงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม หรือให้ศาลวิเคราะห์โดยคำนึงว่า วิญญูชนคิดว่าผลงานต้นฉบับ
กับผลงาน Remix มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากหรือไม่ โดยศาลอาจใช้วิธีพิจารณาเปรียบเทียบแบบ
แยกส่ ว นของเนื้ อ หางาน กล่ าวคื อ เนื้ อหางานที่ ได้รับ การคุ้มครองหรือไม่ได้ รับ การคุ้ม ครองตาม
กฎหมายหรือเป็นเนื้อหาที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายออกจากกัน หรือศาลอาจใช้วิธีพิจารณาแบบ
ไม่แยกส่วนในกรณีที่ไม่มีการซ้ำซ้อนกันของเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นต้น เช่น โจทก์อาจระบุว่า
คำร้องที่ว่า “MOJO” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผลงานโจทก์ซึ่งจำเลยได้นำคำร้องนี้ไปใช้ประกอบ
กั บ เนื้ อ หาอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ Remix เพลงของจำเลย ศาลอาจใช้ วิ ธี แ ยกพิ จ ารณาเนื้ อ หาส่ ว นคำร้ อ ง
“MOJO” กับส่วนที่เป็นเนื้อหาที่จำเลยสร้างขึ้นออกจากกัน โดยคำร้อง MOJO เป็นถ้อยคำธรรมดา
มิได้มีลักษณะพิเศษแต่อย่างใด คำร้อง MOJO จึงไม่ได้เป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับแต่อย่างใด
ดังนั้น เมื่อจำเลยนำคำร้อง MOJO มาใช้ประกอบการ Remix จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์แม้จะ
ปรากฏว่าส่วนของคำร้อง MOJO จะคล้ายคลึงกับงานต้นฉบับของโจทก์ก็ตาม
-ใช้วิ ธีท ดสอบในเชิงคุณ ภาพและปริมาณของส่ วนของงานต้น ฉบั บ ที่ถู ก
นำไปใช้ป ระกอบการ Remix กล่ าวคื อ ให้ ศาลคำนึ งถึงปริมาณของเนื้องานต้ นฉบั บที่ ถูกนำไปใช้
Remix ประกอบกับคุณภาพของงาน ซึ่งคุณภาพของงานนั้นศาลอาจพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์
ของเจ้าของงานต้นฉบับ เช่น จำเลยได้นำเนื้อหาส่วนคำร้อง “MOJO” มาใช้ประกอบการ Remix
หากพิจารณาแต่เพียงส่วนคำร้องว่า MOJO ที่ถูกนำไปใช้เพียงอย่างเดียวจะพบว่ามีปริมาณเนื้อหาของ
งานที่ต้นฉบับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทำให้การ Remix ของจำเลยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่หาก
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าเนื้อหาคำร้องว่า “MOJO” เป็นหัวใจสำคัญที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ของงานต้นฉบับ เช่นนี้ ศาลจะต้องพิจารณาถึงความคิดสร้างสรรค์ในคำร้อง “MOJO” นั้นด้วยมิใช่
ศาลจะคำนึงแต่ปริมาณคำร้องจำนวนเล็กน้อยเพียงอย่างเดียว เช่นนี้ ก็อาจะทำให้การกระทำของ
จำเลยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับได้ แม้คำว่า “MOJO” จะเป็นเนื้อหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สำหรับขอบเขตที่จะใช้พิจารณาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์กรณีนำเนื้อหาของงาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงต้นฉบับไปใช้ประกอบการ Remix เพียงบางส่วนโดยมิได้ดัดแปลงส่วน
ใดของงานต้นฉบับนั้น ศาลอาจใช้วิธีพิจารณาเปรียบเทียบแบบแยกส่วนของเนื้อหางาน กล่าวคือ แยก
พิจารณาส่วนของงานต้น ฉบั บ ที่ถูกนำไปใช้กับส่ วนงานที่จำเลยได้ส ร้างขึ้น เช่น ถ้าส่ วนที่นำไปใช้
Remix เป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับ แม้จะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ถ้าส่วนของ
งานต้นฉบับนั้นเป็นส่วนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
และไม่ถือว่างาน Remix ที่จำเลยสร้างขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะงานที่จะได้รับ
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ความคุ้มครองตามกฎหมายจะต้องเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์มิใช่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
เป็นต้น แต่ถ้าส่วนที่นำไปใช้ Remix มิได้เป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของงานต้นฉบับและเมื่อพิจารณา
กับงานส่วนที่จำเลยได้สร้างขึ้น หากปรากฏว่างานที่จำเลยสร้างขึ้นนั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
จำเลยมิได้มีการลอกเลียนแบบงานต้นฉบับของผู้อื่น งาน Remix ของจำเลยย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
3.กรณี น ำเนื้ อหาส่ ว นซึ่งเป็ นสาระสำคัญ ของงานดนตรีกรรมและสิ่ งบั น ทึก เสี ย ง
ต้นฉบับไปใช้ประกอบการ Remix โดยมีการดัดแปลงส่วนที่นำไปใช้ด้วย ให้ศาลใช้วิธีพิจารณาดังนี้
-กรณี ส่ ว นที่ เป็ น สาระสำคั ญ ที่ ถู ก นำไปใช้ แ ละได้ Remix ยั งคงแสดงถึ ง
ทักษะหรือความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับอยู่ เช่นนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับและ
งาน Remix ที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
-กรณี ส่ ว นที่ เป็ น สาระสำคั ญ ที่ ถู ก นำไปใช้ แ ละได้ Remix ไม่ ได้ แ สดงถึ ง
ทักษะหรือความเป็นตัวตนของงานต้นฉบับ ถือว่ามิได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ และหาก
การ Remix นั้น ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ห รือความวิริยะอุตสาหะของผู้ Remix ก็ทำให้
ผู้ Remix ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงาน Remix ของตน
อย่างไรก็ ตาม แม้การ Remix ในบางกรณี จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ก็
ตามแต่ถ้าหากปรากฏว่าการ Remix นั้น ต้องด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายลิขสิ ท ธิ์ก็ย่อมทำให้ การ
Remix ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และงาน Remix อาจได้รับความคุ้มครองหากปรากฏว่าผู้ Remix ได้
ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตนอย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในกรณีของการ Remix งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงนั้น
ยังมีความไม่ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากยังคงเป็นความเห็นในทางวิชาการ และไม่มีแนวคำพิพากษาซึ่ง
เป็นทางปฏิบัติวางบรรทัดฐานไว้ และเมื่อได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบกับแนวคำพิพากษาของศาลสู งที่ได้ยอมรับว่าการ Remix งาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงให้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี เมื่อการ Remix
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงเป็นการดัดแปลงงานอย่างหนึ่งตามนิยามในมาตรา 4 ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดให้การ Remix งาน
ดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงในส่วนของข้อยกเว้นนี้ แต่ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการพิจารณาคดีโดย
ให้ ศ าลตีความบทบั ญ ญั ติมาตรา 32 วรรคแรก ให้ ครอบคลุ มถึงการ Remix งานดนตรีกรรมและ
สิ่งบันทึกเสียงด้วย และ ในถ้อยคำที่ว่า “ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิอันชอบด้ว ยกฎหมายของเจ้าของลิขสิ ทธิ์เกิน
สมควร”ควรจะใช้วิธีการตีความโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

188
1 วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งาน รวมถึงการใช้งานดังกล่าวไม่มีลักษณะ
ทางการค้าหรือไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการศึกษา
2 ลักษณะของงานที่มีลิขสิทธิ์
3 จำนวนและสาระสำคัญของส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีลิขสิทธิ์โดยรวมและ
4 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือมูลค่าของงานที่มี
ลิขสิทธิ์” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
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