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การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ
นั ก ออกแบบท่ าเต้ น 2. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บกฎหมายของประเทศไทยเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความ
สร้างสรรค์ของการออกแบบท่าเต้นโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ต่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิของนั กออกแบบท่าเต้นที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ 4. เพื่อหามาตรการกฎหมายที่เหมาะสมส้าหรับนักออกแบบท่าเต้นในประเทศไทย
ให้สอดคล้องทางกับหลักสากล
วิธีการศึกษา ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Comparative Law) ซึ่งท้าการศึกษาจากต้ารา บทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ วารสาร และการค้ น คว้ า จากข้ อ มู ล ทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเทศไทย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย
ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบท่าเต้นในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญ ญั ติที่ก้าหนดไว้
ชัดเจน แต่บัญญัติที่ใกล้เคียงที่สุด ก็คือ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 นิยาม ค้าว่า
นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้ าท่า หรือการแสดงที่ ประกอบขึนเป็ น
เรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย แต่ก็ไม่สามารถน้ามาใช้ในลักษณะที่คุ้มครอง
ได้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย พบว่า ประเทศดังล่าวมี
บทบั ญ ญั ติที่ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อคุ้มครองการออกแบบท่าเต้นให้ เป็นงานที่ได้รับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ ดังนัน งานในลักษณะการออกแบบท่าเต้นในประเทศไทยจึงยังคงเป็นปัญหาอยู่ จึงมีปัญหาว่า
งานออกแบบท่าเต้นเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ และงานออกแบบท่าเต้นในลักษณะใดบ้างที่ควร
ได้รับการคุ้มครอง
ดังนันเห็นว่า 1. ควรก้าหนดบทนิยามเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยเพิ่มค้าว่า
“การออกแบบท่าเต้น ” ในค้านิยามของค้าว่า นาฎกรรม 2. การออกแบบท่าเต้นที่ได้รับความคุ้มครอง
นันท่าเต้น ต้องไม่ใช่ Social dance ท่าเต้นทางสังคม ที่เคลื่อนไหวทั่วไป อีกทังต้องมีการประยุกต์ ท่า

ข
เต้น เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึน และระดับการสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองส้าหรับการ
ออกแบบท่าเต้นควรค้านึงถึง 1.ความวิริยะอุตสาหะในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน และในการฝึกฝน
2.ระยะเวลาในการใช้เพื่อสร้างสรรค์ 3.ช่วงระยะเวลาในการที่งานสร้างสรรค์สามารถสัมฤทธิ์ผ ล 4.
ต้นทุนที่ใช้เพื่อการสร้างสรรค์
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The primary purposes of this research are (1) to study the concept of theory of
copyright protection of choreographers, (2) to investigate and compare the Laws of
Thailand regarding the creative level of choreography by comparing studies with the
international law, (3) to study and analyze the protection of Choreographers’ rights that
are currently protected by copyright laws in Thailand by making comparisons between
copyright laws of Thailand and international copyright law abroad (United States and
Australia), and (4) to find solutions and measures that are appropriate for
choreographers in accordance with the international standards.
Documentary Research is the method used for conducting this study. All the
selected data is analyzed by applying Comparative Law. The data derives from
textbooks, academic articles, research reports, theses, journals, and research via
electronic media data from various countries such as Thailand, Australia, and United
States.
The results showed that choreography in Thailand is not yet clearly
defined. However, the closest commandment is the Copyright Act BE 2537, Section 4

ง
in which defines the term "Dance" as movements or acts that are made into a story. It
shall also include performances by sign language. However, it cannot be used in a
manner that can be protected. When comparing to the laws in United States and
Australia, it was found that these countries have clearly defined provisions to protect
choreography as a copyright protected work. On the contrary, choreography in Thailand
remains a problem as there are some controversial issues whether choreography is a
work and should be protected.
As a result of this research, it is given that (1) additional definitions should be
clearly defined in the Copyright Act BE 2537 by adding the word “Choreography" in the
definition of the word dance, and (2) the choreographed movements must be original
and must not be related to social dance or general movements. In addition, the level
of Choreography protection must be considered depending on (1) perseverance in the
design and the creation of works, (2) time input for creativity, (3) period in which
creative work can be achieved, and (4) costs used for producing such creative works.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเต้น,การเต้นร้าหรือการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการแสดงในละครมีมา
ตังแต่โบราณ ณ กาล การเคลื่อนไหวนันไม่มีระบบและมีมาตรฐานการเคลื่อนไหวตามแนวความคิดแต่
อย่างใด การการเคลื่อนไหวตามแนวคิดว่าด้วยเรื่องท่าเต้นเป็นระบบและมีมาตรฐานเพิ่งจะเกิดขึนเมื่อ
ไม่นานมา ยกตัวอย่างเช่น ระบบเลอแบน ซึ่งถูกคิดค้นและได้รับการตีพิมพ์ครังแรกตังแต่ในปี ค.ศ.
1928 แต่การใช้โดยทั่วไปยังจ้ากัดอยู่เฉพาะในแวดวงศิลปะเท่านัน นอกจากนี อีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ใน
การบันทึกการเคลื่อนไหว หรือการจับภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการทางกราฟฟิกก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ยัง
ใหม่มาก ทังนี ก่อนที่จะมีการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่ าวมานี การคิดค้นท่ าเต้นยังอาศัยการจด
จ้าเป็ นส่วนใหญ่ โดยการเก็บ รักษาท่าเต้นนันจะขึนอยู่กับผู้สอนเพียงคนเดียวรวมถึงมีเพียงผู้สอน
เท่ านั นที่สามารถเป็ น ผู้ บ อกเล่ าและสาธิตท่าเต้นนันได้ ดังนันการบรรยายท่าเต้นออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือวาดภาพชุดการเคลื่อนไหวของการเต้นร้าจึงอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึนได้ แต่ในทางปฏิบัติ
ก็แทบจะไม่มีการบันทึกเช่นนันเลย นอกจากนี การขาดหลักฐานการบันทึกการเคลื่อนไหวของท่าเต้น
ในรูปแบบคงทนถาวร ยังท้าให้เกิด ความยากล้าบากเป็นในระดับที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่า
มีการลอกเลียนแบบท่าเต้นที่เคยมีการแสดงแล้วจากบุคคลอื่นหรือไม่ ซึ่งอุปสรรคในทางปฏิบัติเหล่านี
ได้ รับ การแก้ไขด้ วยการพั ฒ นามาตรฐานแนวคิด เกี่ย วกั บ ท่าเต้ น 1 และมาตรฐานแนวคิดเกี่ยวกั บ
ภาพเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวาง2 ในขณะเดียวกัน การออกแบบท่าเต้นเพื่อความบันเทิงแก่สาธารณะ
ทังเพื่อการแสดงบนเวทีด้วยภาพเคลื่อนไหน หรือแม้แต่การแสดงในโทรทัศน์ ก็ได้มีการขยายตัวอย่าง

1ระบบเลอแบนนัน

เป็นระบบที่ เลอแบนนันดูเหมือนจะง่ายส้าหรับคนทั่วไป ที่สามารถอ่าน
ได้ และเต้น ดังนันจึงเป็นที่ยอมรับโดยผู้ที่ได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะ และได้รับการยอมรับจากผู้เชียวชาญ
ในด้านการออกแบบท่าเต้น
2นั ก ออกแบบท่ า เต้ น บางคนได้ ก ล่ า วว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยนั นเป็ น อุ ป สรรค ส้ า หรั บ การใช้
ภาพเคลื่อนไหวมาเป็นเครื่องมือในการบันทึก

2
กว้างขวางในช่วงระยะเวลานันด้วย จึงส่งผลให้ประเด็นค้าถามเกี่ยวกับการปกป้องลิขสิทธิ์ส้าหรับงาน
ออกแบบท่าเต้นเพิ่มความส้าคัญขึนเรื่อย ๆ
ตังแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เป็นยุคทองของการออกแบบท่าเต้น มีบุคคลส้าคัญเกิดขึน
มากมายในการแสดง และภาพยนตร์ นักออกแบบท่าเต้นนันก็เป็นบุคคลส้าคัญ คนหนึ่งส้าหรับใน
วงการแสดงและภาพยนตร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เนื่องจากผลงานต่างที่ออกมานันต้องมีผู้ที่
สร้างสรรค์ ออกแบบรูปแบบ ท่าทาง เพื่อให้ผลงานนันๆ ออกมาได้ประทับใจผู้ที่รับชม อาจกล่าวได้ว่า
ผู้ออกแบบท่าเต้นเป็นครูของ นักเต้น หรือ นักแสดง เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และทอดถ่าย นัน
ออกมาให้ผู้ท้าการแสดง ตัวอย่างเช่น รายการ “So you Think you Can Dance” หรือ America
Idol หรือ Thailand Dance Now เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความส้าคัญเป็นอย่างส้าหรับนักเต้น นักเต้น
เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบที่ต้องการแสดงออกมา การที่ผู้ออกแบบท่าเต้นจะสามารถ
คิดท่าเต้นแต่ละท่าหรือการแสดงในแต่เรื่อง ต้องอาศัยแนวคิดทางหลายสิ่งรอบตัวต้องใช้ความวิริยะ
อุตสาหะ
นักออกแบบท่าเต้น คือ ผู้ที่สร้างสรรค์ท่าเต้นใหม่ๆให้เกิดขึน โดยเอาการเต้นมาผสมผสาน
กันหรือคิดดัดแปลงท่าเต้นให้ตรงกับความต้องการมากขึน ในปัจจุบันนีมีนักออกแบบท่าเต้นเกิดขึน
จ้านวนมาก การที่จ ะเป็ น นั กออกแบบท่ าเต้ น ก็ต้องสามารถเต้น ได้ห ลากหลายและเข้าใจถึงการ
สร้างสรรค์ท่ าเต้น ให้ เข้ากับ เพลง นอกจากนนี ยังต้ องสอนการเต้ นได้กับ เหล่ าแด๊ นเซอร์ด้ วย การ
ออกแบบท่าเต้น เริ่มต้นจากการฟังเพลงที่ได้รับมาและแนวรูปแบบที่ต้องการ แล้วก็หาไอเดียมาใส่ไว้
ในโชว์ เลือกท่าเต้นที่มีอยู่มากมาย โดยต้องเขียนแพตเทิร์นหรือแบบร่างการแปลแถวและลายของท่า
เต้น เพื่อจัดองค์ประกอบของโชว์ นับจังหวะห้องเพลงทังหมด และแบ่งช่วงของการเต้นเป็น 3 ส่วน
หลักๆ คือ เริ่มต้น ไฮไลท์ และท่าจบ โดยจะคิดท่าเต้นและเขียนก้ากับไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการน้าไปใช้ใน
การสอนเต้น หลังจากนันก็จะสอนท่าเต้นต่างๆที่คิดมา โดยอาจจะมีผู้ช่วยสอน หรือสอนเอง หลังจาก
นัน ก็จะเริ่มเช็คดูรายละเอียด ว่าต้องมีการแก้ไขตรงไหน ปัจจุบันมีนักออกแบบท่าเต้นจ้านวนมาก
เพื่อช่วยสร้างสรรค์การเต้นในรูปแบบใหม่ๆ จึงมักจะได้เห็นในงานโฆษณา เปิดตัวสินค้า MV หรือ
นักร้อง ทีจ่ ะได้รับการออกแบบสไตล์การเต้นให้เข้ากับตัวเองมากที่สุด งานของนักออกแบบท่าเต้นจึง
เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด แรงบันดาลใจ ทักษะของการเต้น การจัดท้าท่าทาง
ประกอบขึนเพื่อเป็นเรื่องราว ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ของนักออกแบบท่าเต้นที่สะสมมา
เมื่อครังในอดีตผู้ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของท่าเต้นอย่างแท้จริง ใช้ค้าว่า ก้ากับท่าเต้นโดย ตรงกับ
ค้าว่า “Ensemblestaged by …” หรือ Dances staged by…” แต่ปัจจุบันใช้ค้าว่าว่า นักออกแบบ
ท่ าเต้ น ซึ่ งนั ก ออกแบบท่ าเต้ น หรือ “choreographer” เป็ น ค้ าที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึนเพื่ อ เป็ น เกีย รติ แ ก่
George Balanchine (1904-1983) นักแสดง Ballet ชาวรัสเซียผู้มีชื่อเสียง ส้าหรับเวที Broadway
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เรื่อง On Your Toes (1936) เป็นการผสมผสานการเต้นแบบคลาสสิกกับใช้เพลงแจ๊สประกอบขึน
เป็นเรื่องราว3
จากที่กล่ าวในข้างต้น นันนักออกแบบท่าเต้นนันมีความส้าคัญอย่ างยิ่งกับนักเต้นหรือการ
แสดงต่างมากมายดังนัน เมื่อนักเต้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ส่วนนักออกแบบท่าเต้นซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นครูของนักเต้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความคิดให้นักเต้นและนักเต้นเป็นผู้
ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นัน
ในต่างประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเต้น ได้ให้การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของการออกแบบท่าเต้นไว้ แต่ การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่ออกมาคุ้มครอง อีกทังยังไม่มีบรรทัดฐานค้าพิพากษาของศาล หรือรายงานการศึกษาว่า
งานที่นักออกแบบท่าเต้นเป็ นผู้สร้างสรรค์ขึนมาจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่ และ มาตรา 6
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี
หรื อ รู ป แบบอย่ างใด วรรคสอง บั ญ ญั ติ ว่ าการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ไม่ ค ลุ ม ถึ งความคิ ด หรือ ขั นตอน
กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้ห รือท้างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎี ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์4 จากมาตรา ดังกล่าวนัน งานการออกแบบท่าเต้นมีความใกล้ เคียงกับ
งานในหมวด นาฎกรรม (dramatic work) ปัญหามีอยู่ว่า งานออกแบบท่าเต้น นันจัดอยู่ในหมวด
นาฎกรรม (dramatic work) หรื อ ไม่ งานออกแบบท่ าเต้ น นั นเข้ าองค์ป ระกอบที่ ค วรได้รับ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือไม่
จึงมีปัญหาว่านักออกแบบท่าเต้นนันได้รับความคุ้ มครองตามกฎหมายหรือไม่ ประเด็นที่จะ
ศึกษามีดังนี ประเด็นแรกระดับความสร้างสรรค์ของการออกแบบท่าเต้น ประเด็นต่อมาการคุ้มครอง
สิทธิของนั กออกแบบท่าเต้น ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศออสเตรเลีย มีการคุ้มครองโดย นิยามค้าว่า การออกแบบท่าเต้นไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
จึ งเห็ น ควร ควรให้ การแก้ไขเพื่ อให้ ครอบคลุ มเพื่ อคุ้ม ครองสิ ท ธิของนัก ออกแบบท่ าเต้น และการ
ออกแบบท่าเต้นทังหลาย หรือต้องมีการเพิ่มค้านิยามเพื่อให้ครอบคลุมถึงการออกแบบท่าเต้น และ
เมื่อนักออกแบบท่าเต้นได้รับความคุ้มครองแล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์
3ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง,

วารสารกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 17th Anniversary, (กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิล กรุ๊ป, 2558),
หน้า 220.
4มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักออกแบบท่าเต้น
1.2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับระดับความสร้างสรรค์ของ
การออกแบบท่าเต้นโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
1.2.4 เพื่ อ หามาตรการกฎหมายที่ เหมาะสมส้ าหรับ นั กออกแบบท่ าเต้ น ในประเทศไทยให้
สอดคล้องทางกับหลักสากล

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
โดยมุ่งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ โดยท้าการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ
ได้แก่ สหรัฐเมริกา ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) และ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม ณ กรุงเบอร์น พ.ศ. 2429 (Berne Convention for the Protection
Of Literary and Artistic Works, 1886, Berne)

1.4 สมมติฐานของการศึกษา
ตามพระราชบั ญ ญิ ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 4 นิ ย ามค้ า ว่ า “นาฏกรรม”
หมายถึง งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้
หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการออกแบบท่าเต้นแต่อย่างใด ดังนัน
สิทธิของนักออกแบบท่าเต้นผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานการออกแบบท่าเต้นนันๆ ย่อมไม่ได้รับครอบ
คุ้มครองตามกฎหมาย แต่ในต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย มีการ
คุ้มครองโดย นิยามค้าว่า การออกแบบท่าเต้นไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย จึงเห็นควร ควรให้การแก้ไข
เพื่อให้ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นและการออกแบบท่าเต้นทังหลาย หรือต้อง
มีการเพิ่มค้านิยามเพื่อให้ครอบคลุมถึงการออกแบบท่าเต้น และระดับความสร้างสรรค์การออกแบบ
ท่าเต้นที่ได้รับความคุ้มครอง ควรพิจาราณาตามหลักของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
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1.5 วิธีที่ใช้การศึกษา
ศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบ (Comparative Law) ซึ่งท้าการศึกษาจากต้ารา บทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ วารสาร และการค้นคว้าจากข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องทังประเทศไทยและ
ต่างประเทศร่วมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.6.1 ท้าให้ทราบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
1.6.2 ท้าให้ทราบแนวคิด กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบ
ท่าเต้น โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
1.6.3 ท้าให้ ทราบแนวคิด การจ้างงานส้ าหรับนักออกแบบท่ าเต้ นที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
1.6.4 ท้ าให้ ทราบแนวคิด เสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการคุ้มคอรงนักออกแบบท่ าเต้นใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องทางกับหลักสากล

บทที่ 2
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธินักออกแบบท่าเต้น
ในบทที่ 2 นี ผู้ เขี ย นมี วัต ถุ ป ระสงค์ ของการศึ ก ษาเพื่ อ ค้น หาแนวคิ ดในการคุ้ ม ครองการ
ออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นของประเทศไทยเพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการ
คุ้มครองการออกแบบท่าเต้นในกฎหมายของนานาประเทศ โดยในบทที่ 2 จะท้าการศึกษา แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นักออกแบบท่าเต้นดังจะได้กล่าวต่อไป

2.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
2.1.1 ความหมายลิขสิทธิ์
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระท้าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินีเกี่ยวกับ
งานที่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ได้ ท้ าขึ น 5 ซึ่ งบั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 และ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 “ลิขสิทธิ์” หมายถึง สิทธิทางวรรณกรรม ศิลปกรรม
และประดิษฐกรรม ซึ่งผู้เป็นต้นคิดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย6
ดังนัน จากทังสองความหมาย ลิขสิทธิ์ จึงหมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่คุ้มครองที่ผู้สร้างสรรค์
ผลงานได้ท้าขึน ผู้อื่นสามารถน้างานไปใช้ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิก่อ เช่น สิทธิทาง
วรรณกรรม ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม เป็นต้น
การคุ้มครอง นัน เพื่อตอบแทนความวิริยะอุตสาหะที่ลงไปในการสร้างงาน ซึ่งก็มีค้าถามว่า ใช้
สิ่งใดเป็นตัววัด งานเขียนนันสะท้อนความวิริยะอย่างไร ต้องใช้การวัดแบบภาวะวิสัย ไม่ใช่แบบอัต

5มาตรา

4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
6ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (กรุงเทพมหานคร: ศิ
ริวัฒนาอินเตอร์พรินท์, 2554)
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วิสัยเพื่อป้องกันการล้าเอียง มิฉะนันการพิจารณาต้องขึนอยู่กับผู้วินิจฉัย7 ถึงอย่างไรก็ตามก็มีแนวคิดที่
จะคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังจะได้กล่าวต่อไป
2.1.2 แนวคิดในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
แนวคิดในการคุ้มครองลิ ขสิทธิ์นันมาจากหลั กการการทางเศรษฐกิจกล่าวคือ ใครเป็นผู้ คิด
สร้างสรรค์ขึนย่อมที่จะได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้คุ้มค่ากับความพยายามในการคิดสร้างสรรค์ อีกทังยัง
เป็นแรงจูงใจการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึนมาเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะ
และอย่างไรก็ตามก็ต้องค้านึ งถึงประโยชน์ส าธารณะด้วย ดังปรากฏอยู่ในบทบัญ ญั ติ ข้อ 27 แห่ ง
ปฏิ ญ าณสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Article 27 of The Universal Declaration of Human
Right)ก้าหนดว่า
“1. ทุกคนนันมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการซึ่งชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดยอิสระ
ที่จะบันเทิงใจในศิลปะและที่จะมีส่วนร่วมในความรุดหน้าและคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
2. ทุกคนนันมีสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรม อีกทังทาง
วัตถุซึ่งได้มาจากผลงาน ประดิษฐกรรม ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม ซึ่งตนเอง
เป็นผู้สร้าง”8
หากพิ จ ารณาแล้ ว ปฏิญ าณสากลว่าด้ว ยสิ ท ธิม นุษ ยชน จะเป็ น ได้ ว่า ตาม Article 27 (2)
ประชาชนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองประโยชน์ในทางศีลธรรม ซึ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงส่วนตัว แต่
Article 27 (1) ประชาชนมีทุกคนมีสิท ธิเข้าร่วมวัฒ นธรรมโดยอิส ระ เน้นผลประโยชน์ส่ วนรวม
กฎหมายลิขสิทธิ์จึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างผู้สร้างสรรค์และสาธารณชน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน กฎหมายหมายลิขสิทธิ์ต้องมีความดุลตามแนวคิดที่จะกล่าวดังต่อไปนี
1. เหตุ ผ ลทางด้ า นความเป็ น ธรรมชาติ (Principle of Natural Justice)
ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ใช้สติปัญญา ความช้านาญ แรงงานส้าหรับการสร้างผลงาน ย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว(Exclusive Rights) ในการก้าหนดรูปแบบ สภาพ เวลาการใช้งาน ผู้อื่นต้องได้รับอนุญาต
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สุ ค นธพั น ธ์ , ความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย (กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 13.
8ไชยยศ เหมะรัชตะ, คาอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ , พิมพ์ครังที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม
,2553), หน้า 51-52.

8
จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากงานนีได้ หากงานดังกล่าวมีมูลค่า ย่อมต้องได้รับค่าตอบแทนจากการใช้
สิทธิ (Royalty)
2. เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Argument) การคิดสร้างสรรค์งานนัน
ต้องมีการลงทุน ผู้ลงทุนต้องได้รับความคุ้มครอง จากการคิดสร้างสรรค์นันเพื่อแสวงหาก้าไร
3. เหตุผลทางวัฒ นธรรม (Cultural Argument) การสร้างสรรค์นันเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติในการสะท้อนรูปแบบของวัฒนธรรม รวมทังการเปลี่ยนแปลงสังคม และเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องได้รับการคุ้มครอง
4. เหตุ ผลทางด้านสังคม (Social Argument) การเผยแพร่งานต่อสาธารณชน
ท้าให้เกิดการหล่อหลอม การเชื่อมโยงความรู้ของคนในสังคม การให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์
นันจะท้าให้สังคมเป็นปรึกแผ่น9
ผู้ เขีย นเห็ น ว่า จากแนวคิด ในการคุ้ม ครองลิ ขสิ ท ธิ์ข้ างต้ น นั น ผู้ โดยธรรมชาติแ ล้ ว ย่อ มมี
สติปัญญาในการคิดสร้าง สรรค์ผลงานต่าง ๆ ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองย่อมที่จะต้องเป็นผู้
ที่จะมีสิทธิใช้งานของตนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ผู้อื่นจะขออนุญาตใช้งานดังกล่าว การงานนันต้องมี
การลงทุนเพื่อสร้างสรรค์งานเหล่านันจึงต้องได้ก้าไรหรือผลตอบแทนเพื่อจะได้มีก้าลังใจในการสร้าง
งานใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป รูปแบบของงานยังสะท้อนให้เห็นรูปแบบทางวัฒนธรรม
ดังนัน งานอันมีลิขสิทธิ์จึงย่อมที่จะได้รับการคุ้มครองตามแนวคิดข้างต้น
2.1.3 ทฤษฎีในการคุ้มครองลิขสิทธิ์
2.1.3.1 ทฤษฎีเสรีนิยม แนวคิดนีเห็นว่า งานที่สร้างสรรค์ขึนมานัน ประชาชนทั่วไป
ควรได้ใช้ประโยชน์อย่างเสรี เนื่องจากการสร้างสรรค์ขึนแต่ละชินนันย่อมต้องอาศัยการดลใจ หรือแรง
บันดาลในจากบุคคลรอบข้าง หรือสังคม ดังนันงานสร้างสรรค์นันก็คือสิ่งที่สร้างคมได้สร้างสรรค์ด้วย
เช่นกัน สังคมจึงควรได้รับประโยชน์นัน รัฐจึงต้องเข้ามาคุ้มครองเจ้าของสิทธิและประโยชน์สาธารณะ
แต่รัฐเข้ามาคุ้มครองผลประโยชนนันเป็นเรื่องที่ท้าได้ยากจึงต้องมีทฤษฎีคุ้มป้องป้องกัน10
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พนั ส พั ฒ นา, ค าอธิ บ ายกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ , (กรุง เทพมหานคร: จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2557), หน้า 18.
10ไชยยศ เหมะรัช ตะ, คาอธิ บ ายกฎหมายลิข สิ ท ธิ์ , ครังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิ ติ ธรรม,
2553), หน้า 28-29. อ้างถึงใน นิธิพัฒน์ แสงมณี, มาตรการทางกฎหมายต่อการครอบครองสิ่งละเมิด
ลิขสิทธิ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย, 2555) หน้า 18 หน้า
28-29.
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2.1.3.2 ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน เห็นว่าลิขสิทธิ์ควรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิ
ในทางแพ่งทั่วไปเพราะการแสดงออกด้านความคิดนัน ถือเป็นสภาพบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครอง
และอีกความเห็นเห็นว่า งานที่สร้างสรรค์ขึนนันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
ย่อมต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันลิขสิทธิ์คุ้มครองสิทธิในสภาพบุคคล รวมถึง
การคุ้มครองประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองปกกันนันทางปฏิบัติในต่างประเทศ ได้ยึด
หลักทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน11
2.1.3.3 ทฤษฎี สิ ท ธิ ตามธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ ที่ เกิ ด จากผลิ ต ผลจากแรงงาน
ความคิด และแรงบั น ดาลใจของผู้ ส ร้างสรรค์ รัฐ ควรให้ ค วามคุ้ม ครอง ซึ่งอาจกล่ าวได้ ว่างานที่ ผู้
สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน เป็นส่วนขยายของตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนันผู้สร้างสรรค์จึงควรเป็น
เจ้าของงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึน12
2.1.3.4 ทฤษฎี จู งใจ การให้ ความคุ้ม ครองลิ ขสิ ท ธิ์ นั นเป็ น การกระตุ้น ให้ เกิด การ
สร้างสรรค์ในระดับสู งสุ ด ซึ่งเป็ น ประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากที่สุด หากรัฐไม่ให้ความคุ้มครอง
ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล้ ว ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ย่ อ มต้ อ งถู ก ขโมยความคิ ด ที่ ต นได้ ส ร้ า งสรรค์ แ ล้ ว น้ า ไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้
ผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆที่ ผู้ ส ร้างสรรค์ ได้ ใช้ ความวิริยะอุต สาหะ รวมทั งแรงกายแรงใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิน และในที่สุดจะไม่มีผู้สร้างสรรค์ผลงานใดๆขึนมาอีกต่อไป ซึ่งท้าให้งาน
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อการพัฒนาประเทศชาติย่อมลดน้อยลง และงานสร้างสรรค์
บางประเภทอาจจะไม่เกิดขึ นเพราะขายแรงจูงใจในการสร้างผลงาน ดั งนั นรัฐ บาลย่ อมให้ ค วาม
คุ้ม ครองลิ ขสิ ท ธิ์ เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ ผู้ ส ร้างสรรค์ ส ร้างสรรค์ผ ลงาน ตามทฤษฎี แ รงจู งใจซึ่ งยึ ด
ประโยชน์สาธารณเป็นหลัก13
ส้ า หรั บ ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ นั น ถื อ ประโยชน์ ข องสาธารณะเป็ น หลั ก
ตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยคนที่คิดสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งๆต้องอาศัยคนรอบครอง จึงจะสามารถคิด
สร้างสรรค์ขึนได้ ย่อมที่จะต้องมีการสร้างสมดุลให้เกิดต่อสาธารณะและประโยชน์ของคนสร้างสรรค์
จึงจ้าเป็นต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป งานที่สร้างสรรค์ขึนด้วยตัว
ของผู้ ส ร้ างสรรค์ ซึ่ งสื่ อ ถึ งความเป็ น ตั ว ตนของผู้ ส ร้ างสรรค์ ห รือ อาจเรีย กว่ าเป็ น ส่ ว นขยายของผู้

11เรื่องเดียวกัน,

หน้า 19.
12อ้ า น าจ เนตยสุ ภ าและชาญ ชั ย อารี วิ ท ยาเลิ ศ , ค าอธิ บ ายกฎ หมายลิ ข สิ ท ธิ์ ,
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,. 2558), หน้า 16-17.
13เรื่องเดียวกัน, หน้า 17.
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สร้างสรรค์ ย่ อมต้องได้รับ ความคุ้ม ครองตามทฤษฎีสิ ท ธิตามธรรมชาติ และต้องสร้างแรงจูงให้ ผู้
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
งานที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นันจากทฤษฎีที่กล่าวมาในข้างต้น
ต้องดูต่อไปว่า งานใดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังจะได้อธิบายในบทต่อไป

2.2 ลักษณะสาคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์
เมื่อบุคคลใดสร้างสรรค์งานส้าเร็จย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันทีโดยไม่
จ้ าต้ อ งน้ าออกเผยแพร่ หรื อ ประกาศให้ บุ ค คลใดทราบ ทั งไม่ ต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ยนต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด การคุ้มครองจะเกิดขึนทันทีที่งานได้ถูกสร้างสรรค์ขึน โดยมีองค์ประกอบตามที่
ปรากฏในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วางหลักไว้ว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่
งานสร้ างสรรค์ ป ระเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ล ปกรรม ดนตรี โสตทั ศ นวั ส ดุ ภาพยนตร์ สิ่ ง
บันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนก
ศิลปะของผู้สร้างสรรค์ จากองค์ประกอบดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบงานอันมีลิขสิทธิ์14ได้ดังนี
2.2.1 เป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality)
การสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกซึ่งความคิด และ
ต้องเป็นงานประเภทที่กฎหมายก้าหนดให้ความคุ้มครอง แล้วงานสร้างสรรค์นันต้องเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของตน ต้องเป็นความคิดสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่หรือเป็นความคิดที่แตกต่างจากความคิด
เดิมในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของงานนัน หรืออาจเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้น้าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่
แล้วมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดสิ่ งใหม่ขึนโดยไม่ซ้ากับสิ่ งที่มีอยู่เดิมในส่ วนที่เป็นสาระส้าคัญ 15 ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) เป็นกระบวนการท้างานสมองของมนุษย์ที่คิดได้กวางไกล หลายแง่มุม หลาย
ทิศทาง น้าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และ
ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่นความคิดละเอียด16 องค์ประกอบในงานสร้างสรรค์ อาจพิจารณาจากสิ่งดังต่อไปนี 1) ทักษะ
14มาตรา

6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
15จิรประภา มากลิ่น, คาอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า
62.
16ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,

จาก http://thaiglossary.org/search/Creativity

คลังศัพท์ไทย, ค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2558,
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และความมานะที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 2) ระยะเวลาในการใช้เพื่อการสร้างสรรค์ 3) ช่วงระยะเวลาใน
การที่งานสร้างสรรค์สามารถสัมฤทธิ์ผล 4) ต้นทุนที่ใช้เพื่อการสร้างสรรค์17 ตัวอย่างเช่น
ในคดี Burrow-Giles Lithographic Co.v.Sarony 111 U.S. 53 โจทก์ (Sarony) ถ่ายภาพ
ของ OSCar Wilde นั ก เขี ย นมี ชื่ อ ผู้ ห นึ่ ง ต่ อ มาจ้ า เลย (Burrow) Giles) ท้ า ส้ า เนาภาพถ่ า ยนี
ออกจ้าหน่ายหลายหมื่นฉบับ โจทก์จึงฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ศาลฎีกาของสหรัฐฯตัดสินว่าภาพถ่ายนัน
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานอันมีต้นก้าเนิดจากโจทก์เอง โดยโจทก์เป็นผู้จัดท้าท่าทางของ
Oscar Wilde คัดเลือกเสือผ้า ผ้าม่าน เครื่องประดับอื่น ๆ ที่เหมาะสม แนะน้าการออกสีหน้าและแวว
ตา จัดแจงสีเงาสิ่งเหล่านี ประกอบขึนเป็นภาพถ่ายนีเป็นผลมาจากน้าพักน้าแรงของโจทก์ทังสิน18
ดังนัน การที่นาย (Sarony) ถ่ายภาพเป็นผู้จัดท้าท่าทางของ Oscar Wilde คัดเลือกเสือผ้า
ผ้าม่าน เครื่องประดับ อื่น ๆ ที่เหมาะสม แนะน้าการออกสีห น้าและแววตา จัดแจงสีเงาสิ่งเหล่ านี
ประกอบขึนเป็นภาพถ่ายนีเป็นผลมาจากน้าพักน้าแรงของนาย (Sarony) ซึ่งการกระท้าดังกล่าวเป็น
การสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานขึนมา ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ภาพถ่ายนันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
2.2.2 เป็นงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิด (Express of Idea)
งานที่ มี ค วามคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ จะต้อ งมีก ารแสดงออกทางความคิด จะได้ รับ การมครอง
ลิขสิ ทธิ์ หลักการเรื่องการแสดงออกทางความคิดเป็นหลักปฎิบัติส ากลที่ถูกรับรองในข้อตกลทาง
การค้าที่เกี่ย วกับ สิ ทธิ์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือ ข้อตกลงทริปส์ (Trips Agreement) มาตรา 9
วรรค 2 “การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะขยายถึงการแสดงออกซึ่งความคิดแต่ไม่รวมถึงความคิด กรรมวิธี วิธี
ปฎิบัติหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ” หรือมาตรา 6 วรรค 2 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด
หรือขันตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท้างานหรือแนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือท ฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศนันจะเน้นผู้สร้างสรรค์น้าเสนอผลงาน และเผยแพร่สู่
สาธารณะซึ่งเป็ น การส่งเสริมการถ่ายทอดความคิดสู่สั งคมและในระบบกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ของไทย
ดังกล่ าวข้างต้น ว่ากฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ให้ ความคุ้ม ครองที่ มีการแสดงออกทางความคิด แต่ไม่ รวมถึง
17ไชยยศ

เหมะรั ช ตะ, ลั ก ษ ณ ะของกฎ หมายทรั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า , ครั งที่ 11
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2560), หน้า 54.
18ธัช ชัย ศุภ ผลศิ ริ, ค าอธิบ ายหลัก กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ , (กรุ งเทพมหานคร: นิ ติ ธรรม, 2535)
หน้า 45.
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ความคิด แนวคิดหรือหลักการใดๆหรือการดังกล่าวเป็นลักการเดียวกันกับเรื่องการแสดงออกทาง
ความคิดที่ปรากฎภายใต้ข้อตกลงทริป์19 ตัวอย่างเช่น ค้าพิพากษาฎีกา 6656/2549 ประเด็ น ของ
คดีนีเป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานประพันธ์วรรณกรรมประเภทนวนิ ยายการพิจารณาปัญหานีจึง
ต้องพิจารณาผลงานการสร้างสรรค์นวนิยายทังเล่มซึ่งรวมทังโครงสร้างของเรื่อง ล้าดับการน้าเสนอ
เนือเรื่องการแสดงให้เห็นถึงความคิดหลักของนวนิยาย และรายละเอียดการน้าเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับ
ตัวละครหลักและ ตัวละครประกอบตลอดจนส้านวนโวหารและลีลาการเขียนเนื่องจากการคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์วรรณกรรมนวนิ ย ายไม่อาจแยกพิ จารณาได้เป็นส่ ว น ๆเหมือนงานสร้างสรรค์บ าง
ประเภท เช่นงานสร้างสรรค์ดนตรีกรรมที่อาจแยกพิจารณาได้ทังงานประพันธ์ท้านอง หรือค้าร้องหรือ
การเรียบเรียงเสียงประสาน ดังนันการท้าซ้าหรือเลียนแบบงานประพันธ์ข องบุคคลอื่นแม้เพียงส่วน
หนึ่งส่วนใด เช่นลอกส้านวนโวหารหรือข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นงานประพันธ์ที่ชีให้ เห็นถึง
ความเฉพาะเจาะจงจะเป็น เรื่องที่นักประพันธ์ที่ดีไม่ท้ากันแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายในงานสร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทนวนิยาย
การพิ จ ารณาปั ญ หานี จึ งจ้ าเป็น ต้องตรวจพิจารณานวนิยายทั งสองเรื่องซึ่งจากการตรวจ
พิเคราะห์แล้ว พบว่านวนิยายทังสองเรื่องมีโครงเรื่องคล้ายคลึงกันคือเป็นเรื่องของนักร้องผู้หญิงที่
ยากจนอยากเป็นนักร้องจนต้องยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และมีตอนจบที่
นักร้องซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องได้มีชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่ตนรัก
ในเรื่องความคล้ายกันของโครงเรื่องนีจ้าเลยน้าสืบว่า เอาโครงเรื่องของนิยายเรื่อง “นักร้อง
อย่างหล่อน”ที่เคยเขียนไว้มาแต่งเติมเขียนเป็นนวนิยายเรื่อง “หางเครื่อง”โดยได้แรงบันดาลใจจาก
นักร้องชื่อนาง ว. เมื่อพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ของจ้าเลยที่เคยเป็นนักดนตรีนักร้องและ
คลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงจึงเป็นไปได้ที่จ้าเลยจะได้ซึมซับแนวคิดของโครงเรื่องในลักษณะที่เขียน
ในนวนิยายทัง 2 เรื่อง คือเนือหาเกี่ยวกับชีวิตของเด็กสาวในชนบทที่มีฐานะยากจนใฝ่ฝันที่จะเป็น
นักร้องและต้องยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักดนตรีและผู้สื่อข่าวบันเทิง
หลักการของกฎหมายลิขสิทธิ์ตามที่ปรากฏในมาตรา 6 ของพระราบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองการแสดงออกของความคิดแต่มิได้คุ้มครองความคิดหรือแนวคิด จ้าเลยน้า
พยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรม 4 ปาก มาน้าสืบให้เห็นได้ว่า นวนิยายทังสองเรื่องมีเพียง
โครงเรื่องหรือแก่นของเรื่องที่คล้ายกันเท่านันและไม่อาจสรุปได้ว่าจ้าเลยลอกเลียนผลงานของโจทก์
เมื่อพิจารณาค้าเบิกความของพยานจ้าเลยดังกล่าวประกอบเหตุผลที่ว่าโครงเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของ
หญิงสาวที่มีฐานะยากจนใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องและยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหัวหน้าวงดนตรี
และผู้สื่อข่าวบันเทิงนันเป็ นลักษณะของชีวิตที่ปรากฎให้ เห็ นได้ในธุรกิจบันเทิงเมื่อจ้าเลยน้าสืบว่า
19ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง,

เรื่องเดิม,หน้า 224.
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เขียนนวนิยายเรื่องนีจากชีวิตและประสบการณ์ของนักร้องชื่อนางว.และนาง ว.ได้มาเบิกความรั บรอง
ข้อกล่าวอ้างของจ้าเลยพยานหลักฐานของจ้าเลยมีน้าหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ฟังได้ว่า
จ้าเลยสร้างสรรค์ผลงานด้วยการประพันธ์นวนิยายเรื่อง“หางเครื่อง”โดยไม่ได้คัดลอกหรือเลียนงาน
วรรณกรรมเรื่อง “ไฟพระจันทร์”ของโจทก์จ้าเลยจึงไม่ได้ท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์
หมายเหตุ (พยานหลักฐานของโจทก์เป็นการสรุปเปรียบเทียบส่วนที่คล้ายกันของนวนิยายที่แสดงผ่าน
ออกทางข้อเขียนเป็นตัวหนังสือรวม 22 จุด เป็นเพียงการวิเคราะห์และสรุปด้วยความเห็นของโจทก์
เท่านันโจทก์หาได้น้าผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมมาสืบสนับสนุนบทสรุปและความเห็นดังกล่าวของ
โจทก์ไม่จึงท้าให้พยานหลักฐานของจ้าเลยมีน้าหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์)20
ในคดี Nichols V.Universal Pictures Crops 21 มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า โจทก์ (Nichols) ได้
ประพันธ์และมีลิขสิทธิ์ในละครเรื่อง “Abie’Irish Rose” ด้าเนินเนือเรื่องว่าหนุ่มยิวนิกายออโธดอกว์
คนหนึ่งได้แต่งงานกับสาวไอริชซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธิลิกโดยฝืนความเห็นชอบของบิดาของ
ตนทังคู่ เพราะบิดาทังสองฝ่ายนันเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา และต้องการให้ลูกของตนแต่งงานกับคนเชือ
ชาติเดียวกัน และนับถือศาสนานิกายเดียวกันเท่านัน บิดาของทังคู่จึงโกรธแลเคืองมากและตัดขาดลูก
ของตน จนกระทั่งหนุ่มสาวคู่นันเกิดลุกแฝดชายและหญิง ฝ่ายบิดาทราบแต่เพียงว่าลุกของตนมีลูก
แล้วแต่ไม่ทรายว่าเพศอะไร เมื่อทังคู่คลายโทสะ แล้วจึงเตรียมของไปเยี่ยมโดยบิดาเตรียมของส้าหรับ
เด็กเพศหนึ่งไปต่างกัน เรื่องจบที่บิดาทังสองให้อภัยลุกของตนและเป็นมิ ตรกับอีกฝ่ายหนึ่ง หลังจาก
ละครเรื่องนี ได้ออกแสดงแล้ ว จ้าเลย (Universal Pictures Corp) ได้ส ร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อ
“The Cohens and the Kellys” ซึ่งมีเนือเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างหนุ่มไอริชและสาวยิว
โดยปราศจากความรู้เห็นของบิดามารดาของตนทังสอง ต่อ มา ฝ่ายข้างชาวยิวฝ่ายข้างชาวยิวซึ่งเป็น
บิดาได้ทราบจากทรายความประจ้าตัวว่าตนได้รับมรดกจ้านวนมหาศาล จึงได้ย้ายไปนิวาสสถานแห่ง
ใหม่ซึ่งโอ่อ่าและสะดวก หนุ่มไอริชได้ลอบมาพบภรรยาของตนที่คฤหาสน์แห่งนีและถูกจับได้ในที่สุด
จึงถูกตะเพิดไป และห้ามมิให้มาพบหญิงสาวอีก หลั งจากเหตุการณ์นีแล้วชาวยิวซึ่งบิดาได้เป็นเศรษฐี
ไปแล้วก็ได้พักผ่อนยังต่างรัฐ เมื่อกลับมาบ้านก็ได้พบว่าลูกสาวของตนได้ให้ก้าเนิดบุตรคนหนึ่งเขาจึงได้
ทราบความจริงทังหมดจึงโกรธมาก ในขณะเดียวกันนันเองครอบครัวของหนุ่มอริชก็ได้ไปที่บ้านชาวยิว
และเกิดวิวาทกันยกใหญ่ ถคงขนาดชาวยิวผู้เป็นบิดาตัดขาดพ่อลูกกับลูกสาวของตน ลูกสาสาวจึงพา
ลูกไปอยู่กับสามีที่บ้านพักซอมซ่อของเขา ข้างฝ่ายทนายความของชาวยิวซึ่งหวังว่าจะได้แต่งงานกับลูก
สาวชาวยิวได้พบว่าความหวังของตนพังทลายลงแล้วก็ได้เปิดเผยความจริงแก่ชาวยิวผู้เป็นบิดาว่าที่จริง
20ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่

6656/2549.
21Nichols V.Universal Pictures Crops (United states circuit Court of Appeals,
Second Circuit, 1930)
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แล้วทรัพย์มรดกทังหมดตกได้แก่ ชาวไอริชผู้บิดาซึ่งเป็นญาติของเจ้ามรดก แต่ตนก้ยินดีจะปิดบังความ
จริงอันนีไว้ หากชาวยิวผู้บิดาจะแบ่งมรดกให้ตนบ้าง แต่ข้อเสนอนีถูกปฏิเสธบิดาชาวยิวผู้ซึ่งบัดนีรู้ถึง
ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตแล้ว จึงไปหาครอบครัวชาวอริชเพื่อแจ้งคืนทรัพย์ มรดกให้ เรื่องจบลงที่การ
ประนีประนอมกันโดยชาวไอริชแบ่งทรัพย์มรดกให้ครึ่งหนึ่ง และทังสองครอบครัวก็เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
สืบมา เมื่อภาพยนตร์เรื่องนีออกฉาย โจทก์ได้ฟ้องว่าจ้าเลยละเมิดลิขสิทธิ์ละครของตน ศาลชันต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกายกฟ้องโจทก์ด้วยเหตุผลที่ว่า ในงานทังสองนันสิ่งที่คล้องจองกันก็คือ การ
พิพาทระหว่างบิดาของทังสองฝ่าย การแต่งงาน การก้าเนิดบุตร และการคืนดีกัน ศาลเห็นว่าเรื่อง
อย่างนีเป็ น นามธรรมทั่วไปจากงานประพันธ์ขึน จึงเป็นเพียงความคิด IDEA เท่านันไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างใดจ้าเลยจึงไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์22
จากกรณีตัวอย่างข้างต้นผู้เขียนเห็นว่า การประพันธ์บทละครซึ่งงานทังสองนันสิ่งที่คล้องจอง
กันก็คือ การพิพาทระหว่างบิดาของทังสองฝ่าย การแต่งงาน การก้าเนิดบุตร และการคืนดีกัน เป็น
เพียงความคิดและเป็นเรื่องนามธรรมทั่วไป จึงเห็นได้ว่าหากเป็นเรื่องแนวคิดทั่วไปซึ่งไม่ได้แสดงออก
ได้ซึ่งควมคิดนัน จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2.2.3 เป็นงานที่กฎหมายกาหนด (Type of Work)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองให้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นัน ต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ก้าหนดไว้
ว่างานประเภทใดบ้ างที่จะสามารถให้ ความคุ้มครอง ซึ่งกฎหมายลิ ขสิท ธิ์ของแต่ล ะประเทศต่างมี
บทบั ญ ญั ติก้าหนดประเภทของงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับ ความคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์ตามกฎหมายของ
ประเทศนัน ๆ รวมถึงในกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาเบิร์น Article 2 Protected Work23ได้
บั ญ ญั ติ ว่างานประเภทใดบ้ างที่ ได้ รับ ความคุ้ ม ครองให้ งานนั นเป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ที่ ได้ รับ ความ
คุ้มครองจากอนุสัญญาดังกล่าวนัน และในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทยบัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 ซึ่งแบ่งงานได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ และในตอนท้าย มาตรา 6 วรรค
22ธัช ชัย

ศุภผลศิริ, คาอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ , (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2535)

หน้า 30.
23Article

2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Protected Works 1. “Literary and artistic works”; 2. Possible requirement of fixation;
3. Derivative works;4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect;
beneficiaries of protection;7. Works of applied art and industrial designs; 8. News”
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แรก “หรื องานอื่น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิท ยาศาสตร์ หรือแผนกศิล ปะ ของผู้ ส ร้างสรรค์ ”
เช่ น เดี ย วกั บ “งาน” ตาม นิ ย ามของมาตรา 4 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่ งให้
ความหมายไว้กว้างๆเพื่อรับรองความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการในอนาคต24
2.2.4 เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (Non-illegal Work)
งานที่ ไม่ ขัด ต่ อกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ว่างานที่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหมายถึง
งานประเภทใดบ้าง โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ก้าหนดเพียงว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง คือ สิ่งที่ไม่
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยกฎหมาย ตามมาตรา 7 หรือสิ่งที่ไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยสภาพหรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ที่หมดอายุความคุ้มครอง หรืองานที่เจ้าของสละลิขสิทธิ์ แต่หาได้ก้าหนดว่างานใดบ้างที่
ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนี เช่น งานที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในประเทศ งานลามก
อนาจาร 25วรรณกรรมที่มีเนือหาหมิ่นประมาท26 เป็นต้น
ในเรื่ อ งดั งกล่ า วนี มี ค้ าพิ พ ากษาฎี ก าฉบั บ หนึ่ งพอเที ย บเคี ย งได้ ว่า เป็ น งานที่ ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย คือ ค้าพิพากษาฎีกาที่ 3705/253027
วินิจฉัยว่า “ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นงานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าวิดีโอเทปของกลาง 1 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีบทแสดงการ
ร่วมเพศระหว่างหญิงและชายบางตอนอันเป็นภาพลามก ซึ่งผู้ใดท้าหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ค้าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 งานของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่งานสร้างสรรค์
ตามความหมายแห่ งพระราชบั ญญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2521 โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์. .” ทังนี ค้า
พิพากษาฉบับดังกล่าวก็ไม่ได้ก้าหนดไว้ชัดเจนว่างานลามกอนาจารเป็นงานที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากแต่ก้าหนดว่างานลักษณะดังกล่าวไม่ใช่งานสร้างสรรค์เท่านัน อีก
ทังกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันยังไม่ได้ก้าหนดไว้ชัดเจนว่างานใดบ้า งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประช้าชน ดังเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิทธิบัตร
ผู้เขียนเห็ น ว่า ภาพลามก ซึ่งเป็นงานที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย เป็นงานที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นัน จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด
24มาตรา

6.แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521
25อรพรรณ พนัสพัฒนา, เรื่องเดิม, หน้า 51.
26อ้านาจ เนตยสุภา,เรื่องเดิม, หน้า 51.
27ค้าพิพากษศาลฎีกาที่ 3705/2530.
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2.3 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์
หลั ก พื นฐานทั่ ว ไปของการได้ ม าซึ่ งลิ ข สิ ท ธิ์ นั น ลิ ข สิ ท ธิ์ เกิ ด ขึ นโดยอั ต โนมั ติ เมื่ อ ได้ มี ก าร
สร้างสรรค์ขึน แต่ก็มีบางประเทศได้ก้าหนดพิธีการ(Formalities) ไว้บางอย่างซึ่งมีลักษณะให้ปฏิบัติ
ตามเพื่อการรักษาสิทธิและบังคับตามสิทธิเท่านัน ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 28
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อีกประการหนึ่ ง มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างผู้สร้างสรรค์กับประเทศหนึ่ง กล่าวคือ
หลักสัญชาติหรือการให้คนในบังคับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่สร้างสรรค์หรือโฆษณางานเป็น
ครังแรก ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นสากลซึ่งอาจเรียกสันๆ ว่าหลักสัญชาติหรือหลักดินแดน
2.3.1 ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
2.3.1.1 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในประเทศต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ29 คือ
ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยต้องผ่านพิธีการ (Formality Protection) เป็นการได้มาที่
ต้องมีระบบที่ชัดแจ้งซึ่งต้องมีพยานหลักฐานและเจตนารม์ชองผู้สร้างสรรค์ ต้องมีการด้าเนินการผ่าน
การรับ รองต่อส่วนราชการหรือสถาบันที่รัฐจัดตังขึนเพื่อการนีโดยเฉพาะ หรือผ่านการปฏิ บัติตาม
ขันตอนของกฎหมายและในระบบนีมีหลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท
ด้วยกัน คือ
1.1) การแสดงสัญลักษณ์สงวนสิทธิ์ (Copyright Notice) งานสร้างสรรค์
ที่จะต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนัน บนส้าเนางานทุกฉบับจะต้องมีการเขียนสัญลักษณ์
สงวนลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายก้าหนด
1.2) การส่งมอบสาเนาเก็บรักษาไว้ (Deposit) บุคคลผู้ซึ่งต้องให้ต้นได้มา
ซึ่งงานลิขสิทธิ์จะต้องน้าส้าเนางานมามอบให้แก่ส่วนราชการ หรือสถาบันที่รัฐได้ตังขึนนี เช่น หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ หรือส้านักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการ
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
1.3) การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ (Registration) บุคคลใดที่จะได้มาซึ่งงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ที่ตนเป็น ผู้สร้างสรรค์เป็น ของตน จะต้องผ่านการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ต่อส่วนราชการ หรือ
สถาบั น ที่ รั ฐ ได้ จั ด ตั งขึ นเพื่ อ การนั นเช่ น การน้ า งานไปจดทะเบี ย นต่ อ กรมพระอาลั ก ษณ์ ตาม

28ธัชชัย

ศุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 60.
29ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า74-76..
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พระราชบั ญ ญั ติ ก รรมสิ ท ธิ์ ผู้ แ ต่ ง หนั ง สื อ หรื อ ส้ า นั ก งานลิ ข สิ ท ธิ์ แ ห่ ง ช้ า ติ ในบางประเทศ เช่ น
สหรัฐอเมริกา
2.3.1.2 ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ (Automatic Protection) การ
ได้มาในระบบนีจะให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องผ่านพิธีการใดๆเลย โดย
กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์จ ะไม่ได้ก้าหนดให้ ผู้ส ร้างสรรค์ต้องปฏิบัติตามพิ ธีการ แต่ก็ไม่ได้ห มายความว่าผู้
สร้างสรรค์นันจะมีลิขสิทธิ์ในงานของตนทุกกรณี เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์จะมี บทบัญญัติบางมาตราที่
ก้าหนดเงื่อนไขการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ไว้ เช่น ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีสัญชาติของประเทศนัน ๆ หรือได้มี
การโฆษณาเป็นครังแรกในประเทศนัน
2.3.1.3 วิธีการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
1) การเป็นผู้สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่อย่างอิสระ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ก้าหนดให้ “ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี
(1) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ซึ่ งประเทศไทยเป็ น ภาคี อ ยู่ ด้ ว ย ตลอดระยะเวลาหรื อ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ในการ
สร้างสรรค์งานนัน
(2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนันในครังแรกได้
กระท้าขึนในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่ งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครังแรกได้กระท้านอกราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศอื่นที่ไม่เป็ นภาคีแห่งอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครังแรก
หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่ก้าหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครังแรกในกรณีที่ผู้
สร้างสรรค์ต้องเป็ นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนันต้องเป็นนิติบุคคลที่
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย” จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 ได้ก้าหนด
เงื่อนไขที่ผู้สร้างสรรค์จะสามารถเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์ขึน มีอยู่ด้วยกัน 2 กรณี คือ
1) กรณียังไม่ได้มีการโฆษณางาน
ผู้สร้างสรรค์อยู่ในราชอาราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาหรือเป็น
ส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์อยู่ในประเทศขณะสร้างสรรค์งานนัน การอยู่ในประเทศ
ไทยนันอาจจะอยู่ตลอดระยะเวลาของการสร้างสรรค์ง านนัน ๆหรือไม่ ก็ได้แต่ต้องเป็นระยะเวลาส่วน
ใหญ่ของการสร้างสรรค์ เช่น นาย A ชาว อเมริกา เขียนหนังสือเล่มหนึ่งจนเสร็จ โดยใช้เวลา 6 เดือน
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นาย A ได้มาอยู่ในประเทศไทย เป็นเวลา 4 เดือน แต่เขียนงานได้เพียงร้อยละ 40 ของงานทังหมด
ส่ ว นอีก ร้อ ยละ 60 เขีย นในต่ างประเทศ ดั งนั น นาย A ย่อมได้ลิ ขสิ ท ธิ์ตามกฎหมายไทยในงาน
สร้างสรรค์นัน 30โดยไม่ต้องค้านึงถึงว่าจะสร้างสรรค์ปริมาณงานได้เพียงใด แม้ผู้สร้างสรรค์ไม่มีสัญชาติ
ไทย ผู้ส ร้างสรรค์ต้องเป็ น ผู้มีสั ญ ชาติ หรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีอนุสั ญ ญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยตลอดระยะเวลา หรือส่วนใหญ่ ในการสร้างสรรค์งานนัน เช่น
นาย A สัญชาติอังกฤษ เขียนงานชินหนึ่งขึน ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แม้จะไม่มีสัญชาติไทย
เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเบอร์นที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยหรือ นางสาว B
สัญ ชาติญี่ ปุ่ น อาศัย อยู่ ในประเทศฝรั่งเศสมาเป็นระยะเวลากว่าสามสิ บปี ในช่ว งเวลานันได้เขียน
หนั งสื อเรื่องหนึ่ ง ย่ อมได้รั บ ความคุ้ มครองลิ ขสิ ท ธิ์ต ามบทประพั นธ์นั นตามกฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์งานที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศภาคีอนุ สัญญากรุง
เบอร์น เช่นเดียวกับประเทศไทย
2) กรณีมีการโฆษณางานแล้ว
การโฆษณางานครังแรกได้กระท้าขึนในราชอาณาจักรโดยไม่
ค้านึ งถึงว่าผู้ส ร้างสรรค์จะเป็ น คนสั ญ ชาติไทยหรือไม่ และไม่ค้านึงถึงว่าผู้ส ร้างสรรค์จะอยู่ในที่ใด
ขณะที่สร้างสรรค์ หรือโฆษณางานนัน ซึ่งค้าว่า “โฆษณา” หมายความว่า การน้าส้าเนาจ้าลองของ
งานไม่ว่าในรูป หรือลั กษณะอย่ างใดที่ท้าขึนโดยความยินยอมของผู้ส ร้างสรรค์ออกจ้าหน่าย โดย
ส้าเนาจ้าลองนันมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจ้านวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนัน แต่ทังนี ไม่
หมายความรวมถึง การแสดง หรือการท้าให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การ
บรรยาย หรือการปาฐกถาซึ่งวรรณกรรม การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด การน้าศิลปกรรมออก
แสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม” เช่น นายราฟาเอล เขียนงานชินหนึ่งจนเสร็จที่ประเทศลาว
แล้ วส่ งงานชินนั นมาให้ ส้ านั กพิม พ์ในประเทศไทยพิมพ์และจัดจ้าหน่าย งานชินนีย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มีลักษณะตามที่ก้าหนดใน
มาตรา 8 วรรคแรก (1)
การโฆษณางานครั้งแรก ในราชอาณาจักร (Frist publication)
จะต้องกระท้าในประเทศไทย ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นชาวต่างชาติได้โฆษณาในต่างประเทศมาก่อน
แล้วต่อมาจึงมาโฆษณาในประเทศภายใน 30 วันต่อมา นัน จากอนุสัญญาเบอร์น ฉบับ Stockholm
Act 1976 (article3) ให้ถือว่าการโฆษณางานในหลายประเทศว่าเป็นการโฆษณาพร้อมกันได้หาก
โฆษณาภายใน 30 วัน เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศจะได้ ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย แม้จะได้โฆษณา 31
30ธัชชัย

ศุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 63.
31เรื่องเดียวกัน, หน้า 63.
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การโฆษณางานครังแรกได้กระท้าขึนในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือได้กระท้านอกราชอาณาจักร หรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หากมีการโฆษณางานนันในราชอาณาจักร หรือในประเทศภาคี
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยเป็นภาคีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีการ
โฆษณาครั งแรก เช่ น นายA แต่ งเพลง “ABC” แล้ ว น้ าส้ าเนาของเพลงออกจ้า หน่ ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบอร์นเช่นเดียวกับประเทศไทย หรือ นาง ก คน
สัญชาติกัมพูชา ผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง “เด็กน้อยผู้ไร้บ้าน” ได้น้างานออกจ้าหน่ายครังแรกประเทศ
กัมพูชา แต่ต่อมา 30 วันได้น้างานออกจาหน่ายในประเทศไทย หรือในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นภาคี
อนุสัญญากรุงเบอร์นเช่นเดียวกับประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับการ
คุ้มครองเศรษฐสิทธิ์ (Economic Rights) และธรรมสิทธิ์ (Moral Right) ทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จ
หรือโดยอัตโนมัติ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้ก้าหนดให้นิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์
งานได้ โดยมีความเห็นโต้แย้งกันแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ
ความเห็นฝ่ายแรก เห็นว่า นิติบุคคลไม่อาจมีธรรมสิทธิ์ได้ เพราะลิขสิทธิ์ประกอบด้วยเศรษฐ
สิทธิ์และธรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะธรรมสิทธิ์เป็นสิทธิทางจิตใจที่เกิดจากสติปัญญาของบุคคลที่ถ่ายทอดลง
บนงานอันทรงคุณค่้าและศักดิ์ศรีส่ว นบุคคลของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเชื่อมโยงผูกพันกับงาน เมื่อนิติบุคคล
มิใช่มนุษย์ ที่มีชีวิตจิตใจแท้จริง ย่อมไม่อาจถ่ายทอดความเป็นบุคคลลงบนงานสร้างสรรค์ได้ งาน
สร้างสรรค์จึงมิได้สะท้อนความเป็นนิติบุคคลหรือบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ความคิดและจิตใจของนิติ
บุคคล นิติบุคคลจึงไม่อาจทรงธรรมสิทธิ์ได้ซึ่งความเห็นฝ่ายแรกนีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ
ฝรั่งเศสที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์เหมือนกับประเทศไทย โดยเห็นว่าการจะเป็นผู้สร้างสรรค์และทรง
ธรรมสิทธิ์ได้ก็มีเฉพาแต่บุคคลธรรมดาซึ่งมีชีวิตจิตใจ ส่วนนิติบุคคลเป็นได้เพียงผู้ใช้ธรรมสิท ธิ์แทนผู้
สร้างสรรค์เท่านัน32
ความเห็นฝ่ายที่สอง เห็นว่า นิติบุคคลสามารถทรงธรรมสิทธิ์ได้ เพราะ นิติบุคคลคือกลุ่มบุคคล
ธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจ นิ ติบุคคลจึงเป็นผู้ สร้างสรรค์งานได้ เพราะโดยแท้จริงก็คือการสร้างสรรค์ที่
เกิดขึนโดยบุคคลธรรมดาที่มารวมกันเป็นนิติบุคคล ดังนัน เมื่อนิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ จึ ง เป็ น ผู้ ท รงธรรมสิ ท ธิ์ ได้ เช่ น เดี ย วกั น โดยกลุ่ ม ประเทศคอมมอนลอว์ อ ย่ า งประเทศ
32ปั ญ ญาพน

เจริญพานิ ช ,"ปัญ หาการคุ้มครองธรรมสิ ทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิ ทธิข้างเคียงตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537", วารสารกระบวนการยุติธรรม, 5 (พ.ค.-ส.ค. 2555): 57.

20
สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่านิติบุคคลสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์และทรงธรรมสิทธิ์ได้ หากงานเกิดจากการ
ริเริ่มของนิ ติบุ คคล (Juristic Person) หรือนายจ้าง (Employer) ซึ่งสร้างสรรค์ขึนโดยลู กจ้างตาม
ทางการที่จ้างและได้น้าออกเผยแพร่ต่อสาธารณะในนามของนิติบุคคล เมื่อพิจารณาจากถ้อยค้าตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 วรรคสอง จะเห็นได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับความเห็นฝ่ายที่สอง เนื่องจากเมื่อกฎหมายรับรองให้นิติบุคคลสามารถเป็นผู้
สร้างสรรค์ได้แล้ว กฎหมายจึงควรให้ธรรมสิทธิ์แก่นิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน
2.3.2 เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
2.3.2.1 สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights)
เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นสิทธิเด็ดขาด ซึ่งเป็นสิทธิในทาง
เศรษฐกิจ (Economic Rights) โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้สร้างสรรค์อาจเป็นคนเดียวกัน หรือคนใด
คนหนึ่งก็ได้ แต่ผู้สร้างสรรค์จะมีสิทธิอีกอย่างหนึ่งที่ติดตัวมา เรียกว่า “ธรรมสิทธิ์” (Moral Rights)
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 33มาตรา 15
ซึ่งสิทธิทัง 5 ประการเหล่านี เจ้าของลิขสิทธิ์เท่านันที่มีสิทธิ์ บุคคลอื่นนอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อาจ
ใช้สิทธิอย่างเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นัน สิทธิที่เป็นหัวใจส้าคัญ
ส้าหรับสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่ด้วยกัน 3 สิทธิ กล่าวคือ
1) สิทธิในการท้าซ้า (Reproduction Right)
2) สิทธิในการดัดแปลง (Adaptation Right)
3) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right to
Communicate Works to the Public)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2219/2531 โจทก์ร่วมขายภาพวาดสีน้ามันขนาด 12 นิวฟุตคูณ 15
นิวฟุตอันเป็นงานจิตรกรรมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วม ราคาเพียงภาพละ 300 บาท ให้ อ. และ ม.

33มาตรา

15 พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และ
มาตรา 14 เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ย่ อมมีสิ ทธิแต่ผู้ เดียวดังต่อไปนี (1) ท้ าซ้าหรือดัดแปลง(2) เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียง(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3)
โดยจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก้าหนดในลักษณะที่เป็นการจ้ากัดการ
แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจ้ากัดการแข่งขัน
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง.
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ดังนี เชื่อได้ว่าโจทก์ร่วมขายภาพดังกล่าวเป็นภาพ ๆ ไป หาได้ขายลิขสิทธิ์ในภายให้ไปด้วยไม่ ถ้าโจทก์
ร่วมอนุญ าตให้ น้าภาพดังกล่าวไปพิมพ์ได้ก็จะต้องท้าหลักฐานเป็นหนังสือไว้เมื่อจ้าเลยที่ 1ที่ 2 ได้
ท้าซ้าซึ่งภาพวาดนันเป็นบัตรอวยพร ปีใหม่ออกจ้าหน่ายแก่ประชาชนโดยมิได้รับอนุญาตจากโจทก์
ร่วม จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วม
ดังนัน การที่โจทก์ขายภาพสีน้ามันซึ่งเป็นงานของโจทก์ร่วม แม้โจทก์ร่วมไดด้ขายภาพนันไป
แต่ไม่ได้ขายไปซึ่งลิขสิทธิ์ในภาพไปด้วย หากโจทก์ร่วม
2.3.3

สิทธิในฐานะผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ของประเทศต่ าง ๆ ได้ ก้ าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การให้ ค วาม
คุ้มครองธรรมสิทธิ์ แต่ก็ไม่ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ธรรมสิทธิ์” (Moral Rights) เอาไว้ อย่างไร
ก็ตาม ใน Black’s Law Dictionary ได้ให้ค้าจ้ากัดความ ธรรมสิทธิ์ หมายความว่า “หลักกฎหมาย
ทางภาคพืนยุโรป ว่าด้วยบูรณภาพทางศิลปะ อันเกี่ยวกับสิทธิแก่ศิลปิน ในการปกป้องไม่ให้บุคคลอื่น
ท้าการดัดแปลงงาน โดยปราศจากการอนุญาตของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานนัน ซึ่งสิทธิอันไม่ใช่สิทธิทาง
ทรัพย์สินนี อยู่บนพืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศิลปินของงานนัน และระหว่างศิลปินกับ
งานสร้างสรรค์ของศิลปินนัน” ซึ่งหลักในเรื่องสิทธิในฐานะผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 1897 โดยยึดตามหลักการในมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญา
กรุงเบอร์น34ทังนี สิทธิในฐานะผู้สร้างสรรค์งานตามมาตราดังกล่าวซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ คือ
34Article

6 bis Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic

Works.
(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer
of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and
to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory
action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or
reputation.
( 2) The rights granted to the author in accordance with the preceding
paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the
economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by
the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries
whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does
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ประการแรก คือ สิ ทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้ส ร้างสรรค์งาน (Paternity Right) อัน
เป็นสิทธิที่สามารถท้าขึนได้โดยทังการระบุชื่อ หรือกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงสิทธิที่จะให้ใช้
น้านามปากกาหรือนามสมมติเป็น ชื่อผู้ส ร้างสรรค์และสิทธิที่จะปกปิดชื่อผู้ สร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้
บุคคลอื่นทราบว่า งานที่ถูกสร้างสรรค์ขึนเป็นงานของตน ประการที่สอง คือ สิทธิที่จะห้ ามมิให้ผู้รับ
โอนลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอนดัดแปลงหรือท้าโดยประการอื่นใดแก่งานนันจนเกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ (Integrity Right) หรือที่เรียกว่า “สิทธิใน
การคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน”
ทังนี สิทธิดังกล่าวทังสองประการข้างต้น ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการคุ้มครองขันต่้า
ของธรรมสิทธิ์ในระหว่างประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบอร์น ต้องให้ความคุ้มครองและสิทธิทัง
สองประการนีจะต้องถูกก้าหนดให้มีความเป็นอิสระแยกขาดไปจากสิทธิในทางเศรษฐกิจของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ และติดตัวอยู่กับผู้สร้างสรรค์ตลอดอายุการคุ้มครองของลิขสิทธิ์ แม้ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความ
ตายก่อนอายุการคุ้มครองสินสุดลง กฎหมายก้าหนดให้ทายาทเป็นผู้มีสิทธิในการบังคับต้ามสิทธิของผู้
สร้างสรรค์งานนัน แต่กระนันผู้สร้างสรรค์สามารถสละสิทธิในฐานะผู้สร้างสรรค์งานได้ โดยการตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร
2.3.4 การเป็นเจ้าของในงานอันมีสิทธิ์ผ่านรูปแบบสัญญา
2.3.4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทาสัญญา
หลักเสรีภาพในการท้าสัญญาเกิดจากความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ศตวรรษที่
18 เน้นเสรีภาพของมนุษย์ โดยอดัม สมิท ได้เขียนไว้ในผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือ The wealth of
nation ว่า “บุคคลทุกคนควรทีจะมีอิสระในการจัดการผลประโยชน์ของตัวเอง ด้วยวิถีทางของตนเอง
เป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะต้องให้ความเป็นผลต่อเจตนาของคู่สัญญา และมีการจ้ากัดเสรี ภาพในการ
ท้าสัญญาที่น้อยที่สุดแค่เท่าที่จะเป็นได้ ” ประกอบกับปรัชญาทางสังคมที่เน้นปัจเจกชน เน้นสิทธิส่วน

not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out
in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his
death, cease to be maintained.
(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article
shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.
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บุคคลที่รัฐต้องยอมรับ รองให้ บุคคลแต่ล ะคน ถือว่าบุคคลทุกคนมีเสรีภาพที่จะท้าสัญญาขึนผูกมัด
ตนเองได้โดยการเน้นเสรีภาพดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฎีในการท้าสัญญา35 คือ
1) หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (Freedom of Contract)
หลั กเสรีภ าพในการท้าสั ญ ญา คือ เสรีภ าพในการท้ าสั ญ ญา มีอยู่ 2 ความ คือ
เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท้าสัญญา และความหมายที่สองเสรีภาพที่ไม่ถูกแทรกแซงเมื่อเกิดสัญญา
ดั ง นั น เสรี ภ าพที่ จ ะเข้ า มาท้ า สั ญ ญา ย่ อ มเป็ น เสรี ภ าพในการเริ่ ม ต้ น ด้ า เนิ น ต่ อ ไป หรื อ ระงั บ
กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา36
2) หลักความศักดิ์ของการแสดงเจตนา (Autonomy of Will)
ในสมัยศตวรรษที่ 18 หลักความศักดิ์ของการแสดงเจตนามีความชัดเจนมาก เป็น
ยุคเริ่มต้นของการยกย่องมนุษย์ ความคิดของมนุษย์ไม่ถูกครอบง้าจากความเชื่อของศาสนา และยอม
ความสามารถของมนุษย์
หลักความศักดิ์ของการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) หมายความถึง เสรีภาพ
ที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจกชนนิยม เพราะรัฐได้รับรองเสรีภาพที่ปัจเจกชนมีตังแต่
ขันตอนก่อนเกิดสัญญาแล้ว ดังนัน เมื่อสัญญาเกิดขึนแล้ว รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้สิ่งที่คู่สัญญาได้
ก้าหนด ไว้โดยหลักเสรีภ าพ เปลี่ ย นแปลงเป็ นประการอื่น ไม่ได้ เพราะหากปล่ อยให้ ท้าเช่นนันได้
เสรีภาพของปัจเจกชนก็จะถูกท้าลายไป37
3) หลักความเท่าเทียม (Equality) ความเท่าเทียมกันเพราะทุกคนตังอยู่บนความ
มีอิสระและความมีเสรีภาพของบุคคลในการท้าสัญญาก็เท่าเทียม ทุกคนจึงมีอ้านาจต่อรองเท่าเทียม
กันตามกฎหมาย
4) หลักความยุติธรรม (Equity) แม้ทุกคนจะมีเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน
แต่ในการท้าสัญญาต้องยืนอยู่บนพืนฐานของความยุติธรรม พืนฐานของความยุติธรรมเพื่อคุ้มครอง
สังคมส่วนรวม

35ศนันท์ กรณ์

โสตถิพันธ์ , คาอธิบาย นิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครังที่ 19 (กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2558), หน้า 291.
36เรื่องเดียวกัน, หน้า 289.
37สมยศ เชื อไทย, ความรู้นิ ติ ป รัช ญาเบื้ องต้ น , พิ ม พ์ ค รังที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร: วิ ญ ญู ช น
,2536.), หน้า 87-92; อ้างถึงใน วัฒนา เทพวุฒิ สถาพร, แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัย
ความเป็ น ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติว่าด้วยข้อสัญ ญาที่ ไม่เป็น ธรรม พ.ศ. 2540 (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) หน้า 16.
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5) หลักความแน่นอนของกฎหมาย คือ หลักที่เกิดขึนมาเพื่อรองรับความ
ศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนัน กฎหมายจะต้องไม่แทรกแซงเสรีภาพในการท้าสัญญา
6) หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda) มีพืนฐานมาจากหลัก
เจตนาของบุคลและเสรีภาพในการท้าสัญญาคู่สัญญาย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกัน เมื่อสมัครใจท้า
สัญญาแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญากฎหมายก็จะบังคับให้ผูกพัน หลักสัญญาต้องเป็นสัญญานี
เป็ น หลั ก ที่ได้รับ การยอมรั บ อย่ างแพร่ห ลายและเป็ น หลั ก การที่ตรงข้ามกับหลั กข้อสั ญ ญาไม่ เป็ น
ธรรม38
2.3.4.2 สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง มีลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในเรื่องของเสรีภาพในการท้าสัญญา (Freedom of contract) และความเป็นอิสระของการ
ท้าสัญญา ซึ่งการท้าสัญญาจ้างแรงงาน ต้องตังอยู่บนพืนฐานของกฎหมายภายใต้การแสดงเจตนาของ
คู่กรณีเป็นส้าคัญ
1) ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 575586 ซึ่งถือเป็ น พืนฐานของสั มพัน ธ์ด้านแรงงาน หมายความว่า หากจะมีการใช้กฎหมายแรงงาน
จะต้ อ งพิ จ ารณาก่ อนเสมอว่ าเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาอยู่ ในนิ ติ สั ม พั น ธ์ ที่ เกิ ด จากสั ญ ญาจ้ างแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ หากมิได้มีการตกลงกันไว้เป็นประการอื่นใดสัญญาก็เป็นไป
ตามบทบัญญัติดังกล่าว
สัญญาจ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลุกจ้างตกลงท้างานให้แก่บุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท้างานให้ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า
ลักษณะที่ท้าให้สัญญาจ้างแรงงานแตกต่างจากสัญญาประเภทอื่น โดยเฉพาะสัญญาจ้างท้าของอยู่ที่
ลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างมีอ้านาจในการบังคับบัญชา
เหนือลูกจ้าง ซึ่งแตกต่างจากจ้างท้าของ เนื่องจากคู่สัญญาคือผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างรับท้างานจนส้าเร็จ
และระหว่างท้างานผู้รับจ้างมิได้อยู่ภายใต้อ้านาจบังคับบัญชาผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด
สั ญ ญาจ้ า งแรงงานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใ ห้ ลู ก จ้ า งท้ า งานให้ แ ก่ น ายจ้ า ง มิ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้มีการท้างานจนส้าเร็จดังเช่นสัญญาจ้างท้าของ 39
2) สาระสาคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
38ศนันท์กรณ์

โสตถิพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 294.
39ไผทชิต เอกจริยกร, คาอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน (กรุงเทพมหานคร: วิญญู
ชน, 2556), หน้า 31.
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มี 4 ประการ ดังนี
1.สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ถือเรื่อง เจตนา เป็นเรื่องส้าคัญ
2.การให้สินจ้างหรือค่าจ้างถือเป็นสาระส้าคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
3.สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาเฉพาะตัวถือคุณสมบัติของคู่กรณีเป็นส้าคัญ
4.อ้านาจการบังคับบัญชาเป็นสาระส้าคัญ ของสัญญาจ้างแรงงาน40
คาพิพากษาศาลฎีกา 1885/249741 โจทก์ท้าสัญญาจ้างก่อเตาเผาถ่าน รับรองท้าให้เสร็จใช้
งานได้ คิดค่าจ้างเป็นรายวัน โจทก์ให้ค่าเลียงดูระหว่างท้างาน จัดหาเครื่องมือและสัมภาระให้และเป็น
ผู้สั่ งให้ จ้ าเลยท้างานตามที่สั่งเป็ น สั ญ ญาจ้างแรงงานไม่ใช่จ้างท้าของ แม้งานไม่ส้ าเร็จจะต้องจ่าย
สินจ้าง
ดังนัน ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน นันลักษณะของงานต้องอยู่ในอ้านาจบังคับบัญญาของ
นายจ้าง แม้ลูกจ้างจะท้างานนันไม่แล้วเสร็จนายจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้าง
2.3.4.3 สัญญาจ้างทาของ
1) ความหมายของสัญญาจ้างทาของ
สัญญาว่าจ้างท้าของนัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะท้า
การสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส้าเร็จ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อ
ผลส้าเร็จแห่งการที่ท้านัน42
2) สาระสาคัญของสัญญาจ้างทาของ มีดังนี้
1. สัญญาจ้างท้าของเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ผู้รับจ้างจะต้องท้างานอย่างหนึ่งอย่างใดจนส้าเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้ างต้อง
ให้สินจ้างเพื่อผลงานนัน ทังนีสินจ้างดังกล่าวอาจเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ตามแต่ จะตก
ลงกัน
2. สัญญาจ้างท้าของเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลส้าเร็จของงานที่ท้าเป็นส้าคัญ

40นิคม

จันทรวิฑูร, “แนวคิดพืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน, เอกสารการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2537), หน้า 5.
41ค้าพิพากษาศาลฎีกา 1885/2497.
42มาตรา 587 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อันว่าจ้างท้าของนัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท้าการงานสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจนส้าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส้าเร็จแห่ง
การที่ท้านัน
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กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างท้าของ คือ “ผลส้าเร็จของงาน” ไม่ใช่ต้องการ
เฉพาะแต่แรงงานของผู้รับจ้างเท่านัน เช่น จ้างก่อสร้างบ้าน ท้าเฟอร์นิเจอร์ ติดกระจก ซ่อมหลังคา
บ้าน จ้างตัดเสือผ้า หรือจ้างว่าความ เมื่อไม่ใช่การจ้างแรงงาน นายจ้างจึงไม่ต้อง รับผิดร่วมกับลูกจ้าง
ใน ผลแห่งการละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจึงมีอิสระในการท้างาน มากกว่าลูกจ้างในสัญญาจ้าง
แรงงาน โดยที่ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในความควบคุม บังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิจะ
สั่งงาน หรือบงการผู้รับจ้าง
3. สัญญาจ้างท้าของเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ
กล่ าวคื อ สั ญ ญาจ้างท้ าของเกิดขึนโดยการแสดงเจตนาตกลงกั น แม้ด้ วยวาจาก็
สามารถ ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด 43
คาพิพากาษาศาลฎีกา 2537/2520 44โจทก์ท้าเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงส่งแก่การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาที่โจทก์ท้า กับการไฟฟ้าทังสองระบุว่าเป็นหนังสือ
สัญญาซือขาย ข้อความในหนังสือแสดงให้เห็นว่า คู่สัญญามีเจตนามุ่งจะให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
เพื่อตอบแทนการใช้ราคา มิได้มุ่งหวังในผลส้าเร็จของการงาน แม้ข้อความในสัญญาจะได้ก้าหนดคุ
รสมบัติและลักษณะของทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบว่ าต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ก็
เห็ น ได้ว่า เป็ น การก้าหนดรายละเอียดไว้เป็นเงื่อนไขในการรับซือ สั ญ ญาดังกล่ าวจึงลั กษณะของ
สัญญาซือขายหาใช่สัญญาจ้างท้าของไม่
ดังนัน สัญญาจ้างท้าของนันมุ่งมายผลส้าเร็จของงาน และมีเจตนามุ่งโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินเพื่อตอบแทนการใช้ราคา
คาพิพากาษาศาลฎีกา 2134/253745 สัญญาข้อ 3.2 ระบุหน้าที่ของโจทก์ว่า โจทก์
มีหน้าที่จัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ทังหมดในการปฎิบัติงานทังสิน กับข้อ 3.3 ระบุว่าการ
ไฟฟ้ามีหน้าที่จ่ายค่าแรงงาน วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และงานที่โจทก์ท้า ไป ดังนันสัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาจ้างท้าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587
ดังนัน สิ่งของที่ท้าการผลิตหรือทรัพย์สินอาจเรื่องว่าสัมภาระซึ่งมีความส้าคัญน้อย
กว่างานที่ท้า ถ้าหากสัมภาระมีความส้าคัญมากกว่างานที่ท้าสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาซือขาย

43Legal

Advice, จ้ า งแรงงาน VS จ้ า งท าของ, ค้ น วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558 จาก
http://www.nationejobs.com/content/legal/labour/template.php?conno=373.
44ค้าพิพากษาศาลฎีกา 2537/2520.
45ค้าพิพากษาศาลฎีกา.2134/2537
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2.4 ความสัมพันธ์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์กับนักออกแบบท่าเต้น
นั ก ออกแบบท่ า เต้ น หรื อ Choreographer ซึ่ งเป็ น ค้ าที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ นเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แก่
George Blanchine (1904-1983) ซึ่งเป็นนักแสดง ballet ชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียง การออกแบบท่า
เต้นเป็นการสร้างสรรค์งาน โดยอาศัยแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้
สร้างสรรค์แต่ละคน ซึ่งงานที่สร้างสรรค์ขึนมานันย่อมต้องได้รับความคุ้มครองดังที่จะได้กล่าวต่อไป
2.4.1 การออกแบบท่าเต้น
การเต้นเป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งได้พัฒนามาตังแต่ก่อนประวัติศาสตร์ในรูปแบบของ
การแสดงความรู้สึกและปฎิริยาโต้ตอบมนุษย์ดึกด้าบรรพ์แสดงท่าล้อเลียนและปรากฎการต่าง ๆตาม
ธรรมชาติ กระโดดเป็นจังหวะ การเต้นเป็นการสื่อถึงอารมณ์หรือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ การเต้น
สามารถแสดงถึงเรื่องราว การเต้นนันมีอยู่ทั่วโลกล้วนแต่แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละคนและใน
แต่ละประเทศ ท่าเต้น หรือลีล ายังสามารถสื่อความหมายแตกต่างกันออกไป ความหมายต่าง ๆที่
ต้องการจะสื่อหรือแสดงออกให้ผู้ชมได้รับรู้ นันต้องอาศัยผู้ท้าการออกแบบนันคือ นักออกแบบท่าเต้น
(Choreographer) ซึ่ งการออกแบบท่ าเต้ น ในแต่ งานชุดการแสดงต้ องมี การออกแบบ โดยอาศั ย
เทคนิค ประสบการณ์ของนักออกแบบ ซึ่งท่าเต้นนันมีมากมายหลากหลาย โดยเฉพาะท่าเต้นร่วม
สมัยมักจะซับซ้อนและความต้องการทางร่างกายมีความรู้ที่ถูกต้องและเป็นกระบวนการออกแบบที่
กระชับซึ่งสามารถของการสร้างการออกแบบท่าเต้นได้ 46 การออกแบบท่าเต้นเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถ
สอนกันได้ การออกแบบท่าเต้นนันต้องใช้อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งมีทฤษฎี ข้อก้าหนดการคิดไว้แต่
การออกแบบท่าเต้นนันจะสมบูรณ์ต้องอาศัยพรสวรรค์และประสบการณ์ของผู้ออกแบบการออกแบบ
ท่ า เต้ น นั นต้ อ งมองรู ป ลั ก ษณ์ ท่ าทางของศิ ล ปิ น ที่ จ ะสอนหรื อ ที่ จ ะออกแบบให้ ซึ่ งต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ มองคนให้เป็น จึงจะสามารถก้าหนดรูปแบบให้ศิลปินคนนันได้และการ
ออกแบบในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสม ต่อมากก็ต้องน้าเพลงที่จะออกแบบมานันมาฟังและวิเคราะห์
หาใจความส้าคัญของเพลงนันหรือที่เรียกว่า ตีโจทย์ของเพลง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆซึ่งจะท้าให้ท่าเต้น
นันออกมาสมบูรณ์ขึนอยู่กับนักออกแบบแต่ละซึ่งมีเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันรวมถึง
ประสบการณ์ด้วย47

46สกั ณ ฑ์

วิ แ ก้ ว มรกต วี รุ ทั ย ชิ น ารั ก ษ์ , On the stage ชี วิ ต การท างานของคนเวที
Dancer (กรุงเทพมหานคร: editor 1999, ม.ป.ป.), หน้า 18.
47เรื่องเดียวกัน, หน้า 17-18.
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2.4.1.1 คุณสมบัติของนักออกแบบท่าเต้น
1) รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวและน้าส่งเหล่านันมาปรับใช้กับการแสดงของตน
ต้องเป็ น ผู้ที่ฝั กใฝ่ห าความรู้ ศึกษาศิลปวัฒ นธรรมด้านต่าง ๆ ในและต่างประแทศ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ
2) นักออกแบบท่าเต้นควรมีความรู้พืนฐานด้านสรีระ เพื่อง่ายต่อการก้ากับ
และทราบถึงปัญหาการเคลื่อนไหวของผนักเต้นหรือนักแสดง
3) นั ก ออกแบบท่ า เต้ น ต้ อ งมี ไหวพริ บ ในการแก้ ไขปั ญ หาและควบคุ ม
สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาในงานสร้างสรรค์ของตนหากเกิดปัญหาขึน
4) นั กออกแบบท่าเต้น ควรมีความรู้ด้านการแสดงอย่างครอบคลุม เช่น
ทางด้านดนตรี ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย ที่สามารถน้ามาใช้กับการแสดงของตนได้อย่างเหมาะสมตรง
รูปแบบของงาน'
5) นักออกแบบท่าเต้นควรสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เกิด
การสร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ เพื่ อ ตรงตามความต้ อ งการของตลาด แต่ ผ ลงานนั นไม่ ค วรเกิ ด จาการ
ลอกเลียนแบบ หรือท้าตามแบบเดิมควรปรับปรุงให้ดีขึน48
2.4.1.2 ประเภทของการเต้นที่จะนาเสนอ ( Type of Dances)
การน้ า เสนองานโดยส่ ว นมากผู้ อ อกแบบท่ า เต้ น มั ก จะสร้ า งสรรค์ งาน
ออกแบบจากความถนัดของตน หรืออาจจะทดลองงานแนวใหม่ (Experimental Dance) ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นแนวทางได้ดังต่อไปนี
1) การแสดงตามแบบดังเดิม คือ การแสดงที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัวตาม
จารีตเดิม แต่ปรับให้เหมาะกับองค์ประกอบที่จะต้องเกิดขึนใหม่ เช่น เวลา สถานที่
2) การประยุ ก ต์ จ ากงานดั งเดิ ม ให้ เกิ ด งานสร้า งสรรค์ ขึ นใหม่ เป็ น การ
สร้างสรรค์โดยน้าเพียงเอกลักษณ์ท่าทาง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นจากงานดังเดิม เช่น ลักษณะมือของ
นาฎศิลป์ไทย การเต้นบนปลายเท้าบัลเล่ย์ มาออกแบบท่าทางขึนใหม่ให้เกิดลักษณะเฉพาะร้อยเรียง
ผลงานได้อย่างกลมกลืน เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึนใหม่ที่น่าสนใจไปจากเดิม
3) การผสมผสานงานนาฎศิ ล ป์ ห ลายแขนงให้ เกิ ดงานใหม่ เช่ น การน้ า
บั ลเล่ ย์มาผลมกับ แจ๊ส การน้ านาฎศิลป์อินเดียผสมกับโมเดิร์ นด๊านซ์ เป็นต้น แต่โดยพืนฐานแล้ ว
สามารถแยกออกให้เห็นชัดเจนว่าส่วนไหน ใช้รูปแบบดังเดิมอะไร
48ดาริณี

ช้านาญหมอ, “โครงการจัดตังคณะนาฏศิลป์ร่วมสมัย Creative Dance Studio”
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 36-37.
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ท้าลองการสร้างสรรค์งานขึนใหม่ โดยไม่ได้อยู่บนพืนฐานเดิม49
2.4.2 บทบาทของนักออกแบบท่าเต้น
ศึกษาลักษณะท่าทางของศิลปินหรือผู้ที่จะต้องท้าการออกแบบ โดยต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยของ
ผู้นัน ผู้ออกแบบนันต้องดึงเอาลักษณะเด่นของผู้ที่ตนท้าการออกแบบออกมา 50 และต้องท้าการปกปิด
ข้อด้อยของศิลปิน การออกแบบท่าเต้นที่ดีนันต้องให้ผู้ที่ถูกแบบแบบนันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
ไม่ใช่ออกแบบตามแบบแต่ใจของผู้ออกแบบ การออกแบบท่าเต้นเน้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
เทคนิค ประสบการณ์ความสามารถของผู้ออกแบบท่าเต้น อีกทังต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่าง
มากและต้องอาศัยพรสวรรค์ของผู้ออกแบบอีกด้วย เมื่อนักออกแบบท่าเต้นได้โจทย์หรือเพลงมา ต้อง
เริ่มวางแผน กระบวนการคิดวางแผน ตีความหมายของเพลง วางแผนความคิดไว้ในหัว แล้วน้าเสนอ
ความคิดของตนให้ผู้อื่นฟังอาจการอัดวีดีโอ จากนัน ร่างรูปแบบในการแสดง ถ่ายทอดสู่นักเต้น และ
ศิลปิน พอได้โครงสร้างแล้วก็ใส่เทคนิคในการเต้น ฝึกซ้อมจนกว่าจะสมบูรณ์ และใส่อ ารมณ์ความรู้สึก
ลงไปในการเต้นและต้องให้เข้ากับตีโจทย์ ส่วนการออกแบบท่าเต้นนันต้องได้รับความร่วมมือกับนัก
เต้น และนักเต้นต้องให้เกียรตินักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นต้องเชื่อใจ และเชื่อมั่นในตัวนักเต้น ซึ่ง
นักเต้นเป็นผู้ที่สื่อถึงอารมณ์ของผู้ที่ถูกออกแบบ
นักออกแบบท่าเต้นจึงต้องสร้างสรรค์การแสดงใหม่ๆ เพื่อบุคคลอื่นชื่นชอบในผลงานและเป็น
ที่ยอมรับ และที่ส้าคัญคือนักออกแบบท่าเต้นต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความคิดของตนให้กับ
ผู้เต้นหรือศิลปินให้เข้าใจตรงกัน51 ซึ่งนักออกแบบท่าเต้น ไม่ได้แค่ท้าหน้าที่ออกแบบท่าเต้น หรือสอน
เต้นให้นักเต้นอย่างเดียว แต่ต้องตกอยู่ภายใต้องค์กรธุรกิจด้วย เนื่องจากว่า นักออกแบบท่าเต้นบาง
คนต้องท้าการออกแบบในลักษณะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทซึ่งท้าการออกแบบให้ศิลปินในบริษัทนัน ๆ
และอีกในรูป แบบหนึ่ งคือ บริษัทหรือนิติบุคคลหรือบุคคลผู้ ว่าจ้างให้ ท้าการออกแบบนัน หากนัก
ออกแบบท่าเต้นซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ สิทธิ์ในการออกแบบนันจะตกเป็นของนายจ้างหรือนักออกแบบ
ท่าเต้น จะเห็น ได้ว่า ผู้ออกแบบท่าเต้นเป็นซึ่งผู้รับจ้างหรือลูกจ้าง จึงต้องท้าตามใจนายจ้างหรือผู้
ว่าจ้าง ซึ่งไม่ใช่งานศิลป์อย่างเดียว แต่เรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อ ง ผู้ออกแบบจึงไม่สามารถท้าตามใจ
ตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนจะได้ไปวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4

49เรื่องเดียวกัน

หน้า 31.
50สกัณฑ์ วิแก้วมรกต, เรื่องเดิม, หน้า 7.
51howwes.com, วิ ธี ก าร ออกแบบท่ า เต้ น ประจ า การเต้ น ร า ร่ ว มสมั ย , ค้ น วั น ที่ 29
ธันวาคม 2559 จาก http://howwes.com/th/pages/698982
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การออกแบบท่ าเต้น มีเอกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว นั กออกแบบท่ าเต้น สามารถถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้ สึ กเหล่ าสู่ นั กเต้น หรื อศิล ปิ น การสร้างสรรค์งานของนั กออกแบบท่ าเต้นจึ งต้อ งอาศั ยการ
แสดงออกทางความคิด (Expression of Idea) ของนักแสดงที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะและการปลูกฝัง
แนวคิดมาจากนักเต้น ต้องเป็นงานที่กฎหมายรับรอง (Type of Work) และ ต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย (Non-illegal Work) ซึ่งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นันการออกแบบท่าเต้นมี
ความใกล้เคียงกับงานในหมวดนาฎกรรม (dramatic work) งานของนักออกแบบท่าเต้นซึ่งอาจได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แต่ก็มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า งานออกแบบท่า
เต้น อยู่ในหมวดของค้าว่านาฏกรรมหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะท้าการวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป
2.4.3 นิยาม คาว่า “นาฏกรรม” (Dramatic works)
ได้แก่งานที่52ต้องมีการเคลื่อนไหว เป็นเรื่องราว มีการแสดงอากัปกิริยา ท้าท่าทาง หรือการ
กระท้าเกิดขึน ซึ่งรวมถึงการเต้นร้า ท่าเต้นและการแสดงละครใบ้ ส้าหรับประเทศไทยก้าหนดไว้ว่า
งานนาฏกรรมเป็ น งานเกี่ย วกับ เต้น ท้ าท่ าทาง หรือการแสดงที่ป ระกอบขึนเป็น เรื่องราวและให้
หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ เช่น การเต้น หรือการแสดงละครด้วยท่าทางๆต่าง โดยไม่มีค้า
พุดซึ่งอาจมีดนตรีประกอบการแสดงท่าทางเป็นข้อสังเกตว่ากฎหมายลิ ขสิทธิ์ก้าหนดลักษณะของงาน
นาฏกรรมไว้มีความคล้ายคลึงกัน
2.4.4 ลักษณะของงาน “นาฏกรรม”
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔ “นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับ
การร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการ
แสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

2.5 การออกแบบท่าเต้นในเชิงเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตมุนษย์เป็นอย่างมาก ท้าให้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่าง
มากมายผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ และ social media เป็นช่องทางหนึ่งที่ส้าคัญในการแสดงออกซึ่ง
ความคิด ของมุน ษย์ ในปั จ จุ บั น มี นักร้องที่ โด่ งจาก social media และมีท่ าเต้น ที่ ส ร้างชื่อเสี ยงให้
นักร้องคนนันด้วยเช่น ท้าให้เป็นเอกลักษณ์ประจ้าตัว และท้าให้คนทั่วไปจดจ้านักร้องคนนันๆได้ เช่น
“...มันแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) ให้แบกเอาไว้ นานไป เดี๋ยวใจถลอก มันแน่นอก (Yeh!) ต้อง
52จิรประภา

มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 54.
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ยกออก (Yeh!) เรื่องใหญ่อย่างงี บังยังไง ก็ยิ่งกระฉอก…” ของใบเตย อาร์สยาม” ท่าเต้นควบม้าจาก
เพลงกังนัมสไตล์ของไซ หรือปาร์กแจซัง ศิลปินเกาหลี53เป็นต้น
ครูเจด้าอภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง แห่งฮาร์เร็มเช็ค สตูดิโอ ที่มีผลงานการออกแบบท่าเต้นที่
ได้รับความนิยมของนักร้องหลายคน เช่น ใจละลายๆ ของโฟร์มด ท่าเต้นสุดเซ็กซี่กอินเตอร์ของทาทา
ยัง ในอั ล บั มสากล เช่น เพลง EL NinYo! ปละ Sexy Naughty Bitchy ซึ่งท่ าเต้นดังกล่ าวนั นเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพียงแค่แสดงท่าทางออกไปก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่าเต้นนีเป็นท่าเต้นประกอบ
เพลงของศิ ล ปิ น ท่ านใด ดั งนั นนั ก ออกแบบท่ าเต้ น นั นจึ งมี ค วามส้ าคั ญ ต่ อ ตั ว ศิ ล ปิ น ท่ าเต้ น ที่ นั ก
ออกแบบท่าเต้นได้สร้างสรรค์ขึนนันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย
และท้าให้ศิลปินดังกล่าวได้รับความนิยมมาก และท่าเต้นต้องกล่าวนันได้รับความนิยมจาก
ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ท้าให้สร้างรายได้อย่างล้นหลามกับตัวศิลปินและบริษัท ในช่วงดังกล่าว
นันเองท้าให้การออกแบบท่าเต้นนันถูกจับตามองเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันโรงเรียนสอนท่าเต้นก็มี
มากขึนเรื่อย เด็กๆและผู้ปกครองให้ความสนใจกับการเต้นมากขึนและมีโรงเรียนสอนเต้นเกิดขึนใน
ประเทศไทยแลนักออกแบบท่าเต้นก็ได้รับความส้าคัญมากเช่นกัน
อีกทังการสร้างรายได้ของนักออกแบบท่าเต้น และนักเต้น นันสามารถรับท้างานในธุรกิจการ
แสดงหรือรับออกงานทั่วไปหรือที่เรียกว่า อีเว้นท์ ที่ต้องใช้การออกแบบท่าเต้นสืมถึงตัวสินค้าหรือ
บริการกับผู้ชม ซึ่งจะรับจ้างในระยะเวลาสันๆแต่จะได้รับค่าจ้างเร็ว ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจนิยมจัด
โฆษณาในรูปแบบนีมากขึน จึงท้าให้การออกแบบท่าเต้นหรือการเต้นนันมีความส้าคัญขึนเช่นกัน และ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง54

2.6 สิทธินักแสดง
ต้นศตวรรษที่ 19 งานสร้างสรรค์ในด้านวรรณกรรมเผยแผ่ ออกสู่สาธารณชน ในรูปแบบของ
งานพิมพ์ งานนาฎกรรมและดนตรีกรรมจะออกสู่สาธารณชนในรูปแบบของการแสดงสดเท่านัน หลัง
ศตวรรษที่ 19 ได้ มี ก ารประดิ ษ ฐ์ สิ่ งบั น ทึ ก เช่ น ภาพยนตร์ และเทปเพลง ท้ าให้ ก ารท้ าเสนอต่ อ
สาธารณชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบสื่อแทนการแสดงสด การสร้างสรรคผลงาน
วรรณกรรม ศิลปกรรม หรือแม้แต่นาฎกรรม ก็เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่โดยทั่วไปแล้วผู้สร้าง
สรรค์ผลงานก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้โดยตรงด้วยตนเองต้องอาศัยผู้ที่เป็นตัวกลางที่มีความสามารถใน
53หนังสือพิมพ์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์,

ท่าเต้น ฮิตคิดยังไง?, ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จาก
https://www.posttoday.com/ent/news/228370.
54ดาริณี ช้านาญหมอ, เรื่องเดิม, หน้า 6. 1
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การถ่ายทอดผลงานที่ตนได้น้าเสนอผ่านตัวกลางออกสู่สาธารณชน เช่น การแสดงละครบนเวทีต้อง
อาศัยนักแสดง หรือการร้องเพลงต้องอาศัยนักร้อง การแสดงทีลาประกอบเพลงต้ องอาศัยนักเต้น จึง
มีการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากงานที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ในฐานนะ
ของนักแสดง 55
สิทธินักแสดง (Performers’ right) เป็นสิทธิข้างเคียง เป็นการสร้างสรรค์งานบางอย่างใน
งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งต้องอาศัยการแสดงของนักแสดง ซึ่งเป็นสื่อกลางของการท้าเสนอ เช่น การแสดง
ละครเวที การบรรเลงดนตรี หรือการขับร้องเพลง เป็นต้น สิทธิดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายนันให้
ความคุ้มครองในฐานะที่นักแสดงนันได้แสดงออกมา เนื่องจากการฝึกฝน การใช้ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถ และที่ส้ าคัญ คือ การใช้ความวิริย ะอุตสาหะ หรือการใช้พ รสวรรค์ทีมีอยู่ในตัว ของ
นักแสดง ซึ่งได้ท้าการแสดงออกสู่สาธารณะชน 56สิทธิดังกาล่าวให้การคุ้มครองทังกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
ค้าว่า สิทธินักแสดง ในค้านิยาย ของอนุสัญญาโรม (Rome convention) ไม่ได้มีค้านิยายไว้
อย่ า งชั ด เจน แต่ ในอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วให้ นิ ย ามของค้ า ว่ า นั ก แสดงไว้ ใน อนุ สั ญ ญาโรม (Rome
convention) ข้อ 3. ให้ค้าจ้ากัดความของ ค้าว่า นักแสดง (performer) หมายถึง ผู้แสดง นักร้อง
นักดนตรีนักเต้นและบุคคลผู้ซึ่งท้าการร้อง บรรยายปาฐกถากล่าวสุนทรพจน์ เล่ นดนตรีในสถานที่
ต่างๆ หรือมิฉะนันก็เป็นผู้ที่แสดงวรรณกรรม หรือศิลปกรรม 57และให้หมายความรวมถึงศิลปินที่มิได้
แสดงงานวรรณกรรมและศิลปกรรมด้วย 58
ส่วนของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ นิยามค้าว่า นักแสดง ไว้
ว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร้าและผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือ
ในลักษณะอื่นใด แต่ก็ไม่ได้ให้ค้านิยามของค้าว่า สิทธิของนักแสดง แต่อย่างใด59

55Stephen

M. Stewart, Internationnal Copyright and Neighboring right
(Butterworth, 1989), pp. 185.อ้ า งถึ ง ในประสิ ท ธิ์ รวมสิ น , การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องนั ก แสดง,
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539) หน้า 1.
56จิรประภา มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า156.
57Article 3 ( a) Rome convention 1961“performers” means actors, singers,
musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or
otherwise perform literary or artistic works.
58Article 9 Rome convention 1961
59มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
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บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะนักแสดงแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้แก่ผู้แสดง
นักดนตรี นักร้อง นักเต้น และนักร้า กลุ่มที่สองได้แก่ ผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าวพากย์ แสดงตามบท
หรือในลักษณะอื่นใด นักแสดงในกลุ่มแรกนันเห็นได้ชัดเจนโดยสภาพอยู่แล้วว่า เป็นบุคคลที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้โดยชัดแจ้ง จึงปราศจากข้อสงสัยใด ๆ อีกทังในกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ก้าหนดให้
บุคคลเหล่ านี เป็น นั กแสดงอยู่ แล้ ว ปัญ หาที่มีอยู่ที่นักแสดงกลุ่มที่สองด้วยเพราะกฎหมายไทยมิได้
บัญญัติให้ชัดเจนอย่าง เช่นในกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่า “...หรือการแสดงในลักษณะอื่นใด ซึ่งงาน
วรรณกรรม ศิลปกรรม หรือการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพืนบ้าน”การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยค้าว่า “ใน
ลักษณะอื่นใด” อย่างนีย่อมท้าให้เกิดความไม่ชัดเจนเพราะเป็นถ้อยค้าที่คลุมเครือท้าให้เข้าใจได้หลาย
แง่ห ลายมุม จนเกิดความสงสัยว่าบุคคลใดเป็นนักแสดงเพียงแค่แสดงท่าทางอะไรออกมา ก็ท้าให้
บุคคลนันเป็นนักแสดงแล้วหรือไม่ เช่น การเล่นกีฬาการเดินแบบ การแสดงท่าทางในการถ่ายภาพนิ่ง
การแสดงละครใบ้ และการแสดงพืนบ้านอันเป็นการแสดงออกซึ่งคติชนพืนบ้าน อาทิ ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของคนอีสานอย่างหมอล้า เป็นต้น
อี ก ทั งงานสร้ า งสรรค์ เป็ น งานลั ก ษณะหนึ่ งที่ ได้ รับ การคุ้ ม ครองให้ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ผู้สร้างสรรค์ไม่สามารถน้าเสนอแนวคิดของตนออกมาได้หากปราศจากนักแสดงเป็นผู้ท้าการถ่ายทอด
ผลงาน ซึ่งต้องอาศัยความสามารถของนักแสดง นักแสดงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดแนวความคิด
ผู้สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ชมซึ่งท้าให้ผู้สร้างสรรค์กับนักแสดงมีความเกี่ยวพันกัน กล่าวคือการสร้างสรรค์
งานบางอย่างในงานอันมีลิขสิทธิ์ต้องอาศัยการแสดงของนักแสดงด้วย เช่นการ แสดงละครเวทีการ
บรรเลงดนตรี หรือ การขับร้องเพลง เป็นต้น สิทธิของนักแสดงจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กฎหมายให้ความ
คุ้มครองในฐานะที่ เขาเหล่านันเป็นนักแสดง หรือเป็นศิลปินซึ่งได้แสดงออกมาอันเนื่องมาจากความ
วิริยะอุตสาหะ การฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ความสามารถหรือการมีพรสวรรค์เฉพาะตัวรวมอยู่ด้วย
ในตัวของนักแสดงเองโดยได้ท้าการแสดงออกสู่สาธารณะชนในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้นสิทธิของแสดงกฎหมายลิขสิทธิ์ของหลายประเทศได้บัญญัติขึนมารองรับสิทธินักแสดงรวมถึง
กฎหมายระหว่างประเทศได้กล่าวถึงเรื่องนีในท้านองเดียวกัน ใน TRIPS Agreement ข้อ 14 ซึ่งได้
กล่าวถึงสิทธินักแสดงไว้โดยได้กล่าวถึงกรณีเกี่ยวกับการบันทึกการแสดง (Recording performance)
ของนักแสดงลงในสิ่งบันทึกเสียงนันให้นักแสดงสามารถกระท้าการบางอย่างได้หากได้กระท้าไปโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากแสดงในการบันทึกการแสดงที่มิได้บันทึกไว้และความตกลงว่าด้วยส่วนของสิทธิ์
ทางทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement) ยังได้ให้ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง (Producers) มีสิทธิ์ที่
จะอนุ ญ าต หรื อ ห้ า มไม่ ว่ า โดยตรง หรื อ โดยอ้ อ มในการกระท้ า ซ้ า ด้ ว ยการบั น ทึ ก เสี ย งของตน
นอกจากนัน ให้องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting organizations) มีสิทธิ์ห้ามการกระท้าบาง
ประการ หากเป็นการกระท้าโดยปราศจากการอนุญาตจากนักแสดงเป็นต้น
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สิทธิของนักแสดง ตามมาตรา 44 เป็นสิทธิข้างเคียงประเภทหนึ่งที่มิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์แต่
เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์โดยเป็นสิทธิที่เ กิดจากการสร้างสรรค์งานของผู้แสดง นักดนตรี
นักร้อง นักเต้น นักร้า และผู้ซึ่งแสดงท่าทางร้องพร้อมกล่าวพากย์ แสดงตามบทบาทในการแสดงหรือ
การ กระท้าอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นักแสดงซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะห้าม
ไม่ให้ ผู้อื่น กระท้าการแพร่ เสี ย งแพร่ ภ าพซึ่งการแสดงของตน หรือห้ ามมิให้ การบันทึก ท้าซ้า หรือ
ดัดแปลง ซึ่งการแสดงของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธินักแสดงจึงถือเป็นสิทธิข้างเคียงที่กฎหมายให้
ความคุ้มครองและบัญญัติไว้รวมกับลิขสิทธิ์ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเงื่อนไขการ
ได้มาของสิทธินักแสดง คือ นักแสดงนันต้องมีสัญชาติไทย หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ การแสดง
หรือส่วนใหญ่ของการแสดงนันเกิดขึนในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธินักแสดงที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ นักแสดงสามารถได้รับค่าตอบแทนจาก
การแสดงของตน60
การเต้นหรือการแสดงบนเวทีของศิลปิน หรือ นักเต้นนัน ซึ่งเป็นการแสดงที่เผยแพร่ออกสู่
สาธารณะชนนั นจะสมบูรณ์ แบบนันต้องมีการวางแผน ตระเตรียมการเป็นขันตอน เพื่อท้าให้ งาน
ออกมาเป็นระบบ และสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนันคือ ผู้ท้าการออกแบบท่าเต้น นันเอง
และการที่จะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นได้นันต้องอาศัยประสบการณ์ ความสามารถ การฝึกฝน รวมถึงการ
ใช้ ทั ก ษะ และที่ ส้ าคั ญ คื อ การใช้ ค วามวิริย ะอุ ต สาหะ หรือ การใช้ พ รสวรรค์ ที่ มี อ ยู่ ในตั ว ของนั ก
ออกแบบท่าเต้น
นักออกแบบท่าเต้นเมื่อออกแบบท่าเต้นแล้ว ต้องน้าผลงานของตนเสนอให้กับนายจ้างหรือผู้
ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างแรงงานหรือจ้างท้าของ เป็นผู้ท้าการพิจารณา เมื่อได้รับการ
พิจารณาแล้ว จะต้องมีบุคคลอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการน้าเสนอท่าเต้นให้ปรากฎสู่สายตาของบุคคล
อื่น ซึ่งต้องมีการก้ากับการแสดง หลังจากนันต้องมีการถ่ายทอดสู่นักเต้นหรือศิลปิน ดังนันจะเห็นว่า
ผู้ออกแบบท่าเต้นนันไม่ใช่บุคคลที่จะท้าการเผยแพร่ผลงานด้วยตนเองออกสู่สาธารณะชน แต่จะเป็น
การเผยแพร่ในรูปแบบของการสอนท่าเต้นนันให้กับนักเต้นหรือศิลปินดังกล่าว ผู้เป็นนักออกแบบท่า
เต้นซึ่งเป็นสื่อกลางในการน้าเสนอและใช้ความวิริยะอุต าสาหะทังทักษะความสามารถ ย่อมต้องได้รับ
การคุ้มครองในฐานะสิทธิของนักแสดงหรือไม่และเมื่อนักเต้นหรือศิลปินที่ท้าการเต้นออกไปเผยแพร่สู่
สาธารณชน นักเต้นซึ่งเป็ นผู้ท้าการถ่ายทอดจากผู้ออกแบบท่าเต้น ความสั มพันธ์ดังกล่าวนันมีข้อ
พิพาทอยู่ เมื่อพิจารณาแล้วผู้ท้าการออกแบบท่าเต้นนันควรที่จะได้สิทธิของแสดงของนักเต้นนันด้วย
หรือไม่ หากได้รับการคุ้มครองแล้วควรมีระดับในการสร้างสรรค์อย่างไรจึงควรที่จะได้รับการคุ้มครอง
ผู้เขียนจะได้น้าไปวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 ส้าหรับนักออกแบบท่าเต้นควรได้ซึ่งสิทธินักแสดงหรือไม่
60ไชยยศ

เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 60.

บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายของนักออกแบบท่าเต้น
ในบทนี จะกล่ า วถึ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การออกแบบท่ า เต้ น ที่ จ ะได้ รั บ การคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการหามาตราทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ออกแบบท่าเต้น
กล่ าวคือ การออกแบบท่าเต้น ซึ่งผู้ ออกแบบได้ท้าการออกแบบนัน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
อย่ างไร มี ก ฎหมายให้ อ้ า นาจไว้ ห รื อ ไม่ และมี ร ะดั บ การสร้า งสรรค์ อ ย่ า งไร อี ก ทั งอธิ บ ายเกี่ ย ว
ความสัมพันธ์ของนาฎกรรมเกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้นด้วย ซึ่งในบทนีจะท้าการศึกษาทังกฎหมาย
ของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ และบทนีจะอธิบายเชื่อมโยงกับบทที่ 2 เพื่อจะน้าไปสู่
บทวิเคราะห์ในบทที่ 4 ดังจะได้กล่าวต่อไป

3.1 มาตรการทางกฎหมายของนักออกแบบท่าเต้นของประเทศไทย
3.1.1 การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้น
อาชีพนักออกแบบท่าเต้นปัจจุบันมีเพิ่มมากขึนเรื่อย ๆ เนื่องจากในยุคปัจจุบันเริ่มมีความ
สนใจในการเต้นมากขึนและมีโรงเรียนสอนออกแบบท่าเต้นเพิ่มขึนกว่าในอดีต อีกทังเป็นอาชีพที่มี
รายได้ที่สูง ซึ่งส่วนมากนักออกแบบท่าเต้นนัน จะเป็นนักเต้นมาก่อนแล้วค่อยพัฒนาตัวเองมาเป็นนัก
ออกแบบท่ าเต้ น การออกแบบท่ าเต้ น เป็ น การจั ด ออกประกอบของท่ าทาง ต้ อ งอาศั ย ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นอย่างมากและผู้ออกแบบต้องมีทังพรสวรรค์และพรแสวงอี กด้วย ต้องใช้ความวิรยะ
อุตสาหะในการออกแบบในแต่ละท่วงท่าให้เหมาะกับงานและศิลปินที่ท้าการออกแบบ ซึ่งมีงานที่ต้อง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ซึ่งงานที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย นันงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 สามารถแยกออกประกอบได้ดังต่อไปนี 1.
เป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 2.มีการแสดงออกซึ่งความคิด 3.เป็นงานที่กฎหมายก้าหนด 4. เป็น
งานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายผู้เขียนได้อธิบายหลักการดังกล่าวในบทที่ 2
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่
งานประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง
งานแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ แผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์
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ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอย่างใด การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ไม่คลุมถึง
ความคิด หรือขันตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้ หรือท้างาน หรือแนวคิด หลักการ การค้นพบ
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นัน
เมื่อพิจารณาแล้ว การออกแบบท่าเต้นนันมีลักษณะอยู่ในงานประเภท นาฎกรรม คือ งาน
เกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธี
ใบ้ด้วย แต่เมื่อพิจารณาก็ไม่อาจอนุมานได้ถึงการออกแบบท่าเต้นที่จะสามารถได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้แต่อย่างใด
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พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีเจตนารมณ์ที่ถือว่าการกระท้าอันเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดง
นันต้องเป็นการกระท้าที่เป็นการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยเฉพาะงานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม และ
งานวรรณกรรมที่มีลักษณะท้านองเป็นบทพากย์ บทละคร หรือบทที่ใช้แสดงอื่นใดอันอาจน้ามาให้
บุคคลที่ถือเป็นนักแสดงตามบทนิยามมาตรา 4 แสดง
การได้สิทธิของนักแสดงที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นัน ต้องมี
องค์ประกอบที่บุคคลที่จะแสดงนันเป็นไปตามบทนิยามค้าว่านักแสดงในมาตรา 4 และสิ่งที่แสดงหรือ
การกระท้าอันเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดงที่จะได้รับการคุ้มครองนันต้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วย
โจทก์ทังสองมิได้บรรยายฟ้องให้เห็นเป็นประเด็นให้วินิจฉัยว่า การแสดงการเดินแบบเสือผ้า
ตามฟ้องมีการท้าท่าที่ ป ระกอบขึนเป็ นเรื่องราวในลั กษณะงานอัน มีลิ ขสิ ท ธิ์ป ระเภทนาฏกรรมได้
อย่างไร จึงไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยและฟังว่าการแสดงการเดินแบบนีเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
นาฎกรรมโดยตัวเองหรือเป็นการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมอยู่แล้ว ดังนีแม้โจทก์ทังสอง
จะเป็นนักแสดงหรือผู้แสดงท่าทางในการเดินแบบ ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าได้สิทธินักแสดง
ดังนัน การแสดงการเดินการเดินแบบไม่ใช่งานนาฎกรรม ตามนิยามของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 มาตรา 4 เพราะ การเดินแบบนันไม่ได้มีการท้าท่าที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราวในลักษณะงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรม จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
3.1.2 นาฎกรรมกับการออกแบบท่าเต้น
ค าว่ า “นาฏกรรม” (Dramatic works) ได้ แ ก่ งานที่ 62ต้ อ งมี ก ารเคลื่ อ นไหว เป็ น
เรื่องราว มีการแสดงอากัปกิริยา ท้าท่าทาง หรือการกระท้าเกิดขึน ซึ่งรวมถึงการเต้นร้า ท่าเต้นและ
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การแสดงละครใบ้ ส้าหรับประเทศไทยก้าหนดไว้ว่างานนาฏกรรมเป็นงานเกี่ยวกับ เต้น ท้าท่าทาง
หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราวและให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ เช่น การเต้น
หรือการแสดงละครด้วยท่าทางๆต่าง โดยไม่มีค้าพูดซึ่งอาจมีดนตรีประกอบการแสดงท่าทางเป็น
ข้ อ สั ง เกตว่ า กฎ ห มายลิ ข สิ ท ธิ์ ก้ า ห น ดลั ก ษ ณ ะของงาน น าฏ กรรมไว้ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง
กัน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 “นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร้า
การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดย
วิธีใบ้ด้วย
จากค้านิยามข้างต้น นันจะเห็นได้ว่า งานนาฎกรรมต้องมีการเคลื่ อนไหวร่างกาย การเต้น
ท้าท่าทางหรือการแสดงที่ประกอบเป็นเรื่องราว ซึ่งไม่รวมถึงการออกท่าเต้น ท่าร้า นิยายามของค้าว่า
นาฎกรรมนั นไม่ ได้ครอบคลุ มถึงการออกแบบท่ าเต้นแต่อย่างใด อีกทังกฎหมายมิได้มีบทบั ญ ญั ติ
ก้าหนดให้การออกแบบท่าเต้นเป็นงานนาฎกรรม หรือบทบัญญติที่อนุมานว่างานออกแบบท่าทาง
หรือการออกแบบการร้าหรือการเต้นเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิของประเทศ
ไทยแต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง ในประเทศไทยยั งไม่ มี ค้ า พิ พ ากษาฎี ก าเกี่ ย วกั บ การออกแบบท่ า เต้ น กั บ งาน
นาฎกรรมแต่อย่างใด แต่มีค้าพิพากษาที่ใกล้เคียงและได้ให้ค้านิยามของค้าว่านาฎกรรม ซึ่งปรากฎใน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2681/2553 63 งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ที่น้าเอางาน
ศิลปกรรมประเภทงานภาพร่าง ภาพประกอบ และหรืองานสถาปัตยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างมารวมกัน ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 ได้ให้นิยามศัพท์ค้าว่า "ศิลปกรรม" ไว้
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนันจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่เป็นเพียง
การออกแบบตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการผลิตรายการ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ
โดยตรง ส้าหรับงานภาพร่างและงานภาพประกอบนัน ตามนิยามศัพท์ข้างต้น งานภาพร่างและงาน
ภาพประกอบจะต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ด้วย ไม่ใช่งานภาพร่างหรืองาน
ภาพประกอบใดๆ ก็ ไ ด้ เมื่ อ รู ป แบบรายการเกมโชว์ ไ ม่ อ าจพิ จ ารณ าว่ า เป็ น งานภาพร่ า ง
งานภาพประกอบ และงานสถาปัตยกรรมแล้วย่อมไม่อาจเป็นงานศิลปประยุกต์ได้
นาฏกรรม หมายความว่า "งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึนเป็นเรื่องราว" แต่การเล่นเกมโชว์นับเป็นการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่ก้าหนดไว้ ซึ่งผู้เล่นเกมโชว์
มีอิสระที่จะกระท้าการใดๆ ภายใต้กรอบกติกาดังกล่าวเพื่อให้ตนชนะการเล่นเกมโชว์นัน มิใช่ว่าผู้เล่น
เกมโชว์จะต้องปฏิบัติตนไปตามรูปแบบและกฎกติกาที่ก้าหนดไว้ เพราะมิเช่นนันแล้วการเล่นเกมโชว์
ย่อมจะไม่ใช่การแข่งขันอย่างแท้จริ ง การเล่นเกมโชว์จึงเป็นเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬา ไม่ใช่งาน
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เกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราวอันจะถือได้ว่าเป็นงาน
นาฏกรรมได้ รูปแบบรายการเกมโชว์ของโจทก์จึงไม่ใช่งานนาฏกรรม
การแสดงเกมส์โชว์เป็นการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่ก้าหนดไว้ ซึ่งผู้เล่นเกมโชว์มีอิสระที่จะ
กระท้าการใดๆ ภายใต้กรอบกติกาดังกล่าวเพื่อให้ตนชนะการเล่นเกมโชว์นัน ศาลฎีกาเห็นว่า ว่าผู้เล่น
เกมโชว์ไม่ต้องต้องปฏิบัติตนไปตามรูปแบบและกฎกติกาที่ก้าหนดไว้ ไม่ใช่งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น
การท้ าท่า หรื อการแสดงที่ ป ระกอบขึนเป็น เรื่องราวอันจะถือได้ว่าเป็ นงานนาฏกรรมได้ รูปแบบ
รายการเกมโชว์ของโจทก์จึงไม่ใช่งานนาฏกรรม ดังนัน ศาลฎีกาเห็นว่า งานดังกล่าวไม่อยู่ในค้านิยาย
ของค้าว่า นาฎกรรม เกมโชว์จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครอง อีกทังรูปแบบเกมโชว์ก็ไม่ใช่งานนาฎกรรม
3.1.3 การจ้างงานของประเทศไทย
3.1.3.1 การสร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
งานสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์สขึนในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง กฎหมายของประเทศ
ไทยได้บั ญญัติไว้ในมาตรา 9 บัญญัติว่า “งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึนในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้าง ถ้ามิได้ท้าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ลิขสิทธิ์ในงานนันเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่
นายจ้างมีสิทธิน้างานนันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงาน
นัน”
การจ้างงานในประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะอธิบาย ไว้ในมาตรา 575 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า "อันว่าจ้างแรงงานนัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้างตก
ลงจะท้างานให้แก่บุ คคลอีกคนหนึ่ ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ สิ นจ้างตลอดเวลาที่
ท้างานให้” การจ้างแรงงาน โดยปกติแล้วลูกจ้างจะเป็นผู้ลงมือท้างานภายในขอบเขตวัตถุประสงค์
ของการจ้ างแรงงานตามค้าสั่ งของนายจ้าง โดยนายจ้างจะเป็นบั งคับญชาการท้างานของลู กจ้ าง
ทังหมด ดังนัน หากพนักงาน หรือลูกจ้างได้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ขึนมาภายในขอบเขตทางการที่
จ้างนัน พนักงานหรือลูกจ้างนันย่อมมีส่วนในการสร้างสรรค์งานนันมากกว่านายจ้าง
ค้าว่า “ลูกจ้างผู้สร้างสรรค์งาน” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสร้างสรรค์งานผลงานขึนโดย
ความคิดของตนเอง ซึ่งกระท้าการเพื่อกิจการของนายจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างมีสิทธิที่
จะผลงานที่เกิดขึนจากการสร้างสรรค์ของลูกจ้างไปใช้ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมิได้ท้าข้อตกลงกัน
เป็นอย่างอื่นไว้เป็นลายลักอักษร นายจ้างไม่สามารถน้างานนันไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์ได้ หากแต่
การใช้นันต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งการจ้างและนายจ้างจะน้างานสร้างสรรค์ของลูกจ้างออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้เฉพาะกรณีที่สัญญาจ้างแรงงานมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เช่น นาย ก เป็น
ลูกจ้างของ นาย ข ได้รับเงินเดือนและอยู่ใต้ค้าบังคับบัญญาของนายจ้างและนายจ้างได้สั่งให้ประพันธ์
หนังสือแม้จะประพันธ์ได้กี่เล่มจะแล้วเสร็จหรือไม่ในแต่ละเดือนก็ได้รับเงินค่าจ้างทุกเดือน งานที่นาย
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ก ได้สร้างสรรค์ถือเป็นงานที่ลูกจ้างเป็นผู้สร้างสรรค์ขึน โดยหลักลิขสิทธิ์ของหนังสือจึงเป็นของลูกจ้าง
ผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างก็สามารถน้างานนันออกจ้าหน่ายได้ตามวัตถุประสงค์การจ้างงาน
คาพิพากษาศาลฎีกา 9523/254464 โจทก์เป็นลูกจ้างของจ้าเลยและได้สร้างสรรค์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พิพาทเพื่อใช้ในกิจการของจ้าเลยในขณะที่โจทก์เป็นลูกจ้างของจ้าเลย โจทก์ย่อมเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นันตามพระราชบัญญัติลิขสิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 แม้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิพาทจะถูกติดตังลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจ้าเลยเป็นเพียงการที่โจทก์อ ยู่
การที่ติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจ้าเลยเป็นเพียงการที่โจทก์ซึ่ง
เป็ น เจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ อนุ ญ าตให้ จ้ าเลยใช้งานโปรแกรมคอมพิ วเตอร์นันเท่านัน เว้นแต่โจทก์ผู้เป็ น
ลูกจ้างและจ้าเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะได้ท้าหนังสือตกลงไว้ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นันตกเป็นลิขสิทธิ์
ของจ้าเลย เมื่อไม่ปรากฎมีการตกลงดังกล่าว โจทก์จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พิพาท
จากค้ า พิ พ ากษาดั ง กล่ า วนั นผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า นายจ้ า งได้ จ้ า งลู ก จ้ า งให้ ผ ลิ ต โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ในกิ จ การของนายจ้ า งในขณะที่ เป็ น ลู ก จ้ า ง และการติ ด ตั งโปรแกรมลงใน
คอมพิวเตอร์เป็นกรณีที่ลูกจ้างอนุญาต ดังนันลูกจ้างเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานก็ย่อมที่จะเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้ท้าหนังสือตกลงเป็นอย่างอื่น
3.1.3.2 การสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรับจ้าง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 10 บัญญัติว่า “งานที่ผู้สร้างสรรค์
ได้สร้างสรรค์ขึนโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนัน เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และ
ผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น” จะเห็นได้ว่ามาตราดังกล่าวนีมีลักษณะเป็นเรื่องของการจ้างท้า
ของ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 บัญญัติว่า “อัน
ว่าจ้างท้าของนัน คือ สัญญาซึ่งบุ คคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท้างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส้าเร็จ
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส้าเร็จแห่งการที่ท้านัน”
ทังนีมีข้อสังเกตได้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่ได้มีการบัญญัติค้าว่า “ผู้รับจ้าง” เอาไว้
แต่เมื่อพิจารณาจากถ้อยค้าในมาตรา 10 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจ้างจากผู้
ว่าจ้างนันเป็น เรื่องของการจ้ างท้าของ ทังนี มาตรา 10 ยังเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปที่ก้าหนดไว้ใน
มาตรา 8 ที่ก้าหนดให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์ขึน ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อคู่สัญญา
คือผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างได้ท้าสัญญาตกลงกันจะท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ งจนส้าเร็จแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างก็ควร
จะได้รับผลส้าเร็จของงานนัน แต่ทังนี ผู้สร้างสรรค์อาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ตามมาตรา 10 วรรคท้าย
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โดยการตกลงกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งการตกลงตามมาตรานีไม่ได้ก้าหนดให้การตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต้องท้า
เป็นหนังสือ ดังนัน การตกลงในทางใด ๆ ย่อมมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม
คาพิพากษาศาลฎีกา 2189-2190/254865 โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตกลงจัดท้าหนังสือ
ภาพนกในประเทสให้แก่ บ. โดยการจ้างนันได้ก้าหนดให้วาดภาพนกเป็นวงสื ไม่ได้ระบุให้วาดตัวไหน
อย่างไร การท้างานของโจทก์ทังสองจะต้ องใช้เวลารวบรวมข้อมูลเป็นเวลาหลายปี และหากโจทก์ทัง
สองจะต้องเดินทางไปดูนกตามธรรมชาติก้ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ทังนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์สองและ
บ.ก้มีเพียงเรื่องหนังสือที่ให้จัดท้าตามที่จ้างเท่านัน เมื่อจัดท้าเสร็จแล้วโจทก์ทังสองก็ไม่ได้ท้างานกับ
บ. ต่อ แสดงให้เห็นว่าการจ้างของโจทก์ทังสองและ บ. มุ่งผลส้าเร็จของงานเป็นส้าคัญโดยที่ บ.ไม่
ประสงค์จะบังคับบัญชาสั่งการโจทก์ทังสองเป็นรายเดือน ก็เป็นเรื่องการตกลงแบ่งจ่ายค่าตอบแทนซึ่ง
คู่สัญญาอาจตกลงกันอย่างไรก็ได้ให้เหมาะสมกับสภาพของงานและระยะเวลาในการท้างาน เมื่อไม่มี
การตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในหนังสือภาพนกทีโจทก์ทังสองได้ท้าขึนจึงเป็นของ
บ. ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ของโจทก์ทังสอง (ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง)
การจ้างท้าของ เมื่อไม่ได้ท้าหนังสือตกลงไว้ลิขสิทธิ์ ย่อมตกแก่ผู้ว่าจ้าง
3.1.3.3 ลิขสิทธิ์ในงานโดยการจ้างหรือตามคาสั่งหรือในความควบคุมของรัฐ
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตามสัญญาโดยการจ้างไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานหรือ
การจ้างท้าของ หรือตามค้าสั่ง หรือในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการของ
ท้องถิ่น ดดยแนวคิดของประเทศต่างๆ ส่ ว นใหญ่ จะก้า หนดให้ ห น่ว ยของรัฐ บาลมีสิ ท ธิพิ เศษกว่า
นายจ้างเอกชนทั่วไป ซึ่งงานใดได้จัดท้าขึนหรือออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยการจ้างหรือโดยค้าสั่ง
หรือโดยการควบคุมของหน่วยงานของรัฐบาลแล้วลิขสิทธิ์ของงานสร้าสรรคืนันจะตกเป็นของทางการ
เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้ให้ลิขสิทธิ์ตกแกผู้ส ร้างสรรค์ พระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 ได้มีการก้าหนด
ตามแนวความคิดดังกล่าวไว้ใน “มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือ
ของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึนโดยการจ้างหรือตามค้าสั่งหรือในความควบคุมของ
ตน เว้นแต่จะได้ตกลงกัน ไว้เป็ น อย่ างอื่นเป็นลายลักษณ์ อักษร” ส่วนกระทรวงทะบวง กรม หรือ
หน่วยงานใดจะเป็นของรัฐหรือท้องถิ่น ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตังหน่วยงาน
นันๆ ว่ามีสถานภาพเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของรัฐหรือสังกัดของท้องถิ่นใดหรือไม่66
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3.1.4 สิทธินักแสดง
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ข องประเทศไทยมิ ได้ จ้ ากัด ความของ ค้ าว่าสิ ท ธินั ก แสดงไว้แ ต่ อย่ างใด
เพี ย งแต่ ให้ ค วามหมายของค้ า ว่า นั ก แสดง (Performer) ในพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 4 นักแสดง หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร้า และผู้ซึ่งแสดง
ท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด
จากมาตราดังกล่าวนัน นิยามค้าว่า นักแสดงไว้ค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ ให้รวมถึงผู้แสดง นัก
ดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร้า และบุคคลใดๆ ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบท หรือ
“ในลักษณะอื่นใด” ซึ่ง ค้าว่า ในลักษณะอื่นใด นันไม่อาจอนุมานได้ว่า บุคคลซึ่งแสดงท่าทางหรือการ
กระท้าใด หรือบุคคลที่ออกแบบท่าเต้นที่ได้แสดงผลงานออกมา มีผลท้าให้บุคคลดังกล่าวเป็นนักแสดง
หรือไม่ กรณีนางแบบ และนักกีฬา ซึ่งเป็นผู้แสดงท่าทางออกมาในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับนักแสดง
ภาพยนตร์ห รือละครเวที ซึ่งถ้าอยู่ในนิยามดังกล่าวย่อมต้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 67
ตอนท้ า ยของอนุ สั ญ ญาโรม (Rome Convention) ข้ อ 3 ได้ ก ล่ า วว่ า “or otherwise perform
literary or artistic works” แต่ก ฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ข องประเทศไทยไม่ ได้ กล่ าวในส่ วนนี ไว้ จึงต้อ ง
ตีความตามตัวอักษร ซึ่งตีความสิทธินักแสดง โดยอาศัยการตีความจากค้าว่า “นักแสดง” ซึ่งความจ้า
กัดความนั นมิได้ร ะบุ ถึงประเภทที่ นั กแสดงมีสิ ท ธิแ สดงไว้ ซึ่ งอาจตีค วามได้ว่า สิ ท ธิของนัก แสดง
หมายถึง งานทุกประเภทที่นักแสดงได้แสดง หรืออาจเป็นงานแสดงในงานวรรณกรรม หรือศิลปกรรม
หรือไม่ก็ได้ ท้าให้สามารถตีความได้กว้างกว่าตามอนุสัญญากรุงโรมชก้าหนดไว้68
คาพิพากษาศาลฎีกา 2189-2190/2548 69 วินิจฉัยว่ากฎหมายบัญ ญัติไว้โดยชันเจนว่า
นักแสดงคือใครและมีสิทธิอย่างไร แต่ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าสิ่งที่แสดงและได้รับความคุ้มครองคือ
อะไร ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแปลความหมายว่าไม่ว่านักแสดงจะกระท้าอะไรก็ได้สิทธิของนักแสดงในการ
กระท้านันทังหมดโดยไร้ขอบเขต ดังนันจึงต้องตีความถึงลักษณะของการกระท้าอันเกี่ยวกับการแสดง
ของนักแสดงให้ต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในลักษณะที่
เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์นันเอง
ผู้ เขีย นเห็ น ว่า เมื่อกฎหมายไม่ได้บั ญ ญั ติ เกี่ยวกับ สิ่ งที่แสดงและได้ รับ ความคุ้ม ครองของ
นักแสดงไว้ชันเจน การตีความถึงลักษณะของการกระท้าอันเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดงให้ต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
67อ้านาจ
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3.1.4.1 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนักแสดง
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนักแสดง ตามมาตรา 44 ได้ก้าหนดไว้ดังต่อไปนี
1) สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภ าพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ซึ่งการแสดงของ
นักแสดง
สิทธินักแสดง หมายถึง นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะน้าผลงานของจน
ออกสู่สาธารณชนได้ด้วยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือแพร่ภาพทางวิทยุ
โทรทัศน์ หรือด้วยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น แพร่เสียง และหรือภาพทางอินเตอร์เน็ต เป็นเต้น
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการแสดงให้ปรากฎสู่สาธารณชนโดยตรง เช่น การแสดงละครที่วัด
หรือท้าให้ปรากฎต่อสาธารณชนด้วยเสียงหรือภาพด้วยวิธีอื่นใดที่ได้จัดท้าขึนในท้านองเดียวกันนีเพื่อ
การแสดงนัน เป็นต้น ซึ่งการแพร่ภาพ แพร่เสียงงหรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการ
แสดงที่ยังไม่ได้มีก ารบั น ทึก (fixation) ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิ ขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ จึ งให้ สิ ท ธิแ ก่ นั ก แสดงมี สิ ท ธิ แต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว หากผู้ ใดกระท้ าการโดยมิ ได้ รับ อนุ ญ าตจาก
นักแสดงก่อนการกระท้าดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธินักแสดง เช่น กรณี นางสาว เอ ท้าการแสดง
เปิดตัวเพลงใหม่พร้อมท่าเต้นการเต้นเป็นครังแรก โดยยังไม่ท้าการแสดงที่ไหนมาก่อน นางสาว เอ
ย่อมมีสิ ทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบั นทึกการแสดงนันและมีสิทธิท้าการเผยแพร่ภาพผลงานของตน
บุ คคคใดจะท้าการบั น ทึกการแสดงและน้ าไปแพร่เสี ยงแพร่ภ าพดังกล่ าวดดยมิได้รับ อนุ ญ าตจาก
นางสาว เอ จะเป็นการละเมิดสิทธินักแสดงของนายเสก 70
(1) บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ นักแสดงแต่เพียงผู้เดียวที่จะท้าการ
บันทึกการแสดงของตนที่ยังไม่เคยมีการบันทึกไว้
(2)

ท้าซ้าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง

หรือสิ่งบันทึกการแสดง ที่ได้รับอนุ ญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา 53
2) สิ่งบันทึกกการแสดงที่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงโดยถูกต้องย่อมไม่สิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในสิ่งบันทึกการแสดงนัน เพราะเป็นผู้อนุญาตให้จัดท้าสิ่งบันทึกการแสดง ตามมาตรา 44 (1)
และ (2) เว้ น แต่ ก รณี จ ะเป็ น ไปตามมาตรา 45 ซึ่ งกฎหมายให้ สิ ท ธิ แ ก่ นั ก แสดงในอั น ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทน สิ่งบันทึกการแสดงซึ่งจัดท้าขึนโดยการละเมิดสิทธิของนักแสดง เนื่องจากนักแสดงยัง
ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการบันทึกการแสดงดังกล่าว กฎหมายจึงก้าหนดให้นัก แสดงมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการท้าซ้าสิ่งต่อไปนี
70จิรประภา

มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 162.
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- สิ่งบันทึกการแสดงที่ผู้บันทึกการแสดงไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง
- สิ่งบั นทึกการแสดงที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น กล่าวคือ สิ่ ง
บันทึกการแสดงที่บันทึกโดยได้รับอนุญาตจากนักแสดงให้บันทึกเพื่อ
การอย่างหนึ่ง แต่กลับท้าการบันทึกเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับ
อนุญาต กฎหมายจึงให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่นักแสดงในการท้าซ้าสิ่ง
บันทึกการแสดง
- สิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง ตาม
มาตรา 53 ให้น้าบทบัญญัติ เรื่องการใช้สิทธิ์ที่ เป็นธรรมตามมาตรา
32 มาตรา 33 มาตรา 36 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้โดยอนุโลม
ซึ่งกฎหมายได้ยกเว้นสิทธิของนักแสดงบางกรณีไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
นักแสดง ถึงอย่างไรก็ตามแม้กฎหมายจะยกเว้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
นั กแสดง แต่สิ่งบั นทึกการแสดงที่ ถูกท้าขึนโดยไม่ได้รับ อนุ ญ าตจาก
นักแสดง ผู้แสดงเท่านั นที่มีสิ ทธิตามกฎหมายแต่เพี ยงผู้เดียวในการ
ท้าซ้าสิ่งบันทึกการแสดง
คาพิพากษาศาลฎีกา 4590/2552
มาตรา 78 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เป็นบทเฉพาะกาลที่บัญญัติขึนเพื่อให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานที่ได้จัดท้าขึนก่อนวันที่ พ.ร.บ.ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ใช้บังคับ และไม่มี
ลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมฯ และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 แต่เป็นงานที่
ได้รับ ความคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 จึงให้ ได้รับ ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงเห็นได้ว่า มาตรา 78 ทังวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ แต่ลิขสิทธิ์ของนักแสดงเป็นสิทธิข้างเคียง (Related Rights หรือ Neighboring Rights) ของ
ลิขสิทธิ์ แม้จะอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่สิทธิอย่างเดียวกันกับ
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ยังได้บัญญัติแยกลิขสิทธิ์ไว้ในหมวด 1 และสิทธิของ
นั กแสดงไว้ในหมวด 2 ทังเมื่อ พ.ร.บ.ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ประสงค์ให้ ใช้บังคั บบทบั ญ ญั ติใดแก่ทั ง
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ และมาตรา 62 - 66 ในหมวด 6 ว่าด้วยคดีเกี่ยวกั บ
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง นอกจากนีในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิของนักแสดง ก็มีบทบัญญัติเฉพาะ
เกี่ยวกับประเภทของสิทธินักแสดง เงื่อนไขแห่งการได้มาซึ่งสิทธิ อายุแห่งการคุ้มครอง การโอนสิทธิ
การละเมิดสิทธิของนักแสดงและข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิตามมาตรา 44 ถึงมาตรา 52 แม้กฎหมาย
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จะบัญญัติให้น้าบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลมตาม
มาตรา 53 ก็ตาม ฉะนัน การแสดงหรือบันทึกการแสดงของนักแสดงที่ได้จัดท้าขึนก่อนการใช้บังคับ
ของ พ.ร.บ.ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 จึ งไม่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง การที่ โ จทก์ รั บ จ้ า งขั บ ร้ อ งเพลงโดย
บันทึกเสียงในห้องบันทึกระหว่างปี 2496 - 2510 ไม่ว่าจะมีสิทธิของนักแสดงหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่อยู่
ภายในขอบเขตการคุ้ม ครองของพ.ร.บ.ลิ ขสิ ท ธิ์พ .ศ.2537 โจทก์ ฟ้ องขอให้ ล งโทษจ้าเลยทั งห้ าใน
ความผิดฐานละเมิดสิทธิของนักแสดงของโจทก์ ไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์สิ่ง บันทึกเสียง (มาสเตอร์เทป)
และไม่ใช่กรณีพิพาทกันในเรื่องลิขสิทธิ์ในงานเพลงและสิ่งบันทึกเสียง (มาสเตอร์เทป) ที่เก็บไว้ที่จ้าเลย
ที่ 3 อุท ธรณ์ ของจ้ าเลยที่ 3 ถึ งที่ 5 ที่ ว่าจ้าเลยที่ 3 เป็ น ผู้ มี ลิ ข สิ ท ธิ์แ ต่ผู้ เดี ย วในงานเพลงและสิ่ ง
บันทึกเสียง มาสเตอร์เทป) พิพาทจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม พ.ร.บ.จัดตังศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศฯ มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ป.วิ.อ. มาตรา 15
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 78 วรรคสอง ไม่คุ้มครองถึงการแสดงที่ได้จัดท้า
ขึนก่อนกฎหมายนีใช้บังคับ เพราะสิทธิของนักแสดงเป็นสิทธิข้างเคียง แม้จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยลิขสิทธิ์เช่นกัน แต่ไม่ใช่สิทธิอย่างเดียวกันกับลิขสิทธิ์71

3.2 มาตรการทางกฎหมายของนักออกแบบท่าเต้นของต่างประเทศ
3.2.1

มาตรการทางกฎหมายของนักออกแบบท่าเต้นของสหรัฐอเมริกา
3.2.1.1 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักออกแบบท่าเต้น
การคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา มาตรา 102 Copyright Act of
1967 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัตินี ก้าหนดไว้ว่า งานที่สร้างสรรค์ขึนมาจะ
ได้รับ ความคุ้ม ครองตามกฎหมายนีก็ต่อเมื่องานนันเป็นงานที่เกิดขึน จากตัวผู้ ส ร้างสรรค์เองโดย
แท้จริง และเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานดังกล่าวนันขึนมาแล้ว ต้องท้าการบันทึกงานเหล่านันลงในสื่อ
หรือสิ่งที่งานจะสามารถผ่าสื่อสิ่งนันได้แต่การคุ้มครองนันไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึง กรรมวิธี วิธีการ
หรือรูปแบบวิธีการคิด เป็นต้น
ความหมายของค้าว่า “Originality” แห่ง Copyright Act of 1967 มาตรา 102
ละเอียดอ่อนมาก กระทั่งศาลสูงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีการตีความเอาไว้ว่า (Originality) นัน
หมายถึ ง ผู้ ส ร้ า งสรรค์ จ ะต้ อ งสร้ า งสรรค์ ง านนั นขึ นมาด้ ว ยตนเองโดยปราศจากการลอกเลี ย น
71อนุชาติ

คงมาลัย, กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ. 2537 และ พ.ศ.
2558, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชซิ่ง 2559), หน้า 54.
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(Independent creation) ซึ่งการปราศจากการลอกเลียนในที่นีศาลได้อธิบายไว้ว่า ไม่ต้องถึงขนาด
เป็ น งานที่ไม่เคยเกิดขึนมาก่ อน และไม่จ้าเป็ นต้องเกิดจากความสามารถหรือความช้านาญพิเศษ
ยกตัวอย่างเช่น หากงานของนาย a. มีความเหมือนหรือคล้ายกันกับงานของนาย b. โดยงานนันเป็น
งานที่เกิดมาจากความคิดริเริ่มจากสถานที่เดียวกัน หรือจากวัตถุสิ่งเดียวกันแล้วงานที่ส ร้างสรรค์
ออกมาย่อมมีความเหมือนหรือคล้ายกัน เช่น นาย a. ได้ไปถ่ายรูปน้าตกที่จังหวัดอุบลบราชธานี และ
ได้นารูปไปให้นาย b. ดูนาย b. จึงเกิดความคิดที่จะอยากไปถ่ายรูปแบบนาย b. จึงเดินทางไปถ่ายรูป
ที่จังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปถ่ายในมุมเดียวกันกับนาย a. เช่นนีงานที่สร้างสรรค์ขึนมา
นันย่อมมีความเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่เป็นความเหมือนหรือคล้ายกันอย่างอิสระ
ไม่ได้เกิดจากการคัดลอกกันแต่อย่างใด ต่อมาในส่วนของงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ
คุ้มครองต้องมีการบันทึกลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งเรียกหลักนีว่า “Fixation” หรือการมีหลักการ
บันทึกทางกายภาพ หมายถึง งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกา จะต้องมี
การบันทึกไว้ในวัตถุหรือมีหลักฐานทางวัตถุหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงการมีอยู่ของงานดังกล่าวได้
72 โดยศาลได้อธิบายไว้ว่า จะต้องเป็นการบันทึกลงในสื่อที่เป็นรูปธรรมกล่าวคือต้องเป็นการบันทึกลง
ในสื่อประเภท วิดีโอ กระดาษ หรือสิ่งที่สามารถบันทึกเสียงหรือภาพลงไปได้ โดยนอกจากจะเป็นงาน
ที่ต้องมีลักษณะตามข้างต้นแล้วงานนันต้องเป็นงานประเภทต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 อีกด้วย
ประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองนัน ได้แก่
1) งานวรรณกรรม
2) งานดนตรีกรรม
3) งานละครรวมทังเพลงประกอบใด
4) ละครใบ้และงานออกแบบท่าเต้น
5) ภาพกราฟิกและงานประติมากรรม
6) ภาพเคลื่อนไหวและงานภาพและเสียงที่อื่น
7) การบันทึกเสียง
8) งานสถาปัตยกรรม
ซึ่งหากงานที่ ส ร้ างสรรค์ ขึ นเป็ น งานประเภทใดประเภทหนึ่ งดั งที่ ระบุ ไว้ก็ จ ะได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีโดยไม่จ้าเป็นต้องมีการจัดทะเบียนแต่
อย่างไรแต่เหตุผลที่จ้าเป็นจะต้องมีขึนนันก็เพราะเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี

72วิ ศิ ษ ฐ์

ศรี พิ บู ล ย์ , ค าอธิ บ ายพร้ อ มตั ว บทกฎหมาย ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา พร้ อ มค า
พิพากษาฎีกาเรียงมาตรา, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ทิพยดา ,2548), หน้า 48.
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3.2.1.2 นาฎกรรมกับการออกแบบท่าเต้น
งานนาฎกรรม (choreographic work) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 ไม่ได้ให้
ความหมายไว้แต่อย่ างใด ส้ านั กงานลิ ขสิ ทธิ์อธิบายใน Compendium of U.S. Copyright office
pratices, Third Edition ซึ่ ง บั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม ค.ศ. 2014 โดย อธิ บ ายค้ า ว่ า
“Choreography” มาจากค้าในภาษกรีก “Choreia” แปลว่าการเต้นร้า และ “graphikos” แปลว่า
การเขียน ส้านักงานลิขสิทธิ์จึงให้ความหมาย ค้าว่า นาฎกรรม หมายถึง การรวบรวมและการจัดเรียง
การเคลื่นไหวที่มีความสัมพันธ์กันธ์ 73 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 สหรัฐอเมริ กา ได้
วินิจฉัย การเต้น ไว้ ในคดี Horgan v. macmillan, inc ว่า การเต้น คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใน
จังหวะใดจังหวะหนึ่งด้วยการมีความสัมพันธ์ทางพืนที่
งานนาฎกรรมของสหรั ฐ อเมริ ก านั นไม่ ได้ คุ้ ม ครองการเต้ น ทุ ก รู ป แบบ
กล่ า ววคื อ ไม่ ร วมถึ ง Social dances ตั ว อย่ า งเช่ น Ballroom dances74, Folk dances75, Line
dances76, square dances77, Swing dances78, และ Breakdances79 การเต้ น ดั งกล่ า วเป็ น การ

73COMPENDIUM

(THIRD) § 8 0 5 .1 “ Choreography is the composition and
arrangement of a related seies of dance movements and patterns organized into a
coherent whole.”
74“Ballroom Dancing”หมายถึง การเต้ น ร้าของคู่ช ายหญิ งตมจังหวะดนตรีที่ มีแ บบอย่า ง
และลวดลายการเต้นเฉพาะตัว โดยมีระเบียบของการชุมนุม ณ สถานที่อันจัดไว้ในสังคม ใช้ในงาน
ราตรีสโมสรต่าง ๆ และมิใช่การแสดงเพื่อให้คนดู
75การเต้นร้าพืนเมือง หมายถึง การแสดงที่เกิดขึนตามท้องถิ่นและตามพืนที่ต่างๆ ของแต่ละ
ประเทศ ที่นิยมเล่นกันแพร่หลายตลอดมาทุกยุคทุกสมัย เป็นการเล่นที่ ไม่ยากนัก มักจะเล่นเป็นหมู่
ใครๆก็สามารถเข้าร่วมเล่นได้ โดยอาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่นพืนเมืองของท้องถิ่น
นันๆ
76Line dances คือ การก้าหนดแนวเต้นร้าขึน เพื่อเป็นกฎมารยาทของการลีลาศว่า คู่ลีลาศ
ต้องเต้นร้าไปในทางที่ทวนเข็มนาฬิกาเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ไปชนกับคู่เต้นร้า อื่น ๆ และเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
77การเต้นแบบจตุรัส หมายถึง ป็นการเต้นร้าในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยการเต้นร้าจะมีการ
จับคู่จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม เต้นร้าตามค้าบอกหรือค้าร้องของเนือหา
78Swing dances หมายถึง การเต้นเป็ นคู่ ในเพลงแจ๊ซที่ มีจังหวะเหวี่ยง (สวิง) โดยมีท่าเต้ น
พืนฐานหรือเบสิกสเต็ป 2-3 ท่า แต่ระหว่างที่เต้นสามารถคิดท่าใหม่หรืออิมโพรไวซ์ท่าได้เอง หากรู้สึก
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เต้นที่คนทั่วไปสามารถแสดงได้ แตกต่ างจากงานนาฎกรรมที่บุคคลที่มีทักษะเฉพาะ หากกฎหมายให้
การคุ้มครองภายใต้มาตรา 102 (a)(b) บุคคลที่แสดงท่าเต้นในที่สาธารณะย่อมละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจา
การเต้นดังกล่าวเต้นเพื่อความสนุกสนานเพื่อเข้าสังคม80
ในคดีระหว่าง ฟูเรอกับเบอมิส (Fuller vs Bemis) ศาลได้ตัดสินว่ าการ
เต้นร้าที่ได้บรรยายโดยชุดของการเคลื่อนไหวอย่างงดงามผนวกเข้ากับการจัดวางผ้าแขวน แสงไฟ
และเงาอย่างสวยงาม ได้น้าเสนอแนวคิดออกมาได้เพียงแค่ว่า หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้แสดงแบบการ
เคลื่อนไหวแฟชั่นสวยงามของบทกวีแบบหนึ่งเท่านัน โดยไม่มีองค์ประกอบของการแสดงมาเกี่ ยวข้อง
ในการพิจารณานันศาลได้กล่าวว่า ส่วนส้าคัญของ “การสร้างองค์ประกอบในแง่การแสดง” จ้าเป็นที่
จะต้องมีการเล่าเรื่องราวบางอย่าง โดยศาลได้ให้ค้าอธิบายตามมาในทันทีว่า โคลงเรื่องในการเต้นร้านี
ยังง่ายเกินไป การบอกเล่าและการน้าเสนอภาพตัวแทนเป็นการถ่ายทอดเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านัน
หากจะให้พิจารณาว่าเป็นลอกเลียนแบบแล้วจะต้องเป็นการเลียนแบบทังการกระท้า ค้าพูด อารมณ์
ความปรารถนาที่มีอย่างแรงกล้า โดยจะต้องเข้าถึงตัวละครตัวนัน ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบจากของ
จริง หรือว่าจากจินตนาการ กล่าวโดยสรุปคือ ศาลได้ใช้ความหมายของค้าว่ า เรื่องราวในขอบเขตที่
กว้างขวางมาก และต่อมาศาลได้ให้รายละเอียดถึงลักษณะเฉพาะของการเต้นในคดีนีว่า “ไม่ได้บอก
เล่าเรื่องราวใด ๆ และไม่ได้มีการน้าเสนอตัวละคร ไม่มีการแสดงอารมณ์ ดังนันการเลียนแบบเฉพาะ
ท่าเต้น จึงมิได้เป็นการก่อให้เกิดองค์ประกอบในการแสดงในสาขาของการเต้นร้า81
ในคดีระหว่าง Kalem Co และ Harper Bros นัน ผู้พิพากษาโฮม ได้กล่าวไว้ว่า “การกระท้า
แสดงเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนันจะจัดอยู่ในสาขาการแสดงได้ก็ต่อเมื่อมีการเล่าเรื่องและได้
แสดงให้ เห็ น ถึงความสั มพั น ธ์ต่าง ๆ ระหว่างมนุ ษ ย์อย่างชัด เจน พร้อมกับ ต้อ งมีก ารพรรณนาถึ ง
อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์”
อย่างไรก็เต้นออกมาแบบนัน ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสนุก อารมณ์ และความรู้สึกทุกอย่างที่ลอย
ออกมา นั่นคือ หัวใจส้าคัญของสวิงแดนซ์
79Breakdances หมายถึง การเต้นในอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่นซะ
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นการเต้นที่ใช้พลังก้าลังอย่างมหาศาล ดุดัน รุนแรงและมีความอันตราย แต่
ถ้าหากมีการฝึกฝนอย่างดีและสม่้าเสมอก็สามารถมีท่วงท่าที่สวยงาม แข็งแรง เป็นรูปแบบการเต้นที่
พัฒนา
80วุฒิ ศรีธีระวิศาล, การให้ความคุ้มครองท่าทางโยคะด้วยลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
, วารสารรามค้าแหง ฉบับนิติศาสตร์ 5, ฉบับที่ 2 (2559): หน้า 24-25.
81Committee on the judiciary, Copyright Law Revision, p.101 ,Retrieved April
11 2017, from https://www.copyright.gov/history/1961_registers_report.pdf.
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“ผลงานเขียนของผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์”82 จึงเป็นที่น่าสงสัยอย่างมากว่าบทบัญญัติ
นันจะสามารถครอบคลุมและให้ความคุ้มครองการแสดงต่าง ๆ ที่ไม่สามารถบันทึกตามรูปแบบการที่
สามารถจับ ต้องได้ ได้ห รือไม่ 83 นอกจากนี เมื่อไม่มีการบันทึกการเคลื่อนไหวของการเต้นให้ อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถจับต้องได้แล้ว จะน้าไปสู่ความยากล้าบากมากในการจะตัดสินว่า มีการละเมิดความ
เป็นเจ้าของกันระหว่างการเต้นที่เกิดขึนในสองการแสดง และอาจด้วยเหตุนีเอง ที่ท้าให้ประเทศส่วน
ใหญ่ (รวมไปถึงประเทศที่ให้ความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์กับผลงาน “มุขปาฐะหรือผลงานที่แสดงออก
ทางวาจา” อันไม่ได้มีการบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน เช่น การคุ้มครองบทสุนทรพจน์) ก้าหนดให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์การออกแบบท่าเต้นจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกตามรูปแบบที่สามารถจับต้องได้
เท่านัน
ทังนี การบันทึกให้สามารถจับต้องอย่างถาวร สามารถท้าได้หลายวิธีการด้วยกัน อาทิ การ
พรรณนาการเคลื่อนไหวของท่าเต้นออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียด (ซึ่งอาจจะต้องใช้ความ
พยายามอย่างมาก และอาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้ทังหมด) โดยอิงแนวคิดของการเต้นร้า (เช่นระบบ
เลนอน เป็นต้น) หรืออาจจะก้าหนดโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการเต้นนัน
อีกประเด็นหนึ่งของการบันทึกให้สามารถจับต้องอย่างถาวร คือประเด็นเรื่องการให้อนุญาต
ในการน้าท่าเต้นที่เคยได้บันทึกไว้ไปแสดงต่อหน้าผู้ชม จะเห็นได้ว่ากฎหมายต่างประเทศหลายฉบับ
และจากการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ผ่านมา (รวมไปถึงอนุสัญญากรุงเบิร์น) ได้ก้าหนดว่าต้องมี
การบันทึกการออกแบบท่าเต้นให้สามารถจับต้องได้อย่างถาวร ในฐานะรูปแบบการแสดงประเภทหนึ่ง
ทังนี แม้จะไม่มีการระบุชีชัดลงไปในรายละเอียด รวมถึงไม่มีการก้าหนดระดับของความสมบูรณ์ของ
การแสดง เนื่องด้วยกฎหมายในปัจจุบันมิได้มีการก้าหนดรายละเอียดเฉพาะของศิลปะสาขาการแสดง
แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า “การสร้างองค์ประกอบในการแสดง” จะต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถน้ามาใช้
แสดงจริงได้เท่านัน84
อย่างไรก็ดี การบันทึกการออกแบบท่าเต้นให้สามารถจับต้องอย่างถาวร อาจจะก่อให้เกิดความ
ไม่สะดวกและอาจจะมีค่าใช้จ่ายจ้านวนมากตามมา ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจหรือสมควรได้รับ
การอนุโลม ให้ผู้คิดค้นท่าเต้นได้รับความคุ้มครองมิให้ผู้อื่นน้าท่าเต้นเหล่านันไปแสดงเพื่อแสวงหา
82นี่เป็ น การสั น นิ ษ ฐานว่ ามี ค วามเหมาะสมแล้ วที่ สิ ท ธิต่ าง

ๆ ในศิลปะสาขาการเต้นร้าจะมี

ความหมายครอบคลุมถึงผลงานการออกแบบท่าเต้นด้วย
83Committee on the judiciary, op. cit. p. 102.
84ยกตั ว อย่ า งเช่ น การเล่ า เรื่ อ งราวในบทละคร ที่ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การไปน้ า แสดงนั น ทาง
กฎหมายจะตีความว่า การอ่านหรือทบทวนบทละครเป็นเพียงการน้าเสนอต่อสาธารณะเท่านัน มิใช่
“การแสดงต่อสาธารณะ”
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ก้าไร แม้จะไม่มีการบันทึกการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นรูปธรรม 85 ในขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้
มากที่สุด ที่รัฐธรรมนูญจะให้คุ้มครองเฉพาะการบันทึกท่าเต้นที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้อย่าง
ถาวรเท่านัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว หรือการเขียน ขอเพียงแต่ให้มีลักษณะ
คงทนเสมือน “เป็นลายลักษณ์อักษร” ที่แสดงรายละเอียดของการออกแบบท่าเต้นนัน
สิทธิต่าง ๆ ในการออกแบบท่าเต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี ว่าในกฎหมายต่างประเทศ
ที่ได้ใช้ถ้อยค้าว่า งานการออกแบบท่าเต้น เป็นงานประเภทที่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ โดยสิทธิต่าง ๆ ที่
ได้มาผ่านข้อตกลงทังหลาย ไม่ได้เป็นสิทธิที่ได้มาโดยล้าพัง แต่ได้มาพร้อมกับการสร้างผลงานศิลปะใน
สาขาการแสดงโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งในกฎหมายฉบับก่อนหน้านี ก็มีลักษณะเช่ นเดียวกัน สิทธิที่ได้จากการ
ออกแบบท่าเต้นนันก็เหมือนกับสิทธิต่าง ๆ ของงานศิลปะในสาขาการแสดงอย่างชัดเจน กล่าวโดย
สรุปคือ สิทธิในบทบั ญญัติของกฎหมายปัจจุบัน (มาตรา 1) จะเกี่ยวข้องกับ การสร้าง และการจัด
จ้าหน่ายและกระจายผลงาน (เช่น งานเขียน ซึ่งเป็นงานที่ผ่านการบันทึกถาวรไว้) การดัดแปลงผลงาน
ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง การแสดงผลงานต่อสาธารณะ การใช้บทหรือการใช้สิ่งที่ได้บันทึกจากผลงานซึ่ง
สามารถผลิตซ้า หรือสามารถน้าไปแสดงต่อได้
ทังนี มีการท้าข้อตกลงแบบคู่ขนานระหว่างวรรณกรรมที่ไม่ใช่การละครกับการแสดงดนตรีแต่
ปรับใช้ต่างกันตามลักษณะทางใช้งานของผลงานนัน ๆ ดังนันสิทธิในการดัดแปลงผลงานไปเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งตามกฎหมายปัจจุบัน ให้ถือว่าเป็นการแปลงผลงานวรรณกรรม และให้ถือว่าเป็นการ
เสริมความเป็นละครเข้าไปในวรรณกรรมที่มิใช่เรื่องแต่ง การดัดแปลงงานละคร หรืองานที่มิใช่เรื่อง
แต่งออกมาในรู ปแบบใหม่ โดยใช้การจัดวาง หรือการดัดแปลงทางดนตรีใหม่ (มาตรา 1 ข)86 ทังนี
ผลงานวรรณกรรมในประเภทที่มิใช่การละครนันได้ความคุ้มครองทางกฎหมายมิให้ถูกน้าไปผลิตซ้า
เพื่อแสวงหาก้าไร (มาตรา 1 ค) และได้รับความคุ้มครองผลงานจากการน้าไปแสดงและการใช้เป็น
ภาพตัวแทนต่อสาธารณะ (มาตรา 1 ง) ส่วนการบันทึกทางดนตรีอาจจะใช้วิธีการบันทึกเสียง (ในแง่
ของเนือหาวรรณกรรมและดนตรี) ในขณะที่การละครอาจจะต้องมีบันทึกภาพเคลื่อนไหวร่วมด้วย
อีกทังสิทธิต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน โดยมีความ
ชั ด เจนว่ า การออกแบบท่ า เต้ น เป็ น งานในรู ป แบบศิ ล ปะการแสดง นอกจากนี ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี
ความส้าคัญมากที่สุด คือมีข้อจ้ากัดในการน้าท่าเต้นไปแสดงเพื่อแสวงหาผลก้าไรจากงานดนตรีที่ไม่ใช่
งานประเภทการละคร อย่างไรก็ดี ผู้ออกแบบท่าเต้นจะได้รับความคุ้มครองการแสวงหาก้าไรจากการ
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86สิทธิในการบันทึกเสียงดนตรี อยู่ภายใต้กฎว่าด้วยใบอนุญาตการบันทึกเสียงและการผลิตซ้า
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สหรัฐ
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แสดงต่อ สาธารณะได้ ในกรณี เดี ย วคื อ เมื่ อ การแสดงต่ อ สาธารณะนั นเป็ น แหล่ งรายได้ เดี ย วของ
ผู้ออกแบบท่าเต้น และถ้าหากตนไม่ได้รับความคุ้มครอง จะท้าให้ตนขาดรายได้ 87
3.2.1.3 การจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
1) การจ้างงาน
ผู้มีสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์ คือ ผู้สร้างสรรค์งานหรือเจ้าของงานนันและผู้ได้รับโอนลิขสิทธิ์
โดยทั่วไปก้าหมายระบบให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีสิทธิในงานนัน แม้ว่างานนันจะยังมิได้เผยแพร่ก็ตาม
และถ้าหากผู้สร้างสรรค์ตายลงลิขสิทธิ์ในงานจะตกเป็นของผู้รับโอนสิทธิตามที่กฎหมายก้าหนด
ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้สิทธิพิเศษในการท้าซ้างานนันเพื่อขายหรือ
ก้าไร และสามารถตัดทอน เพิ่มเติม หรือ จัดการงานที่ได้ลิขสิทธิ์นันได้ด้วย
หลั ก กฎหมายแรงงานของประเทศอเมริ ก า ยึ ด ถื อ หลั ก Employment at will
หมายถึง นายจ้าง หรือ ลูกจ้าง สามารถ เลิกจ้าง หรือ เลิกท้างานได้เมื่อเราต้องการ ระเบียบที่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า กรณีลูกจ้างลาออก ถือเป็นธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติ แต่กฏหมายไม่ได้บังคับ และไม่ได้ขัด
ต่อกฏหมาย ถ้า บริษัทที่เราท้างาน จะบังคับให้เราต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นหลักพืนฐาน เมื่อเกิดปัญหา
ในการตีความขึนต้องใช้หลักนีแก้ไขปัญหา หลักกฎหมายนีเกิดขึนเมื่อ ค.ศ. 1884 ศาลฎีกาแห่งมลรับ
เทนเนสซี 88วางหลักการของ employment at will ซึ่งให้สิทธินายจ้างอยุ่เหนือลูกจ้างในการจ้าง
งาน นายจ้างเป็นเจ้าของทุนและเสี่ยงในกิจการทังหมด ลูกจ้างเป็นเพียงผู้ใช้แรงงาน มีสิทธิเพียงได้รับ
ค่าตอบแทนในการท้างาน นายจ้างจึงมีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จ้าก้าหนดสิ่งใดที่เกี่ยงข้องงกับการท้างาน
ระยะเวลาท้างาน ลักษณะงาน รวมถึงสิทธิในการเลิกจ้างเมื่อใดก้ได้โดยไม่ต้องมีเหตุผล89
First National Maintenance, นายจ้างได้ปิดกิจการหนึ่งในหลายกิจการที่มี อยู่โดยไม่ได้
บอกกล่าวล่วงหน้าหรือเจรากับตัวแทนสหภาพแรงงาน เป็นเหตุให้เลิกจ้างลูกจ้าง 35 คน ศาลฎีกา
เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของนายจ้างดังกล่าวแม้จะกระทบโดยตรงต่อลุกจ้างแต่เป็นการเน้นเพียงก้าไร
ทางเศรษฐกิจตามสัญญาโดยลุกจ้างไม่มีส่วนได้เสียกับผลการด้าเนินกิจการ และการบริหารกิจการ
ของนายจ้างเป็นไปโดยอิสระจากกระบวนการต่อรอง จากการวินิจฉัยของศาลนันจะเห็นได้ว่า ลูกจ้าง
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on the judiciary, op. cit., p.104.
88Payne v. Western & ATl. R.R.,81 Tenn.507 (1884) อ้างถึงในอิสรา วรรณสวาท,
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานอเมริกา, ค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จาก
http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia_1502351150.pdf หน้า 16-17 หน้า 16
89อิสรา วรรณสวาท,วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานอเมริกา, ค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2558
จาก http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/oia_1502351150.pdf หน้า 16-17
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นันถูกว่าจ้างเพื่อท้างานให้นายจ้างเท่านันไม่ได้ท้าหน้าที่เป็นเสมือนหุ้นส่วนของนายจ้างที่นายจ้าง
จะต้องรับฟังความเห็นในการบริหารกิจการของนายจ้างแต่อย่างใด ดั งนันแม้จะมีกฎหมายดังการให้มี
การเจรจาต่ อ รองกั บ ตั ว แทนลู ก จ้ า งก่ อ นก็ ต าตาม คดี นี แสดงให้ เห็ น แนวคิ ด ของหลั ก กฎหมาย
employment at will ที่ น ายจ้ างมีสิ ท ธิก้ าหนดการท้ างานได้ โดยไม่มี ห น้ าที่ ที่ ต้ องอธิบ ายใดๆต่ อ
ลูกจ้าง90
2) งานที่ทาขึ้นโดยการจ้าง (work for Hire)
งานสร้างสรรค์ที่เกิดขึนโดยลูกจ้าง (work by Employee) ตามมาตรา 101 ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ สหรัฐอเมริกา ก้าหนดว่าเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของลูกจ้างภายในเงื่อนไข
การจ้างแรงงานอันเป็น โดยการว่าจ้างให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทังหมด นอกจากว่านายจ้างและ
ลูกจ้างจะท้าสัญญาตกลงกันไว้โดยลงลายมือชื่อของทังสองฝ่าย มาตรา 201 (b)
ความสัมพันธ์ของนายจ้างปรากฏอย่างชัดแจ้งภายใต้ขอบเขตการจ้างแรงงานที่
ก้าหนดไว้ ท้าให้มีข้อโต้แย้งน้อยมาก
Work for hire ของประเทศ สหรัฐอเมริกา มีก้าหนดไว้ ใน มาตรา 201 (b) ซึ่ง
ถือเป็นงานชนิดหนึ่งของกฎหมายลิข สิทธิ์สหรัฐอเมริกาที่มีมาเป็นเวลานาน อยู่ในแนวคิดในกฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ส หรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ม าเป็ น เวลานาน อยู่ ในแนวคิด ในกฎหมายฉบั บ ใหม่ ด้ ว ย และแบ่ งการ
คุ้มครองออกเป็น 2 ประเภท คือ Work by Employee และที่กล่าวข้างต้น specially Ordered or
Commission Work ได้แก่ งานตามค้าสั่งพิเศษหรืองานที่เกิดจากการว่าจ้าง91
ตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดไว้ถึงลักษณะของงานที่เกิดจากการ
จ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงาน หรือจ้างท้าของ ให้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตกเป็นของนายจ้าง เว้น
แต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
หลักเกณฑ์ของ work for hire เป็นหลักที่เรียกได้ว่าเป็น Practical Significance
of Works Made For Hire คือ เป็นการก้าหนดเกี่ยวกับผลในการชีขาดถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่เริ่มแรก เจ้าของลิขสิทธิ์แต่แรกมีความส้าคัญไม่เพียงในเรื่องของความยุ่งยากในการเป็นผู้โอนสิทธิ
แต่มีผลถึงผู้รับโอนในภายหลัง ข้อก้าหนดของกฎหมายท้าให้เกิดความมั่นใจในสิทธินันอย่างแน่นอนใน
การสืบหาเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงคนแรก
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Nat’L Maintenance Corp V. NLRB (United states Supreme Court , 1981)
91Donald F. Johnson, Coppyright Handbook, (New York: R.R. Bowker, 1978),
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143.

52
ตามมาตรา 26 ของกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาได้ให้ค้าจ้ากัดความของผู้สร้าง
สรรค์งาน (Author) คือ นายจ้างในกรณีงานที่เกิดจากการจ้าง ผู้สร้างสรรค์ทั่ว ไป ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่
มักขายสิทธิในงานของตนทังหมดหรือบางส่วนมากกว่าจะเก็บสิทธินันไว้ผู้เดียว เช่น งานเขียนของ
นักเขียนอิสระจะขายสิทธิเฉพาะส่วนในการพิมพ์บทความครังแรกโดยยังคงความเป็นเจ้าลิขสิทธิ์ไว้แต่
ยกเว้นกรณีของงานที่เกิดจากการจ้าง (Works For Hire) ที่ให้งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการจ้างนีเป็น
ของนายจ้ า งหรื อ ผู้ ว่ าจ้ าง ท้ าให้ ผู้ ส ร้ างสรรค์ ไม่ ส ามารถกระท้ าการใดๆ รวมถึ งขายสิ ท ธิ ในงาน
สร้างสรรค์ของตนต่อไปได้อีก92 ถ้างานที่เป็นลักษณะของการจ้างท้าของ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ซึ่งเตรียมงาน
ตังแต่เริ่มแรกเป็นเจ้าของงานทังหมดเว้นแต่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น93
Martha Graham School v. Martha Graham Center 94พิ พ ากษาศาลแขวง
ของรัฐบาลกลางตัดสิน บริษัท การเต้นร้าของมาร์ธาเกรแฮมมีสิทธิ์ในการท้างานของนักออกแบบท่า
เต้ น เกื อ บทั งหมดต่ อ สู้ กั บ Ronald Protas,ทายาทของเกรแฮม บริษั ท Martha Graham Dance
Center เป็นผู้ถือสิทธิในการเต้น ร้าของเกรแฮมจ้านวน 54 ละเพิ่มอีก 10 แห่งในโดเมนสาธารณะ
เนื่ องจากมีการเข้าถึงสาธารณะผ่านภาพยนตร์และวิดีโอ ซึ่งผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง
ตัดสิน การเต้นร้าของมาร์ธาเกรแฮมมีสิทธิ์ในการท้างานของนักออกแบบท่าเต้นเกือบทังหมด นาย
Protas ได้ต่อสู้ที่จะน้าเสนอการเต้นร้าซึ่งเขาอ้างว่าตัวเองเป็นทายาทของเกรแฮม ศูนย์มูลนิธิร่วม
ส้ าหรั บ บริ ษั ท เต้ น ร้ า แต่ Martha Graham School of Contemporary Dance พยายามที่ จ ะ
พิสูจน์ว่าเกรแฮมไม่ได้เป็นเจ้าของการเต้นร้า แต่มอบหมายสิทธิ์ให้กับศูนย์หรือออกแบบท่าเต้นให้เป็น
งานจ้าง พนักงานของศูนย์ แคทเธอรีนบีฟอเรสต์ทนายความของศูนย์ได้แย้งว่าเกรแฮมเป็นลูกจ้าง
เนื่องจากศูนย์จ่ายเงินเงินเดือนและผลประโยชน์รวมทังค่าใช้จ่ายบางส่วนของผลงาน เกรแฮมเขียนว่า
"มูลนิธิได้ท้าข้อตกลงทางกฎหมายกับฉันโดยการที่พวกเขาซือโรงเรียนและชื่อของฉัน" 'การจัดเรียง
เป็น, เธอเขียน,' 'เพื่อภาษี.' '
นาย Burstein แย้งว่าเกรแฮมผู้ซึ่งเสียชีวิตในปีพ. ศ. 2534 ไม่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเพื่อ
สร้างการเต้นร้าและบอกว่าเธอคนเดียวตัดสินใจเสมอว่าจะท้าอะไรได้อย่างสร้างสรรค์แม้ในกรณีของ
การเต้ น ร้าที่ ค นอื่น มอบหมาย ในช่ว งหลั งการพิ จ ารณาคดีในเดือ นพฤษภาคมนายเบอร์ส ไตน์ ได้
กล่าวถึงความคิดของเกรแฮมว่าเป็นลูกจ้างในฐานะ "งานนาฎกรรม" ซึ่ งศิลปินเช่นมาร์ธาเกรแฮมมีค่า
92ปภาศรี

บัวสวรรค์, เรื่องเดิม, หน้า 143-144.
93U. S. Copyright Office, works made for hire, ( Washington,DC: U. S.
government printing, 2012), P.2.
94Martha Graham School v. Martha Graham Center (District Court for the
Southern District of New York ,2002)
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มากกว่ามือที่ได้รับการว่าจ้าง " แม้มาร์ธาเกรแฮมจะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นแต่ก็เป็นลูกจ้างของศูนย์
ท่าเต้นจึงเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ ซึ่งจากกรณีตัวอย่างนีแสดงให้เห็นว่า นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่ง
ลูกจ้างเป็นผู้สร้างสรรค์
3.2.1.4 สิทธินักแสดงเกี่ยวกับนักออกแบบท่าเต้น
สหรัฐอเมริกาจะได้เป็นภาคีในสนธิสั ญญา WPPT 1996 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2002 และได้ ล งนาม (signature) ในสนธิ สั ญ ญา BTAP 2012 ไปเมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุน ายน2012 แต่
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้ให้การรับรองเรื่องสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในฐานะนักแสดงเอาไว้ ใน
ปี ค.ศ. 1990 สหรัฐอเมริกาได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิของศิลปินในศิลปกรรม (The
Visual Artists Rights Act of 1990-VARA) โดยเพิ่มมาตรา 106 A95ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐปี
1976 ซึ่งรับรองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (moral rights) บางส่วนในส่วนของการคุ้มครองนักแสดงนัน
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา(United States Code Title 17 - Copyrights) แก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1994 ให้การคุ้มครองแก่นักแสดงโดยเฉพาะในการแสดงดนตรีเท่านัน
ด้วยเพราะพันธกรณีตามความตกลง TRIPs ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 101196โดยก้าหนดห้ามมิให้บุคคล
ใดกระท้าการดังต่อไปนีโดยมิได้รับความยินยอมจากนักแสดง (1) บันทึกเสียงหรือภาพและเสียงของ
การแสดงดนตรีสดในสิ่งบันทึก (copy)หรือสิ่งบันทึกเสียง (phonorecord) หรือการคัดลอกสิ่งบันทึก
หรือสิ่งบันทึกเสียงจากการบันทึกที่มิได้รับความยินยอม (2) ส่งสัญญาณหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่ง
การแสดงต่อสาธารณชนซึ่งเสียงหรือภาพและเสียงของการแสดงดนตรีสด หรือ (3) จ้าหน่าย หรือ
เสนอเพื่อจ้าหน่ าย ขาย หรือเสนอขาย ให้เช่า หรือ เสนอให้เช่า หรือแลกเปลี่ ยนเพื่อการค้าซึ่งสิ่ ง
บันทึก หรือสิ่งบันทึกเสียงตาม (1) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มอบความคุ้มครอง
ให้กับนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ ด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ จึงเป็นที่เข้าใจได้
โดยทั่วๆไปว่ายังมิได้ให้การยอมรับให้ มีการคุ้มครองนักแสดงในงานโสตทัศนวัสดุ 97 ในส่วนของสิทธิ

95106A

Rights of certain authors to attribution and integrity.
96Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law. Law 3rd edition (New
York: Mattew Bender, 1999), p.360-369.
97U.S. Copyright Act 1976 17 (U.S.C.), Section 1011
(a) Unauthorized acts.—Anyone who, without the consent of the performer
or performers involved—

54
ของผู้ ส ร้ า งสรรค์ ในฐานะนั ก แสดง (moral rights of performers) ในงานโสตทั ศ นวัส ดุ นั น มิ ได้
รับรองไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกามิได้ให้เกียรติแก่
นักแสดงว่าเป็นผู้สร้างสรรค์การแสดง อีกทังสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน ก็มีไว้ให้แก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์เท่านัน ดังนันถ้านักแสดงมิได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ย่อมไม่อาจอ้างสิทธิได้ ในท้านองเดียวกันถ้า
นักแสดงมิได้รับความคุ้มครองอย่างงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ย่อมไม่มีสิทธิในการเรียกร้องสิทธิ ตามลิขสิทธิ์
เช่นกัน อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมายลิขสิทธิ์ก็อาจก้าหนดเงื่อนไขส้าคัญใน
การคุ้มครองนักแสดง เช่น ตามมาตรา 43 (a) Lanham Act ก็มีความเกี่ยวข้องส้าคัญอันเป็นที่มาของ
การคุ้มครอง moral rights ในอเมริกา มาตรา 43 (a) นีเป็นที่มาของหลั กการคุ้มครองสิ ทธิของผู้
สร้ า งสรรค์ (moral rights) ในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ส้ า คั ญ มาก โดยเฉพาะสิ ท ธิ พื นฐานหลั ก นั นคื อ
attribution rights ภายใต้ ก ฎหมายสหรั ฐ อเมริก าอย่ างไรก็ ดี ตามกฎหมายอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ก็ อ าจก้ า หนดเงื่อ นไขส้ า คั ญ ในการคุ้ ม ครองนั ก แสดง เช่ น ตามมาตรา 43 (a)
Lanham Act ก็มีความเกี่ยวข้องส้าคัญอันเป็นที่มาของการคุ้มครอง moral rights ในอเมริกา มาตรา

(1) fixes the sounds or sounds and images of a live musical performance in a copy of
phonorecord, or reproduces copies or phonorecords of such aperformance from an
authorized fixation,
(2) transmits or otherwise communicates to the public the sounds or sounds and
images of a live musical performance, or
(3) distributes or offers to distribute, sells or offers to sell, rents or offers to rent, or
traffics in any copy or phonorecord fixed as described in paragraph (1),regardless of
whether the fixations occurred in the United States, shall be subject to the
remedies provided in sections 502 through 505, to the same extent as an infringer of
copyright.
(b) Definition.—As used in this section, the term “traffic in” means transport, transfer,
or otherwise dispose of, to another, as consideration for anything of value, or make
or obtain control of with intent to transport, transfer, or dispose of.
(c) Applicability.—This section shall apply to any act or acts that occur on or after
the date of the enactment of the Uruguay Round Agreements Act.
(d) State law not preempted.—Nothing in this section may be construed to annul or
limit any rights or remedies under the common law or statutes of any State.
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43 (a) นีเป็นที่มาของหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (moral rights) ในสหรัฐอเมริกาที่ส้าคัญ
มาก โดยเฉพาะสิทธิพืนฐานหลักนันคือ attribution rights ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา98
3.2.2 มาตรการทางกฎหมายของนักออกแบบท่าเต้นของประเทศออสเตรเลีย
3.2.1.1 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักออกแบบท่าเต้น
งานที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองของประเทศออสเตรเลี ย The Copyright act 1968
ก้าหนดให้งานที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ วรรณกรรม ศิลปกรรม และดนตรีกรรม และงานอื่นใด
(Other subject matter) เช่น งานสิ่งบันทึกเสียง,งานภาพยนต์,งานแพร่ภาพแพร่เสียงก้าหนด และ
งานรู ป แบบเกี่ ย วกั บ การพิ ม พ์ ในงานวรรณกรรมขยายความคุ้ ม ครองถึ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
เช่น เดียวกั บ ประเทศไทย และยั งให้ รวมถึงตารางด้วย (A table, or compilation, expressed in
word, figures or symbols) 99ใน sect 10 ในส่ ว นการตี ค วาม ได้ ให้ ค้ า นิ ย ามค้ า ว่ า "dramatic
work " 100 หมายถึง
(a) ออกแบบท่าเต้น,การแสดง หรืออื่นๆ ละครใบ้ และ
(b) บทละคร หรื อ บทภาพยนตร์ แต่ ไม่ ร วมถึ ง บทละครหรื อ บทภาพยนต์ ที่
นอกจากนี ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศออสเตรเลียจะก้าหนดไว้ชัดเจน ใน
ส่วนของค้านิยาม ของค้าว่านาฎกรรม ไว้ชัดเจนกว่าของประเทศไทย ซึ่งให้รวมถึง

98วัชรี

วรรณลี, สิทธิของผู้สร้างสรรค์ในฐานะนักแสดงภายใต้สนธิสัญญาปักกิ่ง ว่าด้วยการ
แสดงในงานโสตทัศนวัสดุ ค.ศ. 2012 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 48.
99ภั ท รพร จั ก รางกรู สุ ทิ น ปั ท มราชวิ เ ชี ย ร และ และคณะ, “กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ : ศึ ก ษา
เปรี ย บเทีย บกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ไทยกับ ประเทศออสเตรเลี ย ,” วารสารกฏหมายเปรี ยบเที ยบศาล
ยุติธรรม 3, 3 (2554): 99.
100PART II—INTERPRETATION COPYRIGHT ACT 1968 - SECT 10 Interpretation
"dramatic work " includes:
(a) a choreographic show or other dumb show; and
(b) a scenario or script for a cinematograph film;
but does not include a cinematograph film as distinct from the scenario or script for
a cinematograph film.
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การออกแบบท่าเต้น ซึ่งในค้านิยามของค้าว่า นาฎกรรมนันไม่ได้นิยามไว้และไม่อาจ
อนุมานได้
3.2.1.2 นาฎกรรมกับการออกแบบท่าเต้น
ค้าว่า นาฎกรรม (dramatic work) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลีย
The Copyright act 1968 ใน (a) ได้อธิบาย ค้าว่า (dramatic work) ให้หมายความถึง ออกแบบ
ท่าเต้น ,การแสดง หรืออื่น ๆ ละครใบ้ ซึ่งจะเห็ นได้ว่าตามกฎหมายของออสเตรเลี ยนันได้นิยามไว้
ชัดเจน ให้การออกแบบท่าเต้นได้รับความคุ้มครองในฐานนาฎกรรม (dramatic work) การเต้น การ
ออกแบบท่าเต้น สามารถได้รับการคุมครองลิขสิทธิ์เป็น "งานนาฎกรรม" หากมีการบันทึกไว้ เอกสาร
storyboards และรูปแบบอื่น ๆ ของสัญลักณ์เช่นเดียวกับการอัดเสียง การอัดภาพเคลื่อนไหว การ
บันทึกและวิดีโอวิดีโอ และขันตอนการเต้นร้า ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลีย จะได้รับ
ความคุ้มครองใน "งานวรรณกรรม" ซึ่งได้ค้าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขันตอนการเต้นร้า
ตัวอย่างเอกสารการเต้ นที่เขียนขึนส้าหรับคนที่จะเรียนที่บ้านเพื่อเรียนรู้ขันตอนการเต้นร้าอาจเป็น
ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เอกสารการเต้นเต้นร้าอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ หรือไม่การ
เต้นร้านันได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ 101
เมื่ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ใช้ กั บ การออกแบบท่ า เต้ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว การออกแบบท่ า เต้ น จะได้ รับ การ
คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ว่าเป็น "การแสดงการออกแบบท่าเต้น" (หมวดย่อยของ "นาฎกรรม")
หากเป็นต้นฉบับและได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบเนือหา ในแผ่นข้อมูลนีเมื่อเราอ้างถึงการออกแบบ
ท่าเต้นเราอ้างอิงเฉพาะการออกแบบท่าเต้นที่ตรงตามข้อก้าหนดเหล่านีเท่านัน
นาฎกรรม (Dramatic work) การแสดงเช่น Tap Dogs (การเต้ น แท็ ป เข้ ามาในช่ ว งยุ ค
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้ถือก้าเนิดในประเทศอเมริกาเข้าใจง่ายๆว่าเป้นการเต้นที่อาศัยจังหวะการ
เคาะแท็ปจากแผ่นเหล็กในร้องเท้าเป็นการเต้นร้าที่สร้างจังหวะ ซึ่งมีจังหวะอยู่ 8 จังหวะ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, หยุด, 1, 2, ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้)102 หรือ Riverdance ได้รับการคุ้มครองโดย

101australian,

copyright council, Dancer & copyright, p.1-2, Retrieved
October 21 2017 From
https://www.copyright.org.au/acc_prod/AsiCommon/Controls/BSA/Downloader.aspx?i
DocumentStorageKey6462cadb-03eb-48b9-847df34c57059f2c&iFileTypeCode=PDF&iFileName=Dancers%20&%20Copyright.
102Dance dansealille, Tap Dance (การเต้นแท็ป ), ค้นหาวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
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ลิขสิทธิ์ว่าเป็น "นาฎกรรม" เนื่องจากเป็น "การแสดงการออกแบบท่าเต้น" บัลเล่ต์เช่น Beauty and
the Beast ของ Graeme Murphy น่าจะเป็นนาฎกรรมไม่เพียงเพราะเป็นงานแสดงการเต้นเท่านัน
แต่ยังเป็นเพราะมันเล่าเรื่องราวและการค้นหาแนวความคิดของนาฎกรรม ท่าเต้นซึ่งรวมอยู่ ในการ
ผลิตละครเช่น Annie Get Gun อาจได้รับการคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนาฎกรรมที่ได้
ท้าหรืออาจเป็นขอบเขตที่อาจเป็น "การแสดงการออกแบบท่าเต้น" แยกต่างหาก
การสร้างการแสดงซึ่งประกอบด้วยการเต้นร้าหรือถ้าการเต้นร้าซึ่งบอกเล่ าเรื่องหรือการ
ค้นหาความคิดของนาฎกรรม การออกแบบท่าเต้นของคุณน่าจะได้รับการคุ้มครองเป็นนาฎกรรม หรือ
หากการออกแบบท่าเต้นของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตละครก็อาจได้รับการปกป้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิตนัน อีกทางเลือกหนึ่ง หากการออกแบบท่าเต้นเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตละครก็สามารถ
ได้รับความคุ้มครอง
จากการศึกษาของประเทศออสเตรเลียนัน สามารถท้าให้เห็นประเทศออสเตรเลียนันไม่ได้
แยกองค์ป ระกอบชัดเจนว่าออกแบบท่าเต้น แบบใดได้รับความคุ้มครองบ้ าง แต่ ได้อธิบ ายว่าการ
ออกแบบท่าเต้นนันอยู่ในส่วนย่อยของค้าว่านาฎกรรม และการออกแบบท่าเต้น การเต้นที่บอกเล่า
เรื่องราว หรือการค้นหาหรือส้ารวจทางความคิดของนาฎกรรม ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากนาฎกรรม
หรือหากการออกแบบท่าเต้นเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตละครก็สามารถได้รับความคุ้มครองเช่น
หลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลีย ใช้หลักเดียวกันคือ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึนนัน
สามารถนับต้องแต่การสร้าง ถ้าการเต้นร้าของคุณไม่ใช่งานนาฎกรรม (เพราะไม่ใช่เป็นการแสดงท่า
เต้นไม่บ อกเล่าเรื่องราวและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาฎกรรม) ย่อมไม่น่าจะได้รับการคุ้มครองจาก
ลิขสิทธิ์ ในการเต้นร้าที่สร้างขึนเพื่อจุดประสงค์ทางสังคมเช่นการเต้นร้าแบบสายและกิจวัตรเฉพาะที่
สร้างขึนส้าหรับการออกก้าลังกายจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ Line Dancers & Copyright
ภายใต้กฎหมายลิขสิ ทธิ์จ ะมีการคุ้มครองงานลิ ขสิท ธิ์ "ต้นฉบับ" เท่านัน ระดับความเป็ น
ต้ น ฉบั บ ที่ จ้ าเป็ น ส้ าหรั บ การคุ้ ม ครองลิ ขสิ ท ธิ์ไม่ สู งมาก การออกแบบท่ าเต้ น ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย
องค์ประกอบของสต็อกหรือขันตอนและการเคลื่อนไหวแบบดังเดิมยังคงได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
หากเป็นการจัดขันตอนเดิมหากเป็นนาฎกรรม (เช่นเป็นการแสดงการออกแบบท่าเต้น)
รูปแบบแบบฟอร์มวัสดุ งานต้องได้รับการบันทึกไว้ใน "แบบฟอร์มวัสดุ" เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ การออกแบบท่าเต้นต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการบันทึกวิดีโอ
หรือภาพยนตร์หรือเขียนลงในเอกสารการเต้นร้า
2561, จาก http://www.dansealille.com/tap-dance%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B
8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9B/
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การออกแบบท่าเต้นที่กระท้าโดยไม่ได้ตังใจหรือที่ถ่ายทอดผ่านทางปากหรือโดยการคัดลอก
สิ่งที่คนอื่นก้าลังท้าอยู่และที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบเนือหาจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
ลักษณะของสิทธิในการออกแบบท่าเต้น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในนาฎกรรมมีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการ:
1. ท้าซ้าการท้างาน: ยกตัวอย่างเช่นโดยการอัดภาพการแสดงของมัน
2. สื่ อสารงาน: ยกตัวอย่างเช่นโดยการออกอากาศผลการด้าเนินงานนันการส่ งอีเมลไฟล์
ดิจิทัลที่แสดงการท้างานหรือโน้ตของงานหรือวางไฟล์ดังกล่าวลงบนเว็บไซต์
3. เผยแพร่ผลงาน: กล่าวคือท้าให้เป็นแบบสาธารณะเป็นครังแรก
4. ปรับตัวให้เข้ากับงานเช่นท้าหนังสือขึนอยู่กับงานออกแบบท่าเต้น และ
5. ปฏิบัติงานในที่สาธารณะ: กล่าวคือท้านอกกรอบบริบทภายในประเทศ
ซึ่งหมายความว่าหากต้องการฝึกท่าเต้นที่สร้างโดยคนอื่นคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลที่
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (โดยปกติจะเป็นผู้สร้าง) นอกจากนีควรทราบด้วยว่าผู้สร้างชินส่วนการออกแบบ
ท่าเต้นมีสิทธิทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนือหาเหล่านีไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในการออกแบบท่ าเต้ น เป็ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในการท้ าซ้ าเผยแพร่
เผยแพร่หรือด้าเนินการทังหมดหรือ"ส่วนส้าคัญ" ของการออกแบบท่าเต้นเว้นเสียแต่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์
ได้ให้ สิทธิ์หรือมีข้อยกเว้น บางประการ ส้าหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อยกเว้นบางประการเหล่ านีในการ
ละเมิดกรุณาดูที่แผ่นข้อมูลของเราการจัดการอย่างเป็นธรรม: สิ่งที่ฉันสามารถใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ในกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ "ส่ ว นส้ าคั ญ " ของงานไม่ จ้าเป็น ต้องเป็ นส่ ว นใหญ่ และไม่จ้าเป็น ต้อ ง
ก้าหนดโดยปริ มาณหรื อ สั ด ส่ ว น เป็ น ส่ ว นที่ ส้ าคั ญ โดดเด่ น หรือ เป็ น ที่ รู้จั ก ขันตอนเดีย วหรือ การ
เคลื่อนไหวไม่น่าจะถือได้ว่าเป็นส่วนส้าคัญของงานออกแบบท่าเต้น (รูปถ่ายของนักเต้นไม่อาจละเมิด
ลิขสิทธิ์ในการออกแบบท่าเต้น) อย่างไรก็ตามล้าดับของขันตอนที่โดดเด่นอาจถือได้ว่าเป็นรูปธรรม แต่
ละกรณีขึนอยู่กับข้อเท็จจริง
ความสมบูรณ์มีความซับซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นหลักผ่านการ
แสดงเช่นการออกแบบท่าเต้นและดนตรี ตัวอย่างเช่นในบางกรณีอาจเป็นเรื่องยากส้าหรับผู้ชมที่จะ
แยกความแตกต่างระหว่างผลงานกับผลการด้าเนินงานดังนันผลการด้าเนินงานที่ไม่ดีอ าจท้าให้ผู้ชม
สรุปได้ว่าการออกแบบท่าเต้นของตัวเองไม่ดี ปัญหานียังไม่ได้ถูกแย้งกันในศาล103

103Australian

copyright council, Choreography & Copyright , 2014, p. 5
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3.2.1.3 การจ้างงานของประเทศออสเตรเลีย
ตามมาตารา 35 104 โดยหลั กหากเป็ น พนั กงานหรือลู ก จ้างหรือฝึ กหั ดงาน งานที่
สร้างสรรค์ขึนลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่ถ้าการว่าจ้างหรือให้เงินในการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์
104COPYRIGHT

ACT 1968 - SECT 35
Ownership of copyright in original works
(1) This section has effect subject to Parts VII and X.
(2) Subject to this section, the author of a literary, dramatic, musical or
artistic work is the owner of any copyright subsisting in the work by virtue of this Part.
( 3) The operation of any of the next three succeeding subsections in
relation to copyright in a particular work may be excluded or modified by agreement.
(4) If a literary, dramatic or artistic work:
(a) is made by the author under the terms of his or her employment
by the proprietor of a newspaper, magazine or similar periodical under a contract of
service or apprenticeship; and
(b) is so made for the purpose of inclusion in a newspaper, magazine
or similar periodical;
the following paragraphs apply:
(c) the author is the owner of the copyright only in so far as the
copyright relates to:
(i) reproduction of the work for the purpose of inclusion in a
book; or
( ii) reproduction of the work in the form of a hard copy
facsimile (other than a hard copy facsimile made as part of a process of transmission)
made from a paper edition of, or from another hard copy facsimile made from a
paper edition of, an issue of the newspaper, magazine or similar periodical, but not
including reproduction by the proprietor for a purpose connected with the
publication of the newspaper, magazine or similar periodical;
(d) except as provided by paragraph (c), the proprietor is the owner
of the copyright.
(5) Subject to the last preceding subsection, where:

60
งานนันจะเป็นของผู้สร้างสรรค์มิใช่ของเจ้าของเงินที่จ้าง เพียงแต่นายจ้างหรือผู้ให้เงินมีสิทธิกระท้า
การบางอย่างนันได้
ก.ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารโฆษณ า ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ( Author) ต้ อ งเป็ น คนออสเตรเลี ย
(Australian citizen) หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียในขณะสร้างสรรค์งานนันตลอดระยะเวลาหรือเป็น
ส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์
ข.ในกรณี ก ารโฆษณางานแล้ ว การโฆษณางานนั นครั งแรกได้ ก ระท้ า ขึ นในประเทศ
ออสเตรเลีย และผู้สร้างสรรค์เป็นคนออสเตรเลียหรืออยู่ในออสเตรเลียในขณะที่มีการโฆษณางานครัง
แรก หรือหากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายก่อนเวลาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นคนออสเตรเลียหรือ
(a) a person makes, for valuable consideration, an agreement with
another person for the taking of a photograph for a private or domestic purpose, the
painting or drawing of a portrait or the making of an engraving by the other person;
and
(b) the work is made in pursuance of the agreement;
the first-mentioned person is the owner of any copyright subsisting in the work by
virtue of this Part, but, if at the time the agreement was made that person made
known, expressly or by implication, to the author of the work the purpose for which
the work was required, the author is entitled to restrain the doing, otherwise than for
that purpose, of any act comprised in the copyright in the work.
(6) Where a literary, dramatic or artistic work to which neither of the last
two preceding subsections applies, or a musical work, is made by the author in
pursuance of the terms of his or her employment by another person under a
contract of service or apprenticeship, that other person is the owner of any copyright
subsisting in the work by virtue of this Part.
(7) In this section:
"hard copy facsimile " , in relation to a literary, dramatic or artistic work, means a
facsimile which is in a material form and from which the work is visible to a human
being without the use of any device.
" private or domestic purpose " includes a portrait of family members, a wedding
party or children.
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อาศัยอยู่ในออสเตรเลียก่อนถึงแก่ความตาย โดยไม่มีการกล่าวถึงได้ลิขสิท ธิ์ในงานของผู้ที่มีสัญชาติ
หรื อ การโฆษณางานในครั งแรกในประเทศที่ เป็ น ภาคี แ ห่ งอนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการคุ้ ม ครองลิ ขสิ ท ธิ์
เช่นเดียวกับประเทศไทย
โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่สร้างท่าเต้นเป็นเจ้าของคนแรกในลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้น
ถ้าคนสร้างการออกแบบท่าเต้นเป็ นส่ วนหนึ่งของงาน (ตัวอย่างเช่นในฐานะนักออกแบบท่าเต้น)
นายจ้าง
ท่าเต้นที่คนหลายคนร่วมกันสร้างขึนเช่นโดยนักออกแบบท่าเต้นร่วมกับนักเต้นหรือนักเต้นผู้
แต่งอาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับค้าแนะน้าเพียงเล็กน้อยหรือพูดคุย
เกี่ยวกับแนวการออกแบบท่าเต้น จะไม่เป็นเจ้าของร่วมของลิขสิทธิ์ ในแต่ละกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์จะขึนอยู่กับข้อเท็จจริงของสถานการณ์นัน ๆ
ถ้ามีคนได้รับค้าสั่งให้สร้างผลงานการออกแบบท่าเต้นโดยคนที่ไม่ใช่นายจ้าง ผู้สร้างเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในการออกแบบท่าเต้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิใช้การออกแบบท่า
เต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกเงื่อนไขของค่าคอมมิชชั่นใด ๆ
ในการเขียนเพื่อให้เห็นได้ชัดว่าการใช้งานได้รับอนุญาต
เจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานสามารถมอบหมายหรือให้สิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิที่มีอยู่ในลิขสิทธิ์ แก่
บุคคลอื่น105
3.2.1.4 สิทธินักแสดงเกี่ยวกับนักออกแบบท่าเต้น
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1968 ก้าหนดลิขสิทธิ์ในผลงานและเนือหาอื่น ๆ (เช่น
การบันทึกเสียงและภาพยนตร์ภาพยนตร์) และยังอธิบายถึงสามประเภทของสิทธิหรือความคุ้มครองที่
อาจมีให้กับบุคคลใดก็ตามที่มีคุณสมบัติเป็น "นักแสดง" . สิทธิหรือความคุ้มครองสถานะ นักแสดง
ได้แก่
1. แบ่งปันลิขสิทธิ์ในการบันทึกเสียงการแสดงสดที่มอบให้แก่นักแสดงโดยอาศัยอ้านาจ
ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ของ s22 และ s97;
2. ธรรมสิทธิ์ของนักแสดงที่อธิบายไว้ในส่วนที่ IX ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และ
3. การคุ้มครองผู้แสดงในส่วน XIA ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้
สิทธิ์ในการอนุญาตในการบั นทึก.ขันตอนก่อนการผลิตผลงานและการสื่อสารของ
นักแสดง
105Australian

copyright council, Op cit., p. 1
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มีข้อยกเว้นและข้อ จากัด ของสิทธิเหล่านี้ซึ่งจะกล่าวถึงในเอกสารข้อมูลนี้
สิทธิของนักแสดงเหล่านีมีความส้าคัญเนื่องจากสร้างความสนใจในลิขสิทธิ์ (ภายใต้ s22) ให้
สิทธิ์ในการด้าเนินการส้าหรับการละเมิดสิทธิธรรมสิท ธิ์ของนักแสดงหรือเมื่อมีการใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตในการบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพยนตร์หรือวิดีโอของผลงาน ผู้ผลิตภาพยนตร์
และผู้ที่มีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงควรตระหนักถึงสิทธิหรือความคุ้มครองเหล่านีเพื่อให้เป็นไปตาม
ภาระหน้าที่ที่สร้างขึนโดยสิทธิของนักแสดงหรือเพื่อที่จะให้สิทธิ์ที่จ้าเป็นจากผู้แสดงในสัญญาที่ใช้เพื่อ
ประกอบการให้บริการของนักแสดง
การแสดงสดของนักแสดงที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธินักแสดงมีต่อไปนี้:
1. งานนาฎกรรมหรือส่วนหนึ่งของงานเช่นการแสดงที่ได้รับพร้อมกับการใช้หุ่น;
2. งานดนตรีหรืองานดนตรี
3. เต้นร้า
4. การกระท้าของคณะละครสัตว์หรือการกระท้าที่หลากหลายหรือการน้าเสนอหรือ
การแสดงที่คล้ายคลึงกันใด ๆ และ
5. การแสดงออกซึ่งงานพืนบ้าน หรือ
6. การอ่านการอ่านหรือการสานต่องานวรรณกรรมหรืองานวรรณกรรมส่วนหนึ่ง
หรือการอ่านหรือการจัดส่งหนังสือนิพนธ์106
การแสดงละครการแสดงสดในออสเตรเลีย (หรือนอกประเทศออสเตรเลียโดยใช้การ
แสดงชาวออสเตรเลีย) ภายในประเภทข้างต้นหรือการบันทึกหรือการถ่ายท้า เช่นการแสดงสดสิทธิ
ของนักแสดงควรจะได้รับการพิจารณา .bหากการด้าเนินการที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี
นักแสดงจะไม่มีสิทธิ์ในการแสดงของผู้แสดง มันควรจะตังข้อสังเกตว่าการแสดงบางอย่างไม่ดึงดูดสิทธิ
ของนักแสดงเช่นการแสดงโดยครูและนักเรียนในชันเรียนอ่านข่าวและข้อมูลการด้าเนินการกิจกรรม
กีฬาการมีส่วนร่วมโดยสมาชิกของผู้ชมและการแสดงบางอย่างโดยครูและนักเรียนในหลักสูตรของการ
สอนการศึกษา การออกแบบท่าเต้นอยู่ในนิยามค้าว่า งานนาฎกรรม ดังนันย่อมได้รับการคุ้มครองใน
สิทธินักแสดงด้วยเช่นกัน

106smartcopying,

Performer’s Rights, Retrieved July 20 2018 from
https://www.smartcopying.edu.au/faqs/performer's-rights.

บทที่ 4
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธินักออกแบบท่าเต้น
บทนีจะกล่าวถึง การวิเคราะห์การออกแบบท่าเต้นที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่ และ
ควรได้รับความคุ้มครองอย่างไร โดยจะวิเคราะห์โดยน้าทฤษฎีในบทที่ 2 วิเคราะห์เพื่อให้เชื่อมโยง
และน้าเอาหลักในการคุ้มครองของแต่ละประเทศในบทที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่าง และ
ให้ความส้าคัญกับนักออกแบบท่าเต้นในประเทศไทย

4.1 วิเคราะห์การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะนักออกแบบท่าเต้น
4.1.1 ระดับความสร้างสรรค์ของการออกแบบท่าเต้น
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยตนเอง (Originality) และความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creativity) การออกแบบท่าเต้นนักออกแบบท่าเต้นต้องใช้ความวิริยะอุสาหะ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นการเฉพาะของแต่ละคน การออกแบบท่าเต้น มีการจัดวาง
แนวคิดและโครงสร้าง เพื่อเป็ น การจัดล้ าดับผลงานการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิท ธิภ าพในการ
ก้าหนดโครงสร้างการแสดง ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องทราบว่าตนต้องการน้าเสนออะไร สื่อสารกับใคร และ
รูปแบบที่ต้องกรน้าเสนอ เช่น ล้าดับขันตอน จุดเริ่มต้น จุดเปลี่ยน จุดจบ เป็นต้น ลักษณ์ดังกล่าวนี
แสดงให้เห็นว่าการออกแบบท่าเต้นนันต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง (Originality)
นักออกแบบท่าเต้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สะสม
มาเพื่อวิเคราะห์ นักออกแบบท่าเต้นต้องหาจุดเด่นของนักเต้นที่ตนออกแบบ อีกทังยังต้องหาเทคนิค
ต่างๆและประสบการณ์ เพื่ อ สร้ างความสนใจให้ กับ นั กเต้น ที่ต นออกแบบ และการที่ ผู้ ส ร้างสรรค์
สามารถสร้างสรรค์สามารถสร้างการเคลื่อนไหวและน้าการเคลื่อนไหวที่สร้างให้นักเต้นทดลองหรือ
ออกแบบตามโครงสร้างและแนวความคิดที่ผู้สร้างสรรค์ได้จัดวางเอาไว้ นักออกแบบท่าเต้นยังมีหน้าที่
กลั่นกรองการเคลื่อนไหวเพื่อให้ตรงตามแนวความคิดหลักและตอบสนองในทางการแสดงของตนว่า
นักเต้นนันสามารถแสดงได้ตรงตามแนวคิดที่ผู้ออกต้องการจะสื่อหรือไม่ อีกทังนักออกแบบท่าเต้น
ต้องเป็นผู้จัดเรียง ล้าดับตามโครงสร้าง ล้าดับขันตอนซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามรูปแบบและแนวคิด
ของผู้สร้างสรรค์ การด้าเนินเรื่องจึงไม่จ้าเป็นต้องเรียงตามล้าดับ 1 2 3 นักออกแบบท่าเต้นสามารถ
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เปลี่ยนแปลงได้เองตามความเหมาะสม แต่ต้องค้านึงการส่งสื่อสารของตนที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชมว่า
การแสดงนั นๆกับ แนวความคิด ของตนหรือ ไม่ และในระหว่างการฝึ กซ้ อมหากผู้ ส ร้างสรรค์ ยังไม่
สามารถล้าดับโครงสร้างของการเล่าเรื่องได้ ผู้สร้างสรรค์สามารถจัดกลุ่มของช่วงการแสดงเพื่อฝึกซ้อม
นักเต้น ให้นักเต้นจ้าจ้ารายละเอียดของแต่ละช่วงของการแสดงและค่อยจัดเรียงล้าดับโดยหาวิธีการ
เชื่อมต่อที่เหมาะสม ซึ่งขันตอนนีหากผู้สร้างสรรค์สามารถสรุปการจัดเรียงล้าดับการแสดงได้เร็วย่อม
ส่งผลดีต่อนั กเต้น เพราะง่ายต่อการจดจ้า ไม่เกิดความสั บสนในการฝึ กซ้อม ผู้ สร้างสรรค์มี ห น้าที่
ตรวจสอบงานของตนและวางใจให้เป็นกลาง หากเห็นว่าต้องแก้ไข้ในปฎิบัติในทันที หากล่าช้าอาจท้า
ให้ นั ก เต้ น เกิ ดความประหม่ าในการแสดงและไม่ ส ามารถท้ าการแสดงออกมาได้ ดี แ ละไม่ ส ามาถ
ถ่ายทอดให้ตรงกับแนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการน้าเสนอ การสร้างสรรค์ผลงานจึงต้องเกิดจากตั ว
ของผู้สร้างซึ่งมีความเป็น (Originality)
ดังนันจะเห็นได้ว่า นักออกแบบท่าเต้นนันต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality) และการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองนันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นกระบวนการท้างานสมองของมนุษย์
ที่คิดได้กวางไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น้าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหา
ใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) 107 การออกแบบท่ า เต้ น นั นต้ อ งใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ นักออกแบบท่าเต้นต้องศึกษาลักษณะท่าทางของศิลปินหรือผู้ที่จะต้องท้าการออกแบบ
โดยต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยของผู้นัน ผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ที่สามารถหาลักษณะเด่นของศิลปินแต่ละคน
ได้108 และสามารถปกปิดข้อด้อยของศิลปิน อีกทังต้องท้าให้ผู้ที่ถูกออกแบบเป็นตัวของตัวของให้มาก
ที่สุด การออกแบบท่าเต้นจึงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค ประสบการณ์ความสามารถของนัก
ออกแบบท่ า เต้ น อี ก ทั งต้ อ งใช้ ค วามวิ ริ ย ะอุ ต สาหะเป็ น อย่ า งมากและต้ อ งอาศั ย พรสวรรค์ ข อง
ผู้ออกแบบอีกด้วย เมื่อนักออกแบบท่าเต้นได้โจทย์หรือเพลงมา ต้องเริ่มวางแผน กระบวนการคิด
วางแผน ตีความหมายของเพลง วางแผนความคิด แล้วน้าเสนอความคิดของตนให้ผู้อื่นฟังอาจการอัด
วีดีโอ จากนัน ร่างรูปแบบในการแสดง ถ่ายทอดสู่นักเต้น และศิลปิน พอได้โครงสร้างแล้วก็ใส่เทคนิค
ในการเต้น ฝึกซ้อมจนกว่าจะสมบูรณ์ และใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในการเต้นและต้องให้เข้ากับตี
โจทย์ ส่วนการออกแบบท่าเต้นนั นต้องได้รับความร่วมมือกับนักเต้น และนักเต้นต้องให้เกียรตินัก
107ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,

จากhttp://thaiglossary.org/search/Creativity
108สกัณฑ์ วิแก้วมรกต, , เรื่องเดิม, หน้า 7.

คลังศัพท์ไทย, ค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2558,
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ออกแบบท่าเต้นและนักเต้นต้องเชื่อใจ และเชื่อมั่นในตัวนักเต้น ซึ่งนักเต้นเป็นผู้ที่สื่ อถึงอารมณ์ของผู้ที่
ถูกออกแบบ นักออกแบบท่าเต้นจึงต้องสร้างสรรค์การแสดงใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อผู้ชมชื่นชอบในผลงาน
และเป็นที่ยอมรับ และที่ส้าคัญคือนักออกแบบท่าเต้นต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความคิดของ
ตนให้ กับผู้ เต้น ให้เข้าใจตรงกัน 109 เพื่อให้การแสดงออกมาได้ตรงตามแนวคิ ดของนักออกแบบ นัก
ออกแบบท่าเต้นไม่ได้แค่ท้าหน้าที่ออกแบบท่าเต้นหรือสอนเต้นให้นักเต้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องตก
การครอบหง้าและอยู่ภายใต้องค์กรธุรกิจด้วยในบ้างครังนักออกแบบไม่อาจสามารถแสดงแนวคิดของ
ตนได้อย่างเต็มที่ การออกแบบท่าเต้นย่อมเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) เป็น
อย่างมาก
ดังนันหากพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งองค์ปะกอบของงานที่ได้รับ
การคุ้มครอง อาจพิจารณาสิ่งดังต่อไปนี
(1) ทักษะและความมานะที่ใช้ในการสร้างสรรค์
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์
(3) ช่วงระยะเวลาในการสร้างสรรค์สามารถสัมฤทธิ์ผล
(4) ต้นทุนที่ใช้เพื่อการสร้างสรรค์งาน110
การออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นนันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เทคนิค
ประสบการณ์ ค วามสามารถของผู้ อ อกแบบท่ าเต้ น นั นย่ อ มแสดงให้ เห็ น ว่ าผู้ ส ร้า งสรรค์ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการสร้ างสรรค์ผ ลงานรวมถึ งทั กษะในการการสร้างสรรค์ อีก ทั งต้ องใช้ค วามวิริย ะ
อุ ต สาหะเป็ น อย่ า งมากและต้ อ งอาศั ย พรสวรรค์ ข องผู้ อ อกแบบอี ก ด้ ว ย ต้ อ งมี ก ารวางแผน
กระบวนการคิด วางแผน ตีค วามหมายของเพลง วางแผนความคิด ความคิ ดสร้างสรรค์ข องนั ก
ออกแบบและต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมาะส้าหรับศิลปิน
นันๆ นักออกแบบท่าเต้นควรได้รับประโยชน์อย่างเสรีในการคิดสร้างสรรค์ผลงานของ รัฐจึงต้องเข้ามา
คุ้ ม ครองเจ้ า ของสิ ท ธิข องนั ก ออกแบบท่ าเต้ น ผู้ ซึ่ งสร้างผลงานด้ ว ยแนวคิ ด ของตนเอง ตามหลั ก
(Originality) ที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยแนวความคิ ด ของตน และต้ อ งอาศั ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creativity) เป็ น อย่ างมาก การสร้างสรรค์ ท่าเต้ นของนั กออกแบบท่ าเต้น เป็ น งานที่ มี คุณ ค่ าทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่ย่อมต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ ดังนันย่อม
ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในฐานะของลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ 111
109howwes.com,

วิธี ก าร ออกแบบท่ าเต้น ประจา การเต้น ร า ร่ว มสมัย , ค้ นวัน ที่ 29
ธันวาคม 2559 จาก http://howwes.com/th/pages/698982
110ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม,หน้า 54.
111เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.
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กฎหมายระหว่างประเทศนันจะเน้นผู้สร้างสรรค์น้าเสนอผลงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดความคิดสู่สังคมและในระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยดังกล่าวข้างต้นว่า
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองที่มีการแสดงออกทางความคิด แต่ไม่รวมถึงความคิด แนวคิดหรือ
หลักการใดๆหรือการดังกล่าวเป็นลักการเดียวกันกับเรื่องการแสดงออกทางความคิดที่ปรากฎภายใต้
ข้อตกลงทริป์ หากพิจารณาการออกแบบท่าเต้นนัน เมื่อท้าการออกแบบท่าเต้นแล้ว ผู้ออกแบบท่า
เต้นได้ท้าการถ่ายทอดให้กับผู้เต้นนันย่อมเป็นการซึ่ งแสดงออกซึ่งความคิดแล้ว ถึงแม้ว่าการอออก
แบบซึ่งความคิดนันจะไม่ความถึงไม่คลุมถึงความคิด หรือขันตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท้างานหรือแนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ก็ตามมาตรา
หกแต่อย่างใด
การออกแบบท่าเต้นในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติที่ก้าหนดไว้ชัดเจน แต่
บั ญ ญั ติ ที่ ใกล้ เคี ย งที่ สุ ด ก็ คื อ ตาม พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 นิ ย าม ค้ าว่ า
นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็น
เรื่องราว และให้ ห มายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ ด้วย แต่ก็ไม่ส ามารถน้ามาใช้ในลั กษณะที่
คุ้มครองได้ จึงท้าให้ปัญญหาในลักษณะของการออกแบบท่าเต้นยังคงเป็นปัญหาอยู่ การออกแบบท่า
เต้นในประเทศไทยจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ หากมีบทกฎหมายให้การคุ้มครองย่อมเป็น
แรงบันดาลใจท้าให้ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงาน ดังเช่นทฤษฎีจูงใจ
การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ นันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในระดับสูงสุด
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนมากที่สุด หากรัฐไม่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว ผู้สร้างสรรค์ย่อม
ต้องถูกขโมยความคิดที่ตนได้สร้างสรรค์แล้วน้าไปใช้โดยไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ รวมทังแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิน และในที่สุดจะไม่มี
ผู้สร้างสรรค์ผลงานใดๆขึนมาอีกต่อไป ซึ่งท้าให้งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อการ
พั ฒ นาประเทศชาติ ย่ อ มลดน้ อ ยลง และงานสร้างสรรค์ บ างประเภทอาจจะไม่ เกิ ด ขึนเพราะขาย
แรงจูงใจในการสร้างผลงาน ดังนันรัฐบาลย่อมให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้สร้าง
สรรค์สร้างสรรค์ผลงาน ตามทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งยึดประโยชน์สาธารณเป็นหลัก112 นันคือควรมีกฎหมาย
บัญญัติไว้คุ้มครองผู้สร้างสรรค์ในงานออกแบบท่าเต้น
ซึ่ งการก้ า หนดให้ บุ ค คลิ ก ของผู้ แ สดงแต่ ล ะคนต้ อ งแสดงออกมาเช่ น ใดซึ่ งเป็ น
จุดส้าคัญของเรื่องย่อมถือว่าเป็นนาฎกรรม แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่งานก้าหนดไว้นันมีการแสดงออกใน

112อ้านาจ

เนตยสุภา, เรื่องเดิม, หน้า 17.
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ลั กษณะขึนอยู่ กับ การตีบ ทละครความสามารถของผู้ แสดงด้ วยตนเองมากกว่าเช่น นีไม่ถือ ว่าเป็ น
นาฎกรรม 113ประเภทท่าเต้นที่ได้การคุ้มครอง
ประเทศไทยไม่มีบทบัญ ญัติให้ความคุ้มครองงานประเภทการออกแบบการแสดง
(Choreographic Works) เช่น งานของนักออกแบบท่าเต้น งานออกแบบการแสดงละครเวที การ
คุ้มครองงานดังกล่าวจะเกิดขึนต่อเมื่อ มีการบันทึกไว้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง114
ผู้เขียนเห็นว่า งานประเภทการแสดง (Choreographic Works) นันควรที่จะมีการ
บัญญัติไว้เป็นเรื่องเฉพาะ เพิ่มค้านิยามเพื่อให้ง่ายต่อการตีความกฎหมาย และสิทธิของนักออกแบบ
ท่าเต้นที่ควรได้รับความคุ้มครองดังที่ผู้เขียนได้กล่าวลักษะของการออกแบบท่าเต้นที่ควรได้รับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในข้างต้นแล้วนัน แม้ อ.ไชยยศจะเห็นว่า “การก้าหนดให้บุคคลิกของผู้แสดงแต่ละคน
ต้องแสดงออกมาเช่นใดซึ่งเป็นจุดส้าคัญของเรื่องย่อมถือว่าเป็นนาฎกรรม” นันย่อมเป็นเรื่องยากใน
การแต่ ค วามบุ ค คลิ ก แต่ ห ากก้ า หนดบทนิ ย ามให้ ชั ด เจนส้ า หรั บ การออกแบบการแสดง
(Choreographic Works) ย่อมท้าให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนันได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนโดย
ไม่ต้องมาตีความบทนิยามว่าครอบคุลมถึงหรือไม่
จากกรณี ก ฎหมายของประเทศไทยนั น ประเทศไทยไม่ มี บ ทบั ญ ญั ตี่ ชั ด เจนที่
ก้ าหนดให้ ก ารออกแบบท่ าเต้ น ได้ รับ ความคุ้ ม ครองในนิ ย ามของท้ าว่า นาฎกรรม อี ก ทั งยั งมี ค้ า
พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับงานออกแบบท่าเต้นนันคือเกมส์โชว์ ซึ่งเป็นเป็นการ
จัดการแสดงและมีรูปแบบเป็นเรื่องราวแต่ก็ไม่อยู่ในนิยามค้าว่านาฎกรรมที่จะได้รับความคุ้มครองซึ่ง
เกมส์โชว์นัน สร้างสรรค์ด้วยหลัก (Originality)และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ย่อมต้องได้รับ
ความคุ้มครองและในค้าพิพากษาศาลฏีกาดังกล่าวยังเทียบเคียงว่าเหมือนกับการเล่นกีฬาที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองซึ่ง ความเห็นดังล่าวผู้เขียนไม่เห็นด้วยซึ่งได้อธิบายในข้างต้นแล้วและตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานันก็ได้ให้ความคุ้มครองการออกแบบท่าเต้น และในรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ส้าหรับงานดังกล่าว เนื่องจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 102 Copyright
Act of 1967 งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัตินี ก้าหนดไว้ว่า งานที่สร้างสรรค์
ขึนมาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนีก็ต่อเมื่องานนันเป็นงานที่เกิดขึน จากตัวผู้สร้างสรรค์เอง
โดยแท้จริง และเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานดังกล่าวนันขึนมาแล้ว ต้องท้าการบันทึกงานเหล่านันลง
113ไชยยศ

เหมะรั ช ตะ, ลั ก ษณ ะของกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ า, ครั งที่ 11,
(กรุงเทพมหานคร:ส้านักพิมพ์นิติธรรม,2560), หน้า 64.
114ปวริศร เลิศธรรมเทวี , ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
2561), หน้า 54.
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ในสื่อหรือสิ่งที่งานจะสามารถผ่าสื่อสิ่งนันได้แต่การคุ้มครองนั นไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปถึง กรรมวิธี
วิธีการ หรือรูปแบบวิธีการคิด เป็นต้น ในส่วนของงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครอง
ต้องมีการบันทึกลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งเรียกหลักนีว่า “Fixation” หรือการมีหลักการบันทึกทาง
กายภาพ หมายถึง งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกา จะต้องมีการบันทึก
ไว้ในวัตถุหรือมีหลักฐานทางวัตถุหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงการมีอยู่ของงานดังกล่าวได้ 115 โดย
ศาลได้อธิบายไว้ว่า จะต้องเป็นการบันทึกลงในสื่อที่เป็นรูปธรรมกล่าวคือต้องเป็นการบันทึกลงในสื่อ
ประเภท วิดีโอ กระดาษ หรือสิ่งที่สามารถบันทึกเสียงหรือภาพลงไปได้ โดยนอกจากจะเป็นงานที่ต้อง
มีลั กษณะตามข้างต้น แล้ ว งานนั นต้องเป็ น งานประเภทต่าง ๆ ที่บั ญ ญั ติไว้ในมาตรา 102 อี กด้ว ย
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในละครใบ้และงานออกแบบท่าเต้น
เมื่อไม่มีการบันทึกการเคลื่อนไหวของการเต้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้
แล้ว จะน้าไปสู่ความยากล้าบากมากในการจะตัดสินว่า มีการละเมิดความเป็นเจ้าของกันระหว่างการ
เต้นที่เกิดขึนในสองการแสดง และอาจด้วยเหตุนีเอง ที่ท้าให้ประเทศส่วนใหญ่ (รวมไปถึงประเทศที่ให้
ความคุ้มครองทางลิ ขสิ ทธิ์กับ ผลงาน “มุขปาฐะหรือผลงานที่แสดงออกทางวาจา” อันไม่ได้มีการ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น การคุ้มครองบทสุนทรพจน์) ก้าหนดให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์การออกแบบ
ท่าเต้นจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกตามรูปแบบที่สามารถจับต้องได้เท่านัน
ทังนี การบันทึกให้สามารถจับต้องได้ สามารถท้าได้หลายวิธีการด้วยกัน อาทิ การ
พรรณนาการเคลื่อนไหวของท่าเต้นออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียด (ซึ่งอาจจะต้องใช้ความ
พยายามอย่างมาก และอาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้ทังหมด) โดยอิงแนวคิดของการเต้นร้า (เช่นระบบ
เลนอน เป็นต้น) หรืออาจจะก้าหนดโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการเต้นนัน
อีกประเด็นหนึ่งของการบันทึกงาน คือประเด็นเรื่องการให้อนุญาตในการน้าท่าเต้น
ที่เคยได้บั น ทึกไว้ไปแสดงต่อหน้ าผู้ช ม จะเห็ นได้ว่ากฎหมายต่างประเทศหลายฉบับ และจากการ
พิจารณาทบทวนกฎหมายที่ผ่านมา (รวมไปถึงอนุสัญญากรุ งเบิร์น) ได้ก้าหนดว่าต้องมีการบันทึกการ
ออกแบบท่าเต้นให้การบันทึกงาน ในฐานะรูปแบบการแสดงประเภทหนึ่ง ทังนี แม้จะไม่มีการระบุชี
ชัดลงไปในรายละเอีย ด รวมถึงไม่ มีการก้ าหนดระดับ ของความสมบู รณ์ ข องการแสดง เนื่ องด้ ว ย
กฎหมายในปัจจุบันมิได้มีการก้าหนดรายละเอียดเฉพาะของศิ ลปะสาขาการแสดง แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้

115วิ ศิ ษ ฐ์

ศรีพิบู ลย์ , ค าอธิบ ายพร้อมตัวบทกฎหมาย ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา พร้อมค า
พิพากษาฎีกาเรียงมาตรา, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ทิพยดา, 2548), หน้า 48.
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ว่า “การสร้ างองค์ ป ระกอบในการแสดง” จะต้ อ งอยู่ ในรู ป แบบที่ ส ามารถน้ ามาใช้ แ สดงจริ งได้
เท่านัน116
อย่างไรก็ดี การบันทึกการออกแบบท่าเต้นให้การบันทึกงาน อาจจะก่อให้เกิดความ
ไม่สะดวกและอาจจะมีค่าใช้จ่ายจ้านวนมากตามมา ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจหรือสมควรได้รับ
การอนุโลม ให้ผู้คิดค้นท่าเต้นได้รับความคุ้มครองมิให้ผู้อื่นน้าท่าเต้นเหล่านันไปแสดงเพื่อแสวงหา
ก้าไร แม้จะไม่มีการบันทึกการออกแบบท่าเต้นอย่างเป็นรูปธรรม117 ในขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้
มากที่สุด ที่รัฐธรรมนูญจะให้คุ้มครองเฉพาะการบันทึกท่าเต้นที่อยู่ในรูปแบบที่การบันทึกงานเท่านัน
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว หรือการเขียน ขอเพียงแต่ให้มีลักษณะคงทนเสมือน
“เป็นลายลักษณ์อักษร” ที่แสดงรายละเอียดของการออกแบบท่าเต้นนัน และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ
ประเทศออสเตรเลียเช่นกันก็ให้ความคุ้มครองการออกแบบท่าเต้นไว้ ว่าได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานนัน ไว้ในนิยามค้าว่านาฎกรรม dramatic work ซึ่งได้หมายความรวมถึง การออกแบบท่าเต้น
ด้วย ที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะลิขสิทธิ์ ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผลงานที่มีความริเริ่มไม่
เหมือนใคร (ต้นฉบับ) ส่วนระดับความริเริ่มไม่เหมือนใครนัน ไม่จ้าเป็นต้องมีระดับที่สูงมาก ส่วนท่า
เต้นที่มีการเคลื่อนไหว หรือท่าทางที่เหมือนกับท่าเต้นแบบเก่าก็มีแน้วโน้มที่จะยังคงได้รับการคุ้มครอง
จากลิขสิทธิ์หากมีการเรียงล้าดับท่าที่ไม่เหมือนใคร และถือว่าเป็นผลงานการแสดง เช่น การงาน
แสดงการออกแบบท่าเต้น118
นักกออกแบบท่าเต้นเป็นผู้สร้างสรรค์งานย่อมต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามทฤษฎี
สิทธิตามธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากผลิตผลจากแรงงาน ความคิด และแรงบันดาลใจของผู้
สร้างสรรค์ รัฐควรให้ความคุ้มครอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานที่ผู้ สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน เป็นส่วน
ขยายของตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนันผู้สร้างสรรค์จึงควรเป็นเจ้าของงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึน119
ดังนั นจากที่ ที่ ผู้ เขีย นวิ เคราะห์ ในข้างต้ น ซึ่ งได้ ท้ าการวิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บการ
คุ้ม ครองสิ ท ธิ์ ของต่ างประเทศ การออกแบบท่ าเต้ น ควรมี ระดั บ ในการสร้างสรรค์ ที่ มี ค วามเป็ น
116ยกตั ว อย่ า งเช่ น

การเล่ าเรื่องราวในบทละคร ที่ไม่เพียงพอต่อการไปน้ าแสดงนั น ทาง
กฎหมายจะตีความว่า การอ่านหรือทบทวนบทละครเป็นเพียงการน้าเสนอต่อสาธารณะเท่านัน มิใช่
“การแสดงต่อสาธารณะ”
117ความต้ อ งการในความคุ้ ม ครองเหล่ า นี ดู ไ ด้ จ าก Agnes de mille and Promenade
Home บทที่ 15 ปี 1956
118Copyright Registration of Choreography and Pantomime ,ค้ น วั น ที่ 24 เมษายน
2561 จาก https://www.copyright.gov/circs/circ52.pdf หน้า 2
119อ้านาจ เนตยสุภา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 16-17.
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เอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยยึดหลัก (Originality) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ให้ผลงานที่
สร้างสรรค์มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและบุคคลอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก อีกทังต้อง
ค้านึ งถึงการสื่ อสารระหว่างความคิด ของผู้ อ อกแบบกั บ ผู้ ช ม ผู้ ออกสามารถออกแบบได้ ตรงตาม
ความคิดของตนที่ต้องการสื่ อสารออกมา จึงควรเห็ นควรได้รับความคุ้มครองลิขสิ ทธิ์เพื่อที่จะได้
คุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นและท้าให้นักออกแบบท่าเต้นคิด สร้างสรรค์ ท่าเต้น ใหม่ออกมา
ให้นักเต้นได้แสดงออกให้ผู้ชมได้รับชมการแสดงที่ สร้างสรรค์และแปลกใหม่ อีกยังสามารถสร้างมูลค่า
ในทางเศรษฐกิจให้ กับ ประเทศและให้กับนักออกแบบท่าเต้น ซึ่งเป็นการตอบแทนที่ตนได้คิดและ
สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวนันขึนมา และผู้สร้างสรรค์ ต้องค้านึงถึง 1.ทักษะและความมานะที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ 2.ระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 3.ช่วงระยะเวลาในการสร้างสรรค์สามารถสัมฤทธิ์
ผล 4.ต้ น ทุ น ที่ ใช้ เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ งาน 120 ซึ่ งถื อ ได้ ว่ าเป็ น งานสร้ างสรรค์ ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นระดับของการสร้างสรรค์ที่ควรที่จะได้รับการคุ้มครอง

4.2 วิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้น
นักอออกแบบท่าเต้นเปรียบเสมือนครูของนักเต้น อีกทังยังเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในการ
แสดงต่างๆ ย่อมต้องได้รับการคุ้มครองจากการคิดสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ออกแบบ การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์นัน ถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยคนที่คิดสร้างสรรค์
ผลงานหนึ่งๆต้องอาศัยคนรอบครอง จึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์ขึนได้ ย่อมที่จะต้องมีการสร้างสมดุล
ให้เกิดต่อสาธารณะและประโยชน์ของคนสร้างสรรค์ จึงจ้าเป็นต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป งานที่สร้างสรรค์ขึนด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์ซึ่งสื่ อถึงความเป็นตัวตนของผู้
สร้างสรรค์หรืออาจเรียกว่าเป็นส่วนขยายของผู้สร้างสรรค์ ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองตามทฤษฎี
สิทธิตามธรรมชาติ และต้องสร้างแรงจูงให้ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
การจ้างงานของนายจ้างและผู้ออกแบบ งานที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็น งานอันมี
ลิขสิทธิ์นันจากทฤษฎีที่กล่าวมาในข้างต้นต้องดูต่อไปว่า งานใดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครอง เป็นงานที่เกิดจากการแสดงออกทางความคิด (Express of Idea)
ดังนันนักกออกแบบท่าเต้นเป็นผู้สร้างสรรค์งานย่อมต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามทฤษฎีสิทธิ
ตามธรรมชาติ งานสร้ างสรรค์ ที่ เกิ ดจากผลิ ต ผลจากแรงงาน ความคิ ด และแรงบั น ดาลใจของผู้
สร้างสรรค์ รัฐควรให้ความคุ้มครอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน เป็นส่วน

120ไชยยศ

เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 54.
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ขยายของตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนันผู้สร้างสรรค์จึงควรเป็นเจ้าของงานที่ตนได้สร้า งสรรค์ขึนเป็น
งานที่กฎหมายก้าหนด (Type of Work)
หากประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่ ครอบคลุมการออกแบบท่าเต้น นักออกแบบท่าเต้นก็
ย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองในผลงานนันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบ เพื่อสรรค์สร้างงานที่มึคุณค่าให้กับวงการบันเทิงของประเทศไทย
ส้าหรับในประเทศสรัฐอเมริกการนันกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองผลงานการออกแบบท่าเต้น
ซึ่งการออกแบบท่าเต้นนันไม่ได้จ้าแนกว่าท่าเต้นประเภทใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง แต่ระบุเพียงว่าท่า
เต้นที่ใช้ทักษะพิเศษ และท่าเต้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง อันได้แก่ท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นเพื่อเข้าสังคม
หรือทกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั่วไป การเล่นกีฬา โยคะ หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
งานออกแบบท่าเต้นต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (Non-illegal Work) งานออกแบบท่า
เต้นที่จะได้รับความคุ้มครองนัน ต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืองานที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อย่างใดจึงจะได้รับการ
คุ้มครอง จึงจะได้รับความคุ้มครอง ดังนันจึงควรต้องเพิ่มบทนิยาม ในพะราชบัญญัติลิขสิทธิ์ จึงจะท้า
ให้การออกแบบท่าเต้นเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ บั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิข องนั ก ออกแบบท่ าเต้ น มาตรา 102
Copyright Act of 1967 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญ ญัตินี ก้าหนดไว้ว่า งานที่
สร้างสรรค์ขึนมาจะได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายนีก็ต่อเมื่องานนันเป็นงานที่เกิดขึน จากตัวผู้
สร้างสรรค์เองโดยแท้จริง และเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สร้างงานดังกล่าวนันขึนมาแล้ว ต้องท้าการบันทึก
งานเหล่านันลงในสื่อหรือสิ่งที่งานจะสามารถผ่าสื่อสิ่งนันได้แต่การคุ้มครองนันไม่ได้ให้ ความคุ้มครอง
ไปถึง กรรมวิธี วิธีการ หรือรูปแบบวิธีการคิด เป็นต้น ในส่วนของงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ความคุ้มครองต้องมีการบันทึกลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งเรียกหลักนีว่า “Fixation” หรือการมีหลักการ
บันทึกทางกายภาพ หมายถึง งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกา จะต้องมี
การบันทึกไว้ในวัตถุหรือมีหลักฐานทางวัตถุหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงการมีอยู่ จะต้องเป็นการ
บันทึกลงในสื่อที่เป็นรูปธรรมกล่าวคือต้องเป็นการบันทึกลงในสื่อประเภท วิดีโอ กระดาษ หรือสิ่งที่
สามารถบันทึกเสียงหรือภาพลงไปได้ โดยนอกจากจะเป็นงานที่ต้องมีลักษณะตามข้างต้นแล้วงานนัน
ต้องเป็นงานประเภทต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 อีกด้วยคุ้มครองลิขสิทธิ์ในละครใบ้และงาน
ออกแบบท่ า เต้ น หากมี ก ารออกแบบท่ า เต้ น นั นย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา
ส่วนของประเทศออสเตรเลียได้บัญ ญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นไว้ และ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลียเช่นกันก็ให้ความคุ้มครองการออกแบบท่าเต้นไว้ ว่าได้รับ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานนัน ไว้ในนิยามค้าว่านาฎกรรม dramatic work ซึ่งได้หมายความรวมถึง
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การออกแบบท่าเต้นด้วย ที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะลิขสิทธิ์ และให้การคุ้มครองในฐานะลิทธิ์หากมี
การสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้นนันขึนมา
ดังนันจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศอันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรลียได้
ให้การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นไว้ เมื่อผู้ท้า การออกแบบท่าเต้นได้ออกแบบท่าเต้นท่าเต้น
นันก็ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์

4.3 วิเคราะห์ขอบเขตที่เหมาะสมการได้รับความคุ้มครอง
ท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นที่สร้างสรรค์ขึนมา ไม่สามารรถที่จะได้รับความคุ้มครองทุกท่า
ที่ได้สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบดังต่อไปนี ส้าหรับการคุ้มครองท่าเต้นในประเทศ
ไทยยังไม่มีคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบท่าเต้นเกิดขึนแต่อย่างใด และกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศไทยนันไม่ได้ให้การคุ้มครอง ในมาตรา 6
มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ได้แก่ง านสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
หรืองานอื่น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิล ปะ ของผู้ สร้างสรรค์ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ผู้เขียนเห็นว่า นิยามดังกล่าวนันยังไม่ครอบคลุมการออกแบบท่าเต้นของ ผู้ท้าการออกแบบ
ท่าเต้นซึ่งเป็นครูของผู้ท้าการออกแบบ ซึ่งนาฏกรรม กล่าวเพียง งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การ
ท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยแต่
ไม่รวมถึงการออกแบบท่าเต้น ซึ่งควรได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในการออกแบบท่าเต้นนันๆด้วย
ไม่ใช่คุ้มครองเพียงแต่ การ้า การเต้น การท้า ท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้
หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย เท่านันซึ่งยังไม่เพียงพอแต่อย่างใด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ จากค้าพิพ ากษา นันไม่ได้ก้าหนดว่าท่าเต้นใน
ลักษณ์ ใดบ้ างที่ได้รับ ความคุ้มเพี ยง งานนาฎกรรมของสหรัฐอเมริกานัน ไม่ได้คุ้มครองการเต้นทุก
รูป แบบที่ ผู้ ส ร้ างสรรค์ ได้ ส ร้ างสรรค์ขึ น กล่ าวคือ การออกแบบเต้ น นันไม่รวมถึง Social dances
ตัวอย่างเช่น Ballroom dances, Folk dances, Line dances, square dances, Swing dances,
และ Breakdances การเต้น ดังกล่ าวเป็นการเต้นที่คนทั่วไปสามารถแสดงได้ ซึ่งแตกต่างจากงาน
นาฎกรรมที่บุคคลที่มีทักษะเฉพาะ นันย่อมแสดงให้เห็นว่า ท่าเต้นที่ทุกคนสามารถเต้นได้ซึ่งมีลักษณะ
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ทั่วไปเป็นการเคลื่อนไหวทั่วไปย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่หากเป็นท่าเต้นที่มีลักษณะพิเศษที่ต้อง
ใช้การฝึกฝนและต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญถึงจะได้รับความคุ้มครอง
ในกรณี ตั ว อย่ า งของ Martha Graham, the Center, and the School คดี นี ที่ เกิ ด ขึ น
หลังจากที่ Martha Graham ได้เสียชีวิตลงแล้ว ทายาทของ Martha Graham ชื่อ Ronald Protas
ฟ้ อ ง the Martha Graham Center for Contemporary Dance เพื่ อ ให้ ต นมี สิ ท ธิ ใ นท่ า เต้ น ที่
Martha Graham ซึ่งเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นนีในขณะที่มีชีวิตและเป็นลูกจ้างของศูนย์นีซึ่งเป็นองค์กร
อิสระ มีการโต้แย้งท่าเต้นที่ Martha Graham ว่าท่าไหนควรเป็นของทายาท ซึ่งที่โต้แย้งนันมีท่าเต้น
ทัง 70 ซึ่งสรุปว่า ซึ่งมีนาย Ronald Protas ทายาทของ Martha Graham ได้รับการคุ้มครองเพียง 1
ท่ าเต้ น นั น คื อ Seraphic Dialogue ส่ วน the Martha Graham Center for Contemporary
Dance ได้รับความคุ้มครอง 45 ท่าเต้น และส่วน 24 ท่าเต้นทังสองฝ่ายต่างเป็นเป็นเจ้าของลิขสิท ธิ์
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ท่ า เต้ น Martha Graham, the Center ไม่ ใ ช่ ท่ า เต้ น ที่ Social dances ตั ว อย่ า งเช่ น
Ballroom dances, Folk dances, Line dances, square dances, Swing dances, แ ล ะ
Breakdances แต่เป็นท่าเต้นที่สามารถแสดงเป็นการเฉพาะตัวของผู้เต้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรือเป็น
ลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ใช่ท่าทุกคนสามารถท้าได้ทั่วไป ซึ่งผู้ออกแบบนันย่อมได้รับ
การคุ้มครองในต่างประเทสจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษณ์โดยดารจดทะเบียนลิขสิทธิ์ย่อมท้าให้
นั ก ออกแบบท่ า เต้ น ได้ รั บ ความคุ้ ม ของในท่ า เต้ น ที่ ต นออกแบบ แม้ ในคดี นี ทายาทของ Martha
Graham จะเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานบ้างชิน แต่งานที่ Martha Grahamเป็นลุ กจ้างอยู่นันก็ย่อม
เป็นของนายจ้างผู้จ้างงานนันแสดงให้ เห็นว่า ผู้สร้างสรรค์ก็ยังเป็นเจ้าของแต่ถ้าหากมีการจ้างงาน
นายจ้างย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการะบุไว้ ชัดเจนว่าการออกแบบ
ท่าเต้น ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่ส้าหรับในประเทศไทยนันไม่ได้บัญญัติเช่นนันไว้แต่อย่างใด
บัญญัติเพียงว่า งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึนเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย เท่านันแต่ ไม่ได้รวมถึงการออกแบบท่าเต้นแต่อย่างใด
นันย่อมท้าให้นั กออกท่าเต้น ไม่อาจได้รับความคุ้มครองได้ แม้การร้า การเต้น การท้าท่า หรือการ
แสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย จะได้รับการคุ้มครอง และนักเต้น
เหล่ านี ได้รับ การคุ้มครองในท่าเต้นที่แสดงออกมาในฐานะนักแสดง แต่ท่าเต้นต่างๆนั นได้รับ การ
คุ้มครอง แต่ การที่อ อกแบบท่ าเต้ นนั นไม่ได้รับ การคุ้ม ครองแต่อย่างใด ในต่างประเทศก็ให้ ความ
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คุ้มครองของการออกแบบท่าเต้นในสิทธิ์หลัก ไม่ใช่สิทธิข้างเคียงแต่อย่างใด มีประเด็นว่าหากไทยจะ
บัญญัติเพิ่มเติมการออกแบบท่าเต้นในกฎหมายควรที่จะบัญญัติไว้ในสิทธิหลักหรือข้างเคียง
ข้อมูลนี หมายถึงการแนะน้าแนวทางปฏิบัติและขันตอนการลงทะเบียน choreographies
และ pantomimes ของส้านักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา แหล่งข้อมูลที่มีสิทธิ์ส้าหรับกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาคือกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่ งได้รับการจัดท้าไว้ในหัวข้อ 17 ของประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา ข้อบังคับส้านักงานลิขสิทธิ์ได้รับการจัดท้าขึนในหัวข้อ 37 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล
กลาง การปฏิ บั ติ แ ละการปฏิ บั ติ ข องส้ า นั ก งานลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะสรุ ป ไว้ ใ นฉบั บ ย่ อ ฉบั บ ที่ ส ามของ
Comprehium of U.S. Copyright Office Practices ซึ่งอ้างถึงในฐานะ Compendium กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ข้อบังคับ ของประเทศสหรัฐอเมริกานัน
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ก่อ นปี ค.ศ. 1978 ไม่ได้ ก ล่ าวถึ งการออกแบบท่ าเต้น หรือ ละครใบ้ ใน
รูปแบบงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ อาจเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนการเคลื่อนไหวการเต้นร้าที่
เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคมปี 1978 หากพวกเขามีคุณสมบัติเป็น "นาฎกรรม" นั่นหมายถึงงานต้อง
เล่าเรื่องพัฒนาตัวละครหรือแสดงธีมหรืออารมณ์โดยเฉพาะการเต้นร้า การเคลื่อนไหวและการออก
ก้าลังกาย ส้าหรับท่าเต้นและละครใบ้ที่สร้างขึนหรือเผยแพร่ครังแรกหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2521 งานออกแบบท่าเต้นอาจน้าเสนอเรื่องราวหรืออาจเป็นองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม ส้าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผลงานการออกแบบท่าเต้นและผลงานที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ระบุไว้ในมาตรา 102 (ก) (4)เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน "ละครใบ้และ
งานออกแบบท่าเต้น" ที่สร้างขึนหลังจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1978 และแก้ไขให้การออกแบบท่า
เต้นเป็นองค์ประกอบและการจัดเรียงชุดที่เกี่ยวข้อง ของการเคลื่อนไหวการเต้นร้าและรูปแบบการจัด
ระเบียบในที่สอดคล้องกันทังหมด Pantomime คือ ศิลปะการเลียนแบบการน้าเสนอหรือแสดงออก
ถึงสถานการณ์ ตั ว ละครหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆผ่ านการใช้ ท่ าทางและกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวของ
กล้ามเนือ การออกแบบท่าเต้นและโขนประกอบด้วยกิจกรรม การเคลื่อไหวร่างกาย การเต้นร้าทาง
สังคมการเคลื่อนไหวหรือท่าทางธรรมดาหรือการเคลื่อนไหวของนักกีฬาอาจขาดการเป็นผู้ประพันธ์ให้
มีคุณสมบัติเพียงพอส้าหรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผลงานเฉพาะชินหนึ่งมีลักษณะท่าเต้นหรือโขน องค์ประกอบทั่วไปของท่าเต้น ได้แก่
1. จังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายนักเต้นคนหนึ่งหรือหลายคนในล้าดับที่ก้าหนดและ
สภาพแวดล้อมเชิงพืนที่ที่ก้าหนดไว้เช่นขันตอน
2. ชุดของการเคลื่ อ นไหวการเต้น ร้าหรือ รูป แบบที่จัด เป็ นแบบบู รณาการสอดคล้ องและ
แสดงออกทัง compositional
3. เรื่องชุดรูปแบบหรือนามธรรมที่ถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหว
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4. การน้าเสนอต่อหน้าผู้ชม
5. ประสิทธิภาพโดยบุคคลที่มีทักษะ
6. ดนตรีหรือข้อความประกอบ122
การมีส่วนร่วมในการลงทะเบียนต้องมีการออกแบบท่าเต้นหรือโขนให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่มี
ตัวตนในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้งานสามารถท้าได้
อย่างสม่้าเสมอและสม่้าเสมอ รูปแบบที่ยอมรับได้ของการตรึงส้าหรับผลงานการออกแบบท่าเต้นและ
โขน ได้แก่ สัญกรณ์การเต้นร้าเช่น Labanotation และ Benesh Dance Notation, การบันทึกวิดีโอ
การแสดง,ค้าอธิบายภาพต้นฉบับหรือภาพวาด123
จากการศึกษา การเต้นร้าและการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นระเบียบบางประเภทเช่นกิจกรรมกีฬา
และผลงานศิลปะไม่ตกอยู่ ในเรื่องที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์แม้ว่าจะเป็น
เอกลักษณ์ การเคลื่อนไหวส่วนบุคคลหรือขันตอนการเต้นด้วยตัวเองไม่สามารถใช้ลิขสิทธิ์ได้ เช่น
ขันตอนการเล่นวอลซ์ขันพืนฐานขันตอนการเร่งรีบ หรือต้าแหน่งที่สองในบัลเล่ต์คลาสสิก ส้านักงาน
ลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯไม่สามารถลงทะเบียนการเต้นร้าสัน ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวหรือ
ขันตอนเพียงไม่กี่ขันตอนที่มีรูปแบบเชิงเส้นหรือเชิงพืนที่ เล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือ
แปลกใหม่ก็ตาม ตัวอย่างการเคลื่อนไหวทั่วไปหรือท่าทางที่ไม่ได้มีคุณสมบัติส้าหรับการลงทะเบียน
เป็นผลงานการออกแบบท่าเต้นหรือการเล่น pantomimes ได้แก่ ชุดของการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มคน
สะกดตัวอักษรด้วยมือของพวกเขา ต้าแหน่งโยคะการย้ ายการเต้นร้าในโซนท้ายหรือท่าทางแห่งชัย
ชนะในกีฬา Social Dances เพื่อวัตถุประสงค์ด้านลิขสิทธิ์งานออกแบบท่าเต้นเป็นส่วนย่อยของการ
เต้นร้าและไม่ได้หมายถึงการเต้นร้า ผู้ร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ยังชีแจงชัดเจนว่าผลงานการออกแบบท่า
เต้นไม่รวมถึงขันตอนการเต้นร้าทางสังคมและการปฏิบัติที่เรียบง่าย โดยปกติแล้วการออกแบบท่าเต้น
ที่ส ามารถปรับเปลี่ย นได้มีไว้เพื่อให้ นักประดิษฐ์ที่มีฝี มือปฏิบัติได้ก่อนผู้ ชม ในทางตรงกันข้ามการ
เต้นร้าทางสังคมแบบไม่สุภาพมักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสาธารณชนได้รับความสนุกสนาน
จากนักเต้นเอง การเต้นร้าทางสังคมกิจวัตรที่เรียบง่ายและการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อื่น ๆ
ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นเป็ น การท้ างานที่ แ ยกกัน และแตกต่ างกั น ของผู้ ป ระพั น ธ์ได้ แ ม้ว่ าจะมี ก าร
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ก็ตาม

122Copyright.gov.

Copyright Registration of Choreography and Pantomime. ,
p.3, Retrived December 24, 2015 from https://www.copyright.gov/circs/circ52.pdf.
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การเคลื่ อ นไหวทางกายภาพการท้ า งานการแสดงออกถึ งทั ก ษะทางกายภาพหรือ ความ
คล่องแคล่วและกิจกรรมเคลื่อนไหวทั่วไปและไม่สามารถลงทะเบียนเป็นท่าเต้นเพราะการเคลื่อนไหว
เหล่านีไม่ได้เป็นตัวแทนประเภทของการประพันธ์ที่รัฐสภามีไว้เพื่อปกป้องการออกแบบท่าเต้น
ส้าหรับประเทศสหรัฐอเมริกากิจกรรมเคลื่อนไหวทั่วไปที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น งาน
ออกแบบท่าเต้นหรือ การเล่น pantomimes ได้แก่ การออกก้าลังกายเป็นประจ้า ,กิจกรรมกีฬาเช่น
การสวิงเทนนิสใหม่การสวิงกอล์ฟหรือการซ้อมแบบ Slam-Dunk ที่ไม่เหมือนใคร,การแสดงทักษะ
ทางกายภาพหรือ ความคล่ อ งแคล่ ว ,เล่ นสเก็ต บอร์ด หรือสโนว์บ อร์ด ,โยคะโพสท่ าและล้ าดับ ,การ
รวบรวมการเเคลื่อนไหวใด ๆ ข้างต้น,ขันตอนปฏิบัติโดยมนุษย์
ผลงานการออกแบบท่ าเต้ น จะต้ องมี ไว้ ส้ าหรับ มนุ ษ ย์ การเต้ น ร้ าการปฏิ บั ติ กิ จธุร ะหรื อ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีการจัดระเบียบอื่น ๆ ที่ตังใจจะท้าโดยสัตว์เครื่องจักรหรือวัตถุที่มีชีวิตหรือมี
ชีวิตที่ไม่มีชีวิตอื่น ๆ จะไม่สามารถเป็นแบบการออกแบบท่ าเต้นหรือโขนและไม่สามารถจดทะเบียน
กับส้านักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกาได้
เพื่ อให้ เป็ น ลิ ข สิ ทธิ์การรวบรวมการเคลื่ อนไหวหรือขันตอนต้ องอยู่ในประเภทเนื อหาที่ มี
ลิขสิทธิ์ภายใต้หัวข้อ 102 (a) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การรวบรวมการเต้นร้าทางสังคมกิจวัตร
ประจ้าวันหรือการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่ไม่อาจเปิดเผยได้อาจไม่ถือเป็นการรวบรวมหากการเลือกการ
ประสานงานหรื อ การจั ด เรี ย งขั นตอนหรือ การเคลื่ อ นไหวของผู้ เขี ย นจะไม่ ส่ งผลให้ เกิ ด เนื อหาที่
ประกอบด้วยเนือหาที่แสดงออกซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีลิขสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ตัวอย่างของการรวบรวมที่ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่นการออกแบบท่าเต้นหรื อ
pantomimes ได้ การออกก้าลั งกายแบบแอโรบิก , ล้ าดับโยคะ ,ขันตอนที่ซับ ซ้อน,ประกอบด้ว ย
ต้าแหน่งบัลเล่ต์คลาสสิกหรือการเต้นร้าชนิดอื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อใช้ในชันเรียนออกก้าลังกาย ผลงานการ
ออกแบบท่าเต้นเป็นผลงานที่อิงกับหรือได้มาจากผลงานก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งผลงานโดยไม่ ค้านึงว่า
งานก่อนหน้านีเป็นงานออกแบบท่าเต้นหรือละครใบ้งานประเภทอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 102 (ก)
ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทั่วไป ท้าให้ไม่เกิดผลงานใหม่ อีกทัง
ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์หรือนักออกแบบ จึงไม่ได้อาจรับการคุ้มครอง
ในคดีระหว่าง ฟูเรอกับเบอมิส (Fuller vs Bemis) ศาลได้ตัดสินว่าการเต้นร้าที่ได้บรรยาย
โดยชุดของการเคลื่อนไหวอย่างงดงามผนวกเข้ากับการจัดวางผ้าแขวน แสงไฟ และเงาอย่างสวยงาม
นันได้แสดงแนวคิดออกมาได้เพียงแค่ว่า หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้เสนอแบบการเคลื่อนไหวแฟชั่น
สวยงามของบทกวีแบบหนึ่งนันไม่ได้เอาองค์ประกอบของการแสดง ในการพิจารณานัน ศาลได้กล่าว
ว่า ในส่วนส้าคัญของ “การสร้างองค์ประกอบในแง่การแสดง” นัน จ้าเป็นที่จะต้องมีการเล่าเรื่องราว
บางอย่าง โดยศาลได้ให้ค้าอธิบายตามมาในทันทีว่า โคลงเรื่องในการเต้นร้านียังง่ายเกินไปอีกด้วย การ
บอกเล่าและการน้าเสนอภาพตัวแทน เป็นการถ่ายทอดเพียงชั่วครังเดียวเท่านัน หากจะนับว่าเป็นการ
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ลอกเลียนแบบแล้วละก็ ก็ต้องเป็นการเลียนแบบทังการกระท้า ค้าพูด อารมณ์ ความปรารถนาที่มี
อย่ า งแรงกล้ า ต้ อ งเข้ า ถึ ง ตั ว ละครตั ว นั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลี ย นแบบจากของจริ ง หรื อ ว่ า จาก
จินตนาการ ดังนันจึงดูเหมือนว่า ศาลได้ใช้ความหมายของค้าว่า เรื่องราวในขอบเขตที่กว้างขวางมาก
และต่อมาศาลได้ให้รายละเอียดถึงลักษณะเฉพาะของการเต้นในคดีนีว่า ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวใดๆ
และไม่ได้มีการน้าเสนอตัวละคร ไม่มีการแสดงอารมณ์ ดังนันแล้ว การเลียนแบบท่าเต้น จึงมิได้ก็ให้
เกิดศิลปะการแสดงในแขนงของการเต้นร้า
จากค้าพิพากษาดังกล่าวนัน ศาลได้กล่าวว่า ในส่วนส้าคัญของ “การสร้างองค์ประกอบในแง่
การแสดง”นัน จ้าเป็นที่จะต้องมีการเล่าเรื่องราวบางอย่าง การบอกเล่าและการน้าเสนอภาพตัวแทน
เป็นการถ่ายทอดเพียงชั่วครังเดียวเท่านัน หากจะนับว่าเป็น นันแสดงให้เห็นว่าต้องมีการแสดงออกซึ่ง
เรื่องราว และการลอกเลียนแบบแล้วละก็ ก็ต้องเป็นการเลียนแบบทังการกระท้า ค้าพูด อารมณ์
ความปรารถนาที่มีอย่างแรงกล้า ต้องเข้าถึงตัวละครตัวนัน ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบจากของจริง
หรือว่าจากจินตนาการ
คดี Horgan v. MacMillan, Inc ซึ่งการตีความลิขสิทธิ์ของการออกแบบท่าเต้นให้ค้านิยาม
การออกแบบท่าเต้นว่า “เป็นการประกอบและการจัดวางท่วงท่าและรูปแบบการเต้น การเต้นเป็น
ศาสตร์แห่งความนิ่งและการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องภายใต้จั งหวะที่มีความแน่นอน และ
สัมพัน ธ์กับพืนที่ ” นอกจากนี ระเบียบยังได้ระบุว่าองค์ประกอบใดบ้างที่ไม่ผ่านมาตรฐานขันต่้าที่
จ้าเป็นว่าด้วยการเป็นต้นต้ารับ โดยส้านักงานลิขสิทธิ์ได้ประกาศว่า “การเต้นเพื่อเข้าสังคมและการ
เต้นในชีวิตประจ้าวัน” ไม่สามารถเรียกร้องลิขสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น “การเต้นจังหวะวอลซ์ขันพืนฐาน
การเต้น แบบฮัตเซิล การเต้น ท่าพืนฐานของบัลเลต์ ” อย่างไรก็ดี ระเบียบได้ระบุว่า องค์ประกอบ
เหล่านีอาจจะได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์หากมีการน้าไปประกอบรวมกับ “ผลงานการออกแบบ
ท่าเต้ น อื่น ที่ ส ามารถขึนทะเบี ย นได้ ” และ “อาจถูก น้าไปใช้ ในฐานะเครื่อ งมื อพื นฐานส้ าหรับ นั ก
ออกแบบท่าเต้น เช่นเดียวกับการใช้ถ้อยค้าอันเป็นถ้อยค้าพืนฐานส้าหรับนักเขียน”
สรุปจากการวิเคราะห์ การออกแบบท่าเต้นที่ได้รับความคุ้มครองนันได้แก่
1. จังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายนักเต้นคนหนึ่งหรือหลายคนในล้าดับที่ก้า หนดและ
สภาพแวดล้อมเชิงพืนที่ที่ก้าหนดไว้เช่นขันตอน
2. ชุดของการเคลื่ อ นไหวการเต้น ร้าหรือ รูป แบบที่จัด เป็ นแบบบู รณาการสอดคล้ องและ
แสดงออกทัง compositional
3. เรื่องชุดรูปแบบหรือนามธรรมที่ถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหว
4. การน้าเสนอต่อหน้าผู้ชม
5. ประสิทธิภาพโดยบุคคลที่มีทักษะ
6. ดนตรีหรือข้อความประกอบ
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การมีส่วนร่วมในการลงทะเบียนต้องมีการออกแบบท่าเต้นหรือโขนให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่มี
ตัวตนในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่ อนไหวในรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้งานสามารถท้าได้
อย่างสม่้าเสมอและสม่้าเสมอ รูปแบบที่ยอมรับได้ของการตรึงส้าหรับผลงานการออกแบบท่าเต้นและ
โขน ได้ แ ก่ สั ญ กรณ์ ก ารเต้ น ร้ า เช่ น Labanotation และ Benesh Dance Notation การบั น ทึ ก
วิดีโอการแสดงค้าอธิบายภาพต้นฉบับหรือภาพวาด
การเต้นที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นท่าเต้นที่ไม่ใช่การเต้นเพื่อการเข้าสังคมหรือการเต้นที่
เป็ นนั นทนาการ การเคลื่อนไหวทางกายภาพการท้างานการแสดงออกถึงทักษะทางกายภาพหรือ
ความคล่องแคล่วและกิจกรรมเคลื่อนไหวทั่วไปและไม่สามารถลงทะเบียนเป็นท่าเต้น การเต้นแบบ
ธรรมดาในชีวิตประจ้าวัน เช่น การออกก้าลังกายเป็นประจ้า กิจกรรมกีฬาเช่นการสวิงเทนนิสใหม่การ
สวิงกอล์ฟหรือการซ้อมรบแบบ Slam-Dunk ที่ไม่เหมือนใคร การแสดงทักษะทางกายภาพหรือความ
คล่องแคล่ว เล่นสเก็ตบอร์ดหรือสโนว์บอร์ด โยคะโพสท่าและล้าดับ การรวบรวมการเเคลื่อนไหวใด ๆ
ดังนันท่าเต้นที่ได้รับการคุ้มครองของประเทศสหรัฐอเมริกา นันต้องเป็นท่าเต้นที่ไม่ใช่การเต้น
เพื่อเข้าสังคม หรือการเต้นที่เป็นนันทนาการ หรือการเคลื่อนนไหวร่างกายทั่วไป รวมถึงการเต้นโยคะ
ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง หากการเต้นที่มีลักษณะเป็นการทักษะเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้ทักษะพิเศษในการ
เต้นหรือการออกแบบนันย่อมได้รับความคุ้มครอง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจากการศึ ก ษาของประเทศออสเตรเลี ย นั น สามารถท้ าให้ เห็ น ประเทศ
ออสเตรเลียนันไม่ได้แยกองค์ประกอบชัดเจนว่าออกแบบท่าเต้นแบบใดได้รับความคุ้มครองบ้าง แต่ได้
อธิบายว่าการออกแบบท่าเต้นนันอยู่ในส่ วนย่อยของค้าว่านาฎกรรม และการออกแบบท่าเต้น การ
เต้นที่บอกเล่าเรื่องราว หรือการค้นหาหรือส้ารวจทางความคิดของนาฎกรรม ซึ่งได้รับการคุ้มครอง
จากนาฎกรรมหรือหากการออกแบบท่าเต้นเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตละครก็สามารถได้รับความ
คุ้มครอง
หลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศออสเตรเลียใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับประเทศไทยคือ
สิ่งที่สร้างสรรค์ขึนนันได้รับการคุ้มครองทันที การเต้นร้าถ้าไม่ใช่งานนาฎกรรม (เพราะไม่ใช่เป็นการ
แสดงท่าเต้นไม่บอกเล่าเรื่องราวและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาฎกรรม) ย่อมไม่น่าจะได้รั บการคุ้มครอง
จากลิขสิทธิ์ ในการเต้นร้าที่สร้างขึนเพื่อจุดประสงค์ทางสังคมเช่นการเต้นร้าแบบ line และกิจวัตร
เฉพาะที่สร้างขึนส้าหรับการออกก้าลังกายจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
จะมีการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ "ต้นฉบับ" เท่านัน การสร้างสรรค์ ด้วยต้นเองที่ไม่เหมือนใครย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ไม่จ้าเป็นต้องมีระดับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สูงมาก ส่วนท่าเต้นที่มีการเคลื่อนไหวหรือ
ท่าทางที่เหมือนกับ การเต้น แบบดังเดิมก็มีแนวโน้มที่ยังคงได้รับการคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์ห ากมีการจัด
เรียงล้าดับท่าที่ไม่เหมือนใคร และถือผลงานทางการแสดง (เช่นการแสดงการออกแบบท่าเต้น) การ

79
คุ้มครองของประเทศออสเตรเลียนันใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของท่าเต้นที่ไม่เหมือนใคร และเป็นแบบ
ดังเดิมและต้องมีขันตอนการจัดเรียงที่ไม่เหมือนใคร
เมื่อพิจารณาต่อไปรูปแบบของการคุ้มครองนันต้องการบันทึก Material form งานต้องได้รับ
การบันทึกไว้ใน "แบบฟอร์มวัสดุ" เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ การออกแบบท่าเต้นต้อง
ได้รับการบันทึกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการบันทึกวิดีโอหรือภาพยนตร์หรือเขียนลงในเอกสารการ
เต้นร้า การออกแบบท่าเต้นที่กระท้าโดยไม่ได้ตังใจหรือที่ถ่ายทอดผ่านทางปากหรือโดยการคัดลอกสิ่ง
ที่คนอื่นก้าลังท้าอยู่และที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบเนือหาจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ระบบการ
คุ้มครองของประเทศออสเตรเลียมีลักษณะเหมือนของประเทศไทยคือจะคุ้มครองทันทีเมื่อได้มีการ
สร้างสรรค์ขึน แต่ส้าหรับการออกแบบท่าเต้นต้องมีการบันทึกไว้
ประเด็นในเรื่องของการจ้างงานส้าหรับการออกแบบท่าเต้นนัน เมื่อได้ลิขสิทธิ์แล้วประเด็น
ต่อเนื่องคือ หากมีการจ้างออกแบบท่าเต้นขึนใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งโดยหลักแล้วผู้สร้างสรรค์
จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ส้าหรับหากเป็นกรณี การจ้างงานนันลิขสิทธิ์นันจะ
ตกแก่ ผู้ ว่ า จ้ า งหรื อ นายจ้ า งเช่ น กั น ในกรณี ห ากมี มี ก ารจ้ า งงานในทางการจ้ า งนั น ประเทศ
สหรัฐอเมริกานายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ส่วนประเทศออสเตรเลีย บุคคลที่สร้างท่าเต้นเป็นเจ้าของคนแรกในลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามมี
ข้อยกเว้น ถ้าคนสร้างการออกแบบท่าเต้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน (ตัวอย่างเช่นในฐานะนักออกแบบ
ท่าเต้น) นายจ้าง ท่าเต้นที่คนหลายคนร่วมกันสร้างขึนเช่นโดยนักออกแบบท่าเต้นร่วมกับนักเต้นหรือ
นักเต้นผู้แต่งอาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับค้าแนะน้าเพียงเล็กน้อยหรือ
พูดคุย เกี่ ยวกับ แนวการออกแบบท่าเต้นจะไม่เป็นเจ้าของร่ว มของลิ ขสิ ทธิ์ ในแต่ล ะกรณี ผู้ ที่เป็ น
เจ้าของลิขสิทธิ์จะขึนอยู่กับข้อเท็จจริงของสถานการณ์นัน ๆ ถ้ามีคนได้รับค้าสั่งให้สร้างผลงานการ
ออกแบบท่าเต้นโดยคนที่ไม่ใช่นายจ้าง ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการออกแบบท่าเต้น อย่างไรก็
ตามผู้ ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิใช้การออกแบบท่าเต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ความคิดที่ดีที่จะบัน ทึกเงื่อนไขของค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ในการเขียนเพื่อให้เห็นได้ชัดว่าการใช้งาน
ได้รับอนุญาต เจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานสามารถมอบหมายหรือให้สิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิที่มีอยู่ในลิขสิทธิ์
แก่บุคคลอื่น124
ดังนันจากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าหากการออกแบบท่าเต้นได้รับความคุ้มครองแล้ว โดยหลัก
แล้วผู้สร้างสรรค์จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่หากมีการจ้างงานนายจ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
สร้างสรรค์นัน เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น
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นักออกแบบท่าเต้นเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน อีกทังยังเป็นผู้ที่คิดริเริ่มผลงานด้วยตัวเองอีก
ด้วย และระดับการสร้างสรรค์ที่ควรจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยผู้เขียนเห็นว่า ท่าเต้น
ที่ได้รับการคุ้มครอง นัน ผู้สร้างสรรค์ต้องคิดท่าเต้นที่ไม่ใช่การเคลื่ อนไหวทั่วไปๆ ไม่ใช่ท่าทางของ
นักกีฬา และบุ คคลทั่วไปไม่อาจจะกระท้าได้ ซึ่งต้องเป็นท่าเฉพาะที่ได้ใช่ความวิริยอุส าหะและได้
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง หรือท่าเต้นต้องเป็นการประยุกต์ท่าเต้นตังแต่ 2 รูปแบบขึนไป ท้าให้เกิดผล
งานใหม่ๆ ถึงแม้การแสดงนันๆ ไม่ได้ประกอบเป็นเรื่ องราวก็ตาม เช่น การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์กับ
โขนของประเทศไทย การประยุกต์การเซิงของภาคอีสานประยุกต์กับการเต้นแทงโก้ เป็นเต้น จึงจะ
เป็นการสร้างสรรค์ใหม่และมีความริเริ่มด้วยตนเอง ผู้ท้าการออกแบบท่าเต้นจึงควรได้รับการคุ้มครอง
จากการคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ท้าให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ปัจจุบันการออกแบบท่าเต้นได้รับความนิยามมาก มีโรงเรียนสอนการเต้นมากมาย และครู
ผู้ท้าการออกแบบท่าเต้นให้กับนักเต้น ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในวงการบันเทิงในประเทศ ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ นักออกแบบท่าเต้น คือ ผู้ที่สร้างสรรค์ท่าเต้นใหม่ๆให้เกิดขึน
โดยเอาการเต้นมาผสมผสานกันหรือคิดดัดแปลงท่าเต้นให้ตรงกับความต้องการมากขึน การที่จะเป็น
นักออกแบบท่าเต้น ก็ต้องสามารถเต้นได้หลากหลายและเข้าใจถึงการสร้างสรรค์ท่าเต้นให้เข้ากับเพลง
นอกจากนี การสอนเต้ น งานของนั กออกแบบท่าเต้ นจึง เป็ น งานที่ ต้ องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด แรงบันดาลใจ ทักษะของการเต้น การจัดท้าท่าทางประกอบขึนเพื่อเป็นเรื่องราว ซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์ของนักออกแบบท่าเต้นที่สะสมมา
แนวคิดในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ข้างต้นนัน ผู้โดยธรรมชาติแล้วย่อมมีสติปัญญาในการคิดสร้าง
สรรค์ผลงานต่าง ๆ ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองย่อมที่จะต้องเป็นผู้ที่จะมีสิทธิใช้งานของตน
แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ผู้อื่นจะขออนุญาตใช้งานดังกล่าว การงานนันต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างสรรค์
งานเหล่ า นั นจึ งต้ อ งได้ ก้ าไรหรื อ ผลตอบแทนเพื่ อ จะได้ มี ก้ าลั งใจในการสร้างงานใหม่ ๆ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป รูปแบบของงานยังสะท้อนให้เห็นรูปแบบทางวัฒ นธรรม ดังนัน งานอันมี
ลิขสิทธิ์จึงย่อมที่จะได้รับการคุ้มครองตามแนวคิดข้างต้น การคุ้มครองลิขสิทธิ์นัน ถือประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก ตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยคนที่คิดสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งๆต้องอาศัยคนรอบครอง
จึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์ขึนได้ ย่อมที่จะต้องมีการสร้างสมดุลให้เกิดต่อสาธารณะและประโยชน์
ของคนสร้างสรรค์ จึงจ้าเป็นต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป งานที่
สร้างสรรค์ขึนด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์ซึ่งสื่อถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์หรืออาจเรียกว่าเป็น
ส่วนขยายของผู้สร้างสรรค์ ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองตามทฤษฎีสิทธิ ตามธรรมชาติ และต้องสร้าง
แรงจูงให้ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
จากการศึกษาพบว่า
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ประเด็นแรกการออกแบบท่าเต้นนันเป็นงานที่ต้องได้รับการคุ้มครองในฐานะผลงานอันมี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบดั งนี เป็ น งานที่ เกิ ด จากการสร้า งสรรค์ ด้ ว ยตนเอง (Originality) การ
สร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกซึ่งความคิด และต้องเป็นงาน
ประเภทที่กฎหมายก้าหนดให้ความคุ้มครอง แล้วงานสร้างสรรค์นันต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของตน ต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่หรือเป็นความคิดที่แตกต่างจากความคิดเดิมในส่ วนที่
เป็ น สาระส้ าคัญ ของงานนั น หรืออาจเป็น ความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้น้าความรู้ต่าง ๆ ที่มี อยู่แล้ วมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ขึนโดยไม่ซ้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิมในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญ ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) เป็ นกระบวนการท้างานสมองของมนุษย์ที่คิดได้กวางไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง
น้ า ไปสู่ ก ารคิ ด ประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของ และแนวทางการแก้ ปั ญ หาใหม่ โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ความรู้ และ
ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่นความคิดละเอียด นักออกแบบท่าเต้นนัน เนื่องจากการออกแบบท่าเต้นนันต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ศึกษาลักษณะท่าทางของศิลปินหรือผู้ที่จะต้องท้าการออกแบบ โดยต้องรู้ข้อดีและข้อด้อย
ของผู้นัน ผู้ออกแบบนันต้องดึงเอาลักษณะเด่นของผู้ที่ตนท้าการออกแบบออกมา และต้องท้าการ
ปกปิดข้อด้อยของศิลปิน การออกแบบท่าเต้นที่ ดีนันต้องให้ผู้ที่ถูกแบบแบบนันเป็นตัวของตัวเองมาก
ที่สุ ด ไม่ใช่อ อกแบบตามแบบแต่ ใจของผู้ ออกแบบ การออกแบบท่ าเต้น เน้ น ต้อ งอาศัย ความคิ ด
สร้างสรรค์เทคนิค ประสบการณ์ความสามารถของผู้ออกแบบท่าเต้น อีกทังต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ
เป็นอย่างมากและต้องอาศัยพรสวรรค์ของผู้ ออกแบบอีกด้วย เมื่อนักออกแบบท่าเต้นได้โจทย์หรือ
เพลงมา ต้องเริ่มวางแผน กระบวนการคิดวางแผน ตีความหมายของเพลง วางแผนความคิดไว้ในหัว
แล้วน้าเสนอความคิดของตนให้ผู้อื่นฟังอาจการอัดวีดีโอ จากนัน ร่างรูปแบบในการแสดง ถ่ายทอดสู่
นักเต้น และศิลปิ น พอได้โครงสร้างแล้ วก็ใส่ เทคนิคในการเต้น ฝึกซ้อมจนกว่าจะสมบูรณ์ และใส่
อารมณ์ความรู้สึกลงไปในการเต้นและต้องให้เข้ากับตีโจทย์ ส่วนการออกแบบท่าเต้นนันต้องได้รับ
ความร่วมมือกับ นั กเต้น และนั กเต้นต้องให้ เกียรตินักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นต้องเชื่อใจ และ
เชื่อมั่นในตัวนักเต้น ซึ่งนักเต้นเป็นผู้ที่สื่อถึงอารมณ์ของผู้ที่ถูกออกแบบ นักออกแบบท่าเต้นจึงต้อง
สร้ างสรรค์การแสดงใหม่ๆ เพื่อบุ คคลอื่นชื่นชอบในผลงานและเป็นที่ ยอมรับ และที่ส้ าคัญ คือนั ก
ออกแบบท่าเต้น ต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความคิดของตนให้กับผู้เต้นหรือศิลปินให้เข้าใจ
ตรงกันซึ่งนักออกแบบท่าเต้น ไม่ได้แค่ท้าหน้าที่ออกแบบท่าเต้น หรือสอนเต้นให้นักเต้นอย่างเดียว แต่
ต้องตกอยู่ภายใต้องค์กรธุรกิจด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกแบบท่าเต้นนัน จึงเป็นงานสร้างสรรค์นัน
ต้องที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตน นักออกแบบท่าเต้นนันต้องท้าการวางแผน ก้าหนดรูปแบบ
กลยุทธ์ในการแสดงรวมถึง การปรับให้เข้ากับนักเต้นและฝ่ายต่างๆที่ท้างานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่ตามแนวคิดจินตนาการของตน ถ่ายถอดออกมาผ่านทางนักเต้น ดังนัน นักออกแบบท่าเต้น
ต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว ต้องหาความรู้ใหม่ๆ มีความรู้พืนฐานด้านสรีระ ที่ส้าคัญต้องมีความเฉียบคม
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ว่ อ งไวต่ อ การแก้ ปั ญ หา มี ค วามทางด้ า นการแสดงทั งดนตรี ฉาก แสง เสี ย ง และต้ อ งสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการที่กล่าวถึงคุณสมบัติของนักออกแบบท่า
เต้นนัน ย่อมแสดงให้เห็นว่า นักออกแบบท่าเต้นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆซึ่งอาศั ยสภาพแวดล้อม
รอบๆตัวเองในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจะสร้างสรรค์งานแต่ละสิน นักออกแบบท่าเต้นควรได้รับ
ประโยชน์อย่างเสรีในการคิดสร้างสรรค์ผลงานของดังตรงกับทฤษฎีของลิขสิทธิ์ในเรื่อง ทฤษฎีเสรีนิยม
ฉะนัน รัฐจึงต้องเข้ามาคุ้มครองเจ้าของสิทธิและประโยชน์สาธารณะของนักออกแบบท่าเต้นผู้ซึ่งสร้าง
ผลงานด้วยแนวคิดของตนเอง ตามหลัก (Originality) แต่รัฐเข้ามาคุ้มครองผลประโยชนนันเป็นเรื่องที่
ท้าได้ยากจึงต้องมีทฤษฎีคุ้มป้องป้องกัน เห็นว่าลิขสิทธิ์ควรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิในทาง
แพ่งทั่วไปเพราะการแสดงออกด้านความคิดนัน ถือเป็นสภาพบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครอง และอีก
ความเห็นเห็นว่า งานที่สร้างสรรค์ขึนนันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลย่อมต้อง
ได้รับ การคุ้มครองเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ ทธิในสภาพบุคคล รวมถึงการ
คุ้มครองประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองปกกันนันทางปฏิบัติในต่างประเทศ ได้ยึดหลัก
ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน
การคุ้มครองลิขสิทธิ์นัน ถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ตามทฤษฎีเสรีนิยม โดยคนที่คิด
สร้างสรรค์ผลงานหนึ่งๆต้องอาศัยคนรอบครอง จึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์ขึนได้ ย่อมที่จะต้องมี การ
สร้างสมดุลให้ เกิดต่อสาธารณะและประโยชน์ของคนสร้างสรรค์ จึงจ้าเป็นต้องมีระยะเวลาในการ
คุ้มครองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป งานที่สร้างสรรค์ขึนด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์ซึ่งสื่อถึงความ
เป็ น ตัว ตนของผู้ ส ร้ างสรรค์ ห รื ออาจเรียกว่าเป็ นส่ ว นขยายของผู้ ส ร้างสรรค์ ย่ อมต้ องได้ รับ ความ
คุ้มครองตามทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ และต้องสร้างแรงจูงให้ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
งานที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นันจากทฤษฎีที่กล่าวมาในข้างต้น
ต้องดูต่อไปว่า งานใดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง เป็ นงานที่เกิดจากการแสดงออกทาง
ความคิด (Express of Idea)
งานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะต้องมีการแสดงออกทางความคิดจะได้รับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ การออกแบบท่าเต้นนันเมื่อท้าการออกแบบท่าเต้นแล้ว ผู้ออกแบบท่าเต้นได้ท้าการถ่ายทอด
ให้กับผู้เต้นนันย่อมเป็นการซึ่งแสดงออกซึ่งความคิดแล้ว ถึงแม้ว่าการอออกแบบซึ่งความคิดนันจะไม่
ความถึ งไม่ ค ลุ ม ถึงความคิ ด หรื อ ขั นตอน กรรมวิธีห รือ ระบบ หรือ วิธีใช้ ห รือ ท้ างานหรือ แนวคิ ด
หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ก็ตามมาตราหกแต่อย่างใด
ดังนันนักกออกแบบท่าเต้นเป็นผู้ สร้างสรรค์งานย่อมต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามทฤษฎีสิทธิ
ตามธรรมชาติ งานสร้ างสรรค์ ที่ เกิ ดจากผลิ ต ผลจากแรงงาน ความคิ ด และแรงบั น ดาลใจของผู้
สร้างสรรค์ รัฐควรให้ความคุ้มครอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน เป็นส่วน
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ขยายของตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ดังนันผู้สร้างสรรค์จึงควรเป็นเจ้าของงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึนเป็น
งานที่กฎหมายก้าหนด (Type of Work)
หากประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่ ครอบคลุมการออกแบบท่าเต้น นักออกแบบท่าเต้นก็
ย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองในผลงานนันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบ เพื่อสรรค์สร้างงานที่มึคุณค่าให้กับวงการบันเทิงของประเทศไทย
ส้าหรับในประเทศสรัฐอเมริกการนันกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองผลงานการออกแบบท่าเต้น ซึ่งการ
ออกแบบท่าเต้นนันไม่ได้จ้าแนกว่าท่าเต้นประเภทใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง แต่ระบุ เพียงว่าท่าเต้นที่
ใช้ทักษะพิเศษ และท่าเต้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง อันได้แก่ท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นเพื่อเข้าสังคม หรือท
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทั่วไป การเล่นกีฬา โยคะ หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
งานออกแบบท่าเต้นต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (Non-illegal Work) งานออกแบบท่า
เต้นที่จะได้รับความคุ้มครองนัน ต้องเป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืองานที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อย่างใดจึงจะได้รับการ
คุ้มครอง จึงจะได้รับความคุ้มครอง ดังนันจึงควรต้องเพิ่มบทนิยาม ในพะราชบัญญัติลิขสิทธิ์ จึงจะท้า
ให้การออกแบบท่าเต้นเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง และการสร้างสร้างสรรค์ควรค้านึงถึง 1.ความ
วิริ ย ะอุ ต สาหะในการออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน และในการฝึ ก ฝน 2.ระยะเวลาในการใช้ เพื่ อ
สร้ า งสรรค์ 3.ช่ ว งระยะเวลาในการที่ ง านสร้ า งสรรค์ ส ามารถสั ม ฤทธิ์ ผ ล 4.ต้ น ทุ น ที่ ใช้ เพื่ อ การ
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นงานดังกล่าวจึงจะเป็นงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครอง
ประเด็นที่สอง ประเภทท่าเต้นที่ได้รับความคุ้มครอง จากการศึกษากฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียพบว่า ไม่ได้มีการจัดประเภทของท่าเต้นที่ได้รับความคุ้ มครอง
ไว้แต่อย่างใด การพิจารณาให้เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติในการที่จะได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์
จะต้องเป็นการแสดงให้ผู้อื่นรับชม ซึ่งการออกแบบท่าเต้นนัน จะต้องก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกายที่ ไม่ ได้ ล อกเลี ย นแบบใคร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ให้ ผู้ ช มได้ รับ ชมผ่ านการบอกเล่ าเนื อเรื่อ ง
บางอย่ าง ว่า เป็ น เรื่ อ งแนวใด มี แ นวคิ ด ทางอารมณ์ อ ย่ า งไร ต้ อ งไม่ ใช่ ก ารเต้ น ร้า ที่ ส ร้ างขึ นเพื่ อ
จุดประสงค์ทางสังคมเช่นการเต้นร้าแบบ line และกิจวัตรเฉพาะที่สร้างขึนส้าหรับการออกก้าลังกาย
จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ทังนีการคุ้มครองของประเทศออสเตรเลียนันใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง
ของท่าเต้นที่ไม่เหมือนใคร และเป็นแบบดังเดิมและต้องมีขันตอนการจัดเรียงที่ไม่เหมือนใคร รูปแบบ
ในการคุ้มครอง ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียนันต้องมีการบันทึกการไว้ ในรูปแบบ
เอกสาร หรือวีดีโอ ในรูปแบบวัสดุในการบันทึก
ประเด็นที่สาม การจ้างงานของการออกแบบท่าเต้น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ มี สิ ท ธิ์ ได้ รั บ
ลิขสิทธิ์ คือ ผู้สร้างสรรค์งานหรือเจ้าของงานนันและผู้ได้รับโอนลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปกฎหมายระบบให้ผู้
สร้างสรรค์เป็นผู้มีสิทธิในงานนัน แม้ว่างานนันจะยังมิได้เผยแพร่ก็ตาม และถ้าหากผู้สร้างสรรค์ตายลง
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ลิขสิทธิ์ในงานจะตกเป็นของผู้รับโอนสิทธิตามที่กฎหมายก้าหนด ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์จะ
ได้สิทธิพิเศษในการท้าซ้างานนันเพื่อขายหรือก้าไร และสามารถตัดทอน เพิ่มเติม หรือ จัดการงานที่ได้
ลิขสิทธิ์นันได้ด้วย ประเทศออสเตรเลีย หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือฝึกหัดงาน งานที่สร้างสรรค์
ขึนลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่ถ้าการว่าจ้างหรือให้เงินในการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์งานนันจะ
เป็นของผู้สร้างสรรค์มิใช่ของเจ้าของเงินที่จ้าง เพียงแต่นายจ้างหรือผู้ให้เงินมีสิทธิกระท้าการบางอย่าง
นันได้
ส่วนท่าเต้นที่คนหลายคนร่วมกันสร้างขึนเช่นโดยนักออกแบบท่าเต้นร่วมกับนักเต้นหรือนัก
เต้นผู้แต่งอาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับค้าแนะน้าเพียงเล็กน้อยหรือ
พูดคุยเกี่ย วกับ แนวการออกแบบท่าเต้น จะไม่เป็นเจ้าของร่วมของลิ ขสิ ทธิ์ ในแต่ละกรณี ผู้ ที่เป็ น
เจ้าของลิขสิทธิ์จะขึนอยู่กับข้อเท็จจริงของสถานการณ์นัน ๆ
ถ้ามีคนได้รับค้าสั่งให้สร้างผลงานการออกแบบท่าเต้นโดยคนที่ไม่ใช่นายจ้าง ผู้สร้างเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในการออกแบบท่าเต้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิใช้การออกแบบท่า
เต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ ได้รับมอบหมาย เป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกเงื่อนไขของค่าคอมมิชชั่นใด ๆ
ในการเขียนเพื่อให้เห็นได้ชัดว่าการใช้งานได้รับอนุญาต เจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานสามารถมอบหมาย
หรือให้สิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิที่มีอยู่ในลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น
ประเด็ น สุ ด ท้ า ย สิ ท ธิ นั ก แสดง กฎหมายของทั งประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศ
ออสเตรเลียไม่ได้กล่าวถึงสิทธินักแสดงของการออกแบบท่าเต้นไว้ เนื่องจากให้ความคุ้มครองในฐาน
ลิขสิทธิ์อยู่แล้ว

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1. ก้าหนดบทนิ ย ามเพิ่ มเติม เพื่อให้ ค รอบคลุ มการออกแบบท่าเต้นใน พระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จากเดิม มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินีนาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการ
ร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดง
โดยวิธีใบ้ด้วย
เป็น มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น
การท้าท่า การออกแบบท่าเต้น หรือการแสดงที่ประกอบขึนเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึง
การแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ผู้เขีย นเห็ น ว่าควรเพิ่มบทบัญ ญั ติในการนิยามเพิ่ม นาฎกรรม ให้ ห มายความรวมถึง การ
ออกแบบท่าเต้นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการออกแบบท่าเต้น ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบ
ท่าเต้น
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5.2.2. การออกแบบท่าเต้นที่ได้รับความคุ้มครองนันท่าเต้น ต้องไม่ใช่ Social dance ท่าเต้น
ทางสังคม ที่เคลื่อนไหวทั่วไป อีกทังต้องมีการประยุกต์ท่าเต้นเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึน
ซึ่งต้องมีระดับในการสร้างสรรค์ที่สูงขึนกว่าการเต้นทั่วๆไป ระดับการสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง
ส้าหรับการออกแบบท่าเต้นควรค้านึงถึง
1) ความวิริยะอุตสาหะในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและในการฝึกฝน
การออกแบบท่าเต้นที่ได้รับการคุ้มครองนัน ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการ
ออกแบบ ซึ่งต้องเป็ น งานที่ ส ร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality) ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการคิด
สร้างสรรค์ อีกทังความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของนักออกแบบท่าเต้น ต้องอาศัยประสบการณ์
และพรสวรรค์เฉพาะตัวของผู้ ส ร้ างสรรค์ เพื่อให้ ผ ลงานของผู้ ออกแบบท่ าเต้น เป็ นเอกลั กษณฺ และ
เหมาะสมกับนักเต้นมากที่สุด สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมกับผู้ชมและผู้จ้าง
2) ระยะเวลาในการใช้เพื่อสร้างสรรค์
ผู้ออกแบบท่าเต้นต้องใช้ระยะในการออกแบบ ย่อมแสดงให้เป็นถึงความวิริยะ
อุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ท้าให้ผลงานออกมาดีที่สุด นักออกแบบท่าเต้น
ต้องอาศัยประสบการณ์ และพรสวรรค์ในการออกแบบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงสามารถ
ออกแบบท่าเต้นในแต่งานเสร็จสมบูรณ์
3) ช่วงระยะเวลาในการที่งานสร้างสรรค์สามารถสัมฤทธิ์ผล
เมื่ อ นั ก ออกแบบท่ า เต้ น ท้ าการออกแบบท่ าเต้ น นั น ต้ อ งมี ระยะเวลาในการ
ทดสอบท่าเต้น ของว่าตรงตามที่ตนต้องการหรือไม่อย่างไร ตรงตามที่ตนจะสื่ อสารกับผู้ชมหรือไม่
ดังนันย่อมต้องมีระยะเวลาในการทดสอบผลงาน
4) ต้นทุนที่ใช้เพื่อการสร้างสรรค์
การออกแบบท่ าเต้น นันต้องใช้ต้นทุนในการผลิ ต ต้นทุนในการคิดสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อให้ท่าเต้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน
ดังที่ ได้กล่ าวในข้างต้ น หากนั กออกแบบท่าเต้ นนั นค้านึงที่ ก ล่ าวไว้ในข้างต้น งานของนั ก
ออกแบบท่าเต้นย่อมเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง อีกทังยังมีคุณค่าและมีคุณภาพ อีกทังยัง
มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไป
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