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บทคัดย่อ

	 	 แม้ว่าประเทศไทย	 จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	 มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕ 

อันได้แก่	พ.ร.บ.กรรมสิทธิผ์ู้แต่งหนงัสือ	ร.ศ.	๑๒๐	แต่เริ่มเข้าสู่ยุคการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

เมือ่มกีารบงัคบัใช้	พ.ร.บ.ลขิสทิธิ์	พ.ศ.	๒๕๒๑	ซึง่มรีะยะเวลาเพยีง	๓๐	ปีเท่านัน้	และกฎหมายส่วนใหญ่ทีถ่กูตรา

ขึน้นัน้ล้วนแต่มวีตัถปุระสงค์เพือ่อนวุตัใิห้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นสนธสิญัญา	ณ	กรงุ

เบิร์น	และล่าสุดก็คือ	ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า	(TRIPs)	และ	ทริปส์	ผนวก	

(TRIPs-PLUS)	ซึง่ให้ความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาทีก้่าวล่วงไปเกนิกว่าความรูค้วามเข้าใจของคนไทยทัว่ไป	

เช่น	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา	เช่น	เสียง	กลิ่น	รส		และเรื่องอื่น	ๆ	ไปจนถึงการ

เสนอให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายอาญาเพือ่ลงโทษผูซ้ือ้สนิค้าทีล่ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	อนัเป็นการแสดงถงึความ

พยายามอย่างยิ่งยวดของหน่วยงานของรัฐที่จะปฏิบัติตามพันธะกรณีเหล่านัน้			

	 	 เนือ้หาของบทความนี	้จะเป็นการรายงานถงึผลการศกึษาเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นส่วนข้อเท็จจริง	 และความเห็นของผู้เขียน	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป	 ซึ่งพบว่า	 ปัญหาทางปฏิบัติส่วนใหญ	่ เกิดจากการขาดความเข้าใจพื้นฐาน

ในเรื่องวัตถุประสงค์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 และมีบทบัญญัติที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการบังคับใช้

กฎหมายในกลุ่มนี้	จึงควรจะได้มีการศึกษา	และแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้ประเทศไทยมี

ความพร้อมในระดบัทีส่ามารถใช้บทบญัญตัเิหล่านัน้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ก่อนทีจ่ะอนวุตักิฎหมายอืน่	ๆ 	เพือ่

ให้เป็นไปตามพันธะกรณทีี่มีต่อนานาประเทศ

	 ๑	นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น	ลักษณะต่าง	ๆ 	ของทรัพย์สินทางปัญญามีการจ�าแนกไว้ถึง	๑๘	ประการ	โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน	ไชยยศ	เหมะรัชตะ,	อัตลักษณ์

ของกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา,	Chulalongkorn	Review,	ปีที่	๑๙	ฉบบัที่	๗๔	มกราคม-มนีาคม	๒๕๕๐,	กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

หน้า	๕๘-๖๗

บทน�า

	 โดยเหตุที่ระบบความคิดในเรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญามิได้เกิดขึ้นจาก

ความจ�าเป็นในสังคมไทย	 ประกอบกับ

ความรีบเร่งในการปฏิบัติตามพันธะกรณี

ระหว่างประเทศ	 ท�าให้ประเทศไทยต้อง

น�าระบบความคิดโดยที่สังคมไทยไม่มี

ความพร้อมและพยายามน�ามาใช้ใน 

ระบบกฎหมายไทยด้วยความเข ้าใจ 

ที่มีอยู่ท�าให้นกักฎหมายไทยพยายามให้

ค�าจ�ากัดความของทรัพย์สินทางปัญญา

ในรปูแบบต่าง	ๆ 	โดยอาศยัค�าจ�ากดัความ 

ในบทกฎหมายในเรื่องนัน้	ๆ	โดยละเลย 

ที่จะชี้ให้เห็นถึงลักษณะร่วมกันที่ส�าคัญ 

ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท๑ 
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และความสมัพนัธ์กบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

ส่งผลการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของไทยต้องอิงอยู ่กับความคิด 

กระแสหลั กของประ เทศที่ ได ้ รั บ

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาใน

ประเทศนัน้	 และขาดทิศทางการพัฒนา

ที่เหมาะสม	 การเริ่มต้นศึกษาความคิด

พื้นฐานโดยอิงจากปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 

ใช้กฎหมาย	จะช่วยให้มข้ีอเทจ็จรงิเพิม่ขึน้

เพื่อการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว			

 

ส่วนที่	 ๑	 การปรับใช ้กฎหมายที่ไม ่ 

เหมาะสม

	 เนื่องจากลักษณะของทรัพย์สิน

ทางปัญญามีพื้นฐานมาจากแนวความ

คิดที่แตกต่างกัน	 การบัญญัติกฎหมาย

เพื่อคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน

แต่ละประเภท	จึงมักจะตราเป็นกฎหมาย

เฉพาะ	เพื่ออธิบายความหมาย	การขอรับ

สิทธิ	 หน้าที่	 และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	

โดยเข้าใจว่า	 ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์	 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางพื้นฐาน

ที่เกี่ยวกับสิทธิ	และหน้าที่ของปัจเจกชน	

มีความเพียงพอที่จะน�าไปปรับใช้โดย

อนุโลมต่อไป	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	

การปรับใช้อาจท�าได้อย่างจ�ากัดเท่านั้น	

ไม่สามารถน�าไปปรบัใช้ได้เป็นการทัว่ไป	

ดังจะได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้

	 ๑.	 การน�าหลกักฎหมายเกีย่วกบั

ทรัพย์สินทั่วไปตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์มาปรับใช้	

	 เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามี

ลักษณะเป็นนามธรรม	 เพราะเป็นเพียง

การแสดงออกทางความคิด	 จึงเป็นสิ่งที่

ไม่มีรูปร่าง	 ไม่มีมิติ	 ทั้งยังมีลักษณะที่

แตกต่างจากทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 ที่สามารถยึดถือและ

ครอบครองได้ทางกายภาพ	 จึงไม่อาจ

น�าหลักกฎหมาย	 ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์มาปรับใช้กับทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นการทั่วไป	 ซึ่งแนวความ

คิดดังกล่าว	 ศาลไทยยอมรับและวาง

บรรทัดฐานอย่างชัดเจน	 ตัวอย่างเช่น	

การไม่น�าหลกักฎหมายในเรือ่งการครอบ

ครองปรปักษ์	ตามมาตรา	๑๓๘๒	มาใช้

กับทรัพย์สินทางปัญญา	 ด้วยเหตุผลข้าง

ต้น	 การครอบครองเทปบันทึกเสียงเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เพลง๒	 หรือการใช้

เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการ

ละเมิด๓	 จึงไม่ท�าให้ผู ้กล่าวอ้างได้รับ

สทิธโิดยเหตแุห่งการครอบครองปรปักษ์		

ซึ่งศาลเห็นว่า	 ทรัพย์สินทางปัญญานั้น	

แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทหนึง่	 แต่ก็

มีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างไปจาก

อสังหาริมทรัพย์	หรือสังหาริมทรัพย์	จน

ไม่อาจจัดเป็นทรัพย์สินในความหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์			และ

ไม่อาจครอบครองได้อย่างทรัพย์สิน

ทัว่ไป	จงึไม่อาจจะแย่งการครอบครองได้		

เพราะเจ้าของมิได้สูญเสียสิทธิจากการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ประการใด

	 จากบรรทัดฐานดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่า	 การน�าประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ไปปรับใช้เพื่อบังคับทรัพย์สิน

ทางปัญญา	จงึพงึจะต้องปรบัใช้ด้วยความ

ระมดัระวงั		โดยในส่วนต่อไป	จะเป็นการ

	 ๒	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๘๔๖/๒๕๓๔
	 ๓	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๙๕๔๔/๒๕๔๒	และ	๖๔๖๖/๒๕๓๘

พิจารณาถึงทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับสินสมรส	 และมรดก	

ไม่สามารถน�าประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ในเรื่องดังกล่าวมาบังคับใช้

	 	 ๑.๑	 การให้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาตกเป็นสินสมรส	 ตามมาตรา	

๑๔๗๔	

	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

ได้วางหลกัว่า	หากคูส่มรสได้ทรพัย์สนิใด

มาระหว่างสมรส	 ให้ถือว่าทรัพย์สินนัน้

เป็นสินสมรส	และคู่สมรสจะต้องจัดการ

ทรัพย์สินร่วมกัน	 ตามมาตรา	 ๑๔๘๐	

ประกอบกบัมาตรา	๑๔๗๔	ก�าหนดต่อไป

ว่า	ในกรณทีีเ่ป็นทีส่งสยั	ให้สนันษิฐานไว้

ก่อนว่าเป็นสินสมรสนัน้		

	 จากหลักกฎหมายข้างต้น	 เมื่อน�า

ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งล้วนแต่เกิดจาก

การสร้างสรรค์	จะเห็นได้ว่า

	 ประการที่	 ๑	แม้คู่สมรสจะถือว่า

เป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญัต่อผูส้ร้างสรรค์

งาน	 แต่ไม่ปรากฏความสัมพันธ์หรือจุด

เกาะเกีย่วกบังานทีส่ร้างสรรค์แต่ประการ

ใด	 จึงไม่มีเหตุผลที่กฎหมายจะให้ความ

คุม้ครองหรอืประโยชน์แก่ผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง		

	 ประการที่	 ๒	 สิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	มไิด้เป็นสทิธใินทางเศรษฐกจิ

แต่เพียงประการเดียว	 อาทิเช่น	 “ธรรม

สิทธิ”	 ในกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์อันเป็น

สทิธขิองผูส้ร้างสรรค์ในการทีจ่ะปกป้อง

ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู ้สร ้างสรรค ์ 

อนัอาจมาจากการกระท�าในลกัษณะต่าง	ๆ 	

ของบคุคลอืน่	เช่น	การดดัแปลง	ตดัทอน 

งานให้เสียรูป	 หรือการที่บุคคลใดแอบ
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อ้างว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานทั้ง	 ๆ	 ที่ 

บุคคลนัน้มิใช่เป็นผู้สร้างสรรค์งานนัน้๔ 

หากถือว ่าลิขสิทธิ์ เป ็นสินสมรสตาม

กฎหมายแล้ว	คู่สมรสซึ่งมิได้เป็นผู้สร้าง 

สรรค์งาน	 ย่อมสามารถใช้ธรรมสิทธิไป 

อ้างสิทธิในเรื่องเกียรติคุณของผู ้สร้าง 

สรรค์ต่อผู้อื่น	โดยอนุโลมว่าเป็นคู่สมรส	

และก่อให้เกิดข้อโต้แย้งได้ว ่าในเมื่อ 

ผูส้ร้างสรรค์ไม่ใช้ธรรมสทิธ	ิ	ภรรยาของ

ผู้สร้างสรรค์จะอ้างเหตุใดในการใช้สิทธิ	

	 ประการที่	๓	มาตรา	๑๔๗๑	ได้

บัญญัติความหมายของ	 “สินส่วนตัว”	

ไว้ว่า	 หมายถึงเครื่องใช้ที่จ�าเป็นในการ

ประกอบอาชีพ	 หรือวิชาชีพของคู่สมรส

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	ตัวอย่างเช่น	ทนายความ

ก็คงเป็นเสื้อครุย	 เครื่องคอมพิวเตอร์	

ต�ารากฎหมาย	และในกรณทีีเ่ป็นนกัเขยีน

นัน้	พึงเห็นได้ชัดว่า	Source	Code	ของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	พันธุ์พืช	

ต�ารับยาเหล่านี้ย่อมถือว่าสิ่งที่จ�าเป็นใน

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพทั้งสิ้น	

	 ประการที	่๔	ในกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์ 

งานและผู้สมรสหย่ากัน	 จะต้องจัดการ

แบ่งสินสมรส	และหากไม่สามารถตกลง

ได้	คูก่รณจีะต้องร้องขอต่อศาลเพือ่ให้น�า

ทรัพย์สินไปขายทอดตลาด	 ยิ่งเป็นกรณี

ที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความเบาบาง

ของเหตุผลที่กฎหมายจะสนับสนนุให้ผู้

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับงานสร้างสรรค์

ที่ต้องอาศัยความอุตสาหะ	 ทุ่มเทก�าลัง

ความคิดในการสร้างสรรค์	 บางครั้งใช้

เวลากว่าค่อนชีวิต	 อ้างสิทธิขอแบ่งปัน	

“การแสดงออกทางความคิดแต่ล�าพัง”	

ของผู้สร้างสรรค์		

	 อย่างไรกต็าม	นกักฎหมายบางท่าน 

เห็นว่า	 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได ้มา 

ระหว่างสมรส	 ย่อมถือว่าเป็นสินสมรส 

โดยอ้างค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๒๕๒๙/ 

๒๕๓๘	 ซึ่งได้ให้เหตุผลว่า	 เนื่องจาก

เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนใน

ระหว่างที่สมรส	 จึงถือว่าเป็นทรัพย์สิน

ที่มาระหว่างสมรส	 และมีสภาพเป็น 

สินสมรส	ดังนัน้สามีและภรรยาย่อมเป็น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกันนั้น๕ 

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว	

จะพบข้อเท็จจริงว่า	 ในกรณีนี้เป็นเรื่อง 

ของสามีภรรยาต้องการจะหย่ากัน	 และ 

ท�าสญัญาแบ่งสนิสมรสทีเ่ป็นเครือ่งหมาย 

การค้าซึ่งภรรยาเป็นผู้คิดและสร้างสรรค์	

แล ้วให ้สามีน�าไปจดทะเบียนไปชื่อ 

ของตน	 โดยให้ตกเป็นของภรรยาแต่

เพียงฝ่ายเดียว	 แต่ในขณะที่ยังมิได้ไป 

จดทะเบียนโอนให้แก่อดีตภรรยานัน้	 มี

ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว	 ศาล

ถือว่าเครื่องหมายการค้าเป็นของอดีต

ภรรยาทันที	แม้ว่ายังไม่จดทะเบียน	และ 

ถือว ่าเป ็นผู ้ เสียหายที่มีสิทธิฟ ้องคดี 

ดังกล่าว	 ผู ้ เขียนเห็นว ่า	 เนื่องจากมี 

ข้อเท็จจริงที่ว ่าฝ ่ายภรรยาได้คิดและ 

ออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับ

สินค้าดังกล่าว	 ดังนั้น	 จึงถือได้ว่าสามี

และภรรยาเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า 

ร่วมกัน	 โดยไม่ต้องไปค�านึงเรื่องจด

ทะเบียนแต่อย่างใด	 และไม่อาจถือได้ว่า

ค�าพิพากษาดังกล่าววางบรรทัดฐานว่า 

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได ้มาระหว่าง

สมรส	ถือเป็นสินสมรส

	 	 ๑.๒	 การปรับหลักกฎหมาย

ในเรื่องมรดกที่ไม่มีผู ้รับตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	๑๗๕๓	

	 เมื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

ถึงแก่ความตาย	 ทรัพย์สินทางปัญญา	

ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	 ย่อม

ถือเป็นมรดก	และตกทอดสู่ทายาท		และ

หากไม่มทีายาท	กใ็ห้มรดกนัน้ตกเป็นของ

แผ่นดิน

	 ส�าหรับในกรณขีองทรัพย์สินทาง 

ปัญญาซึ่งเป็นมรดกที่ไม่มีผู้รับนัน้	 การ

ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะตกสู ่ 

แผ ่นดินในลักษณะที่ เป ็นสิทธิหวง

กันต ่อไป	 ย ่อมจะเป ็นการปรับใช ้

กฎหมายที่มิได้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์

ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 คือ

การผูกขาดเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่ง 

“โอกาส”	 ที่ผู ้สร ้างสรรค ์จะได ้ใช ้

ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่

เพียงผู้เดียวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ได้บัญญัติไว้	 ดังนัน้เมื่อผู้สร้างสรรค์ดัง

กล่าวเสียชีวิตในระหว่างที่ระยะเวลา 

	 ๔	 ไชยยศ	เหมะรัชตะ,	ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	พิมพ์ครั้งที่	๔,	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านกัพิมพ์นติิธรรม,	๒๕๔๕	หน้า	๕๙
	 ๕	 ปภาศรี	บวัสวรรค์,	การจดัการสนิสมรสของคูส่มรสในทรพัย์สนิทางปัญญา	เปรยีบเทยีบลขิสทิธิก์บัสทิธบิตัร	หน้า	๔๘-๖๐,	ผลงานทางวชิาการด้านกฎหมาย

และกระบวนการยตุธิรรม	ในการสมัมนาทางวชิาการเพือ่การพฒันาการศกึษาด้านนติศิาสตร์	ตามโครงการสมัมนาทางวชิาการเพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืในการพฒันา

กระบวนการยุติธรรม	ระหว่าง	คณะนติิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน	และส�านกังานกิจการยุติธรรม	ครั้งที่	๓	จัดโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	ส�านกังานกิจการยุติธรรม	สภานติิศึกษา	ระหว่างวันที่	๓๐	พฤษภาคม-๑	เมษายน	๒๕๕๑
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ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด	 บุคคลผู้เป็นทายาท 

ก็ควรจะได้รับการสืบสิทธิของผู ้สร้าง 

สรรค์งาน	เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

ผู้สร้างสรรค์ไม่มีทายาทโดยธรรมและ

มิได้ท�าพินัยกรรมไว้	 ย่อมจะถือได้ว่า 

กฎหมายได ้ให ้ความคุ ้มครองแก ่ผู ้

สร้างสรรค์จนถึงที่สุดแล้ว	 และสังคม

ควรจะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทาง

ปัญญาดังกล่าวโดยไม่มีความจ�าเป็นจะ

ต้องหวงกันอีกต่อไป	 นัน่ก็คือทรัพย์สิน

ทางปัญญาจะต้องสิ้นสภาพไปนั่นเอง		

การพิจารณาให้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง

เป็นมรดกที่ไม่มีผู้รับยังคงสภาพเดิมของ

ทรัพย์สินทางปัญญาไว้	 และปล่อยให้รัฐ

เข้ามารับประโยชน์จากการหวงกันนั้น		

ย่อมจะเห็นได้ว่าการขัดต่อเจตนารมณ์

พืน้ฐานของกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา

ส่วนที่	 ๒	 ความทับซ้อนของกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา	และกฎหมายอื่น	ๆ 

	 นอกจากความไม ่สมบูรณ ์ใน

เรื่องบทบัญญัติทั่วไป	 จนท�าให้มีความ

พยายามอุดช่องว่างโดยการใช้กฎหมาย

ที่ไม่เหมาะสมแล้ว	 ในระหว่างกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา	 ยังมีความทับซ้อน

ในระหว่างกนัตวัอย่างเช่น	ความทบัซ้อน

ในระหว่างงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์		

กับเครื่องหมายการค้า	และสิทธิบัตรการ

ออกแบบ	ความทับซ้อนเหล่านีก้่อให้เกิด

ความยุ่งยากในหลายประการ	 ตั้งแต่การ

ขอรับสิทธิการได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย	รวมถงึการท�างานของเจ้าหน้าที่

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะในประเดน็ต่อไปนี้

	 	 ๒.๑	 ทรัพย์สินทางปัญญา

ควรจะได้รับการคุ้มครองซ�้าซ้อนหรือไม่ 

เช่น	 งานศิลปกรรมที่ถูกใช้เป็นเครื่อง 

หมายการค้า	ควรจะได้รับความคุ้มครอง 

ในฐานะลิขสิทธิ์	หรือเครื่องหมายการค้า	

เพราะทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละลักษณะ 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดย

เฉพาะต้นทุนในการสร้างสรรค์งาน

เหล่านัน้อาทิเช่น	 การลงทุนและก�าหนด

มาตรฐานเพื่อให้เครื่องหมายการค้าเป็น

ที่ยอมรับนั้น	 อย่างน้อยที่สุดจะต้องมี

การควบคุมคุณภาพของสินค้า	 เพื่อให้มี

มาตรฐานหรือมีความแตกต่างในระดับ

ที่ท�าให้ลูกค้าเลือกหรือจ�าแนกสินค้า 

ของตน	โดยไม่จ�าต้องเป็นงานสร้างสรรค์

ที่มีระดับสูงกว่าปกติ	 ไม่เหมือนกับสิทธิ

บัตร	 ซึ่งจะต้องให้มีขั้นการประดิษฐ์ที่

สูงกว่าที่สังคมรับรู้	ดังนัน้	หากให้ความ

คุ้มครองบิดเบือนไปจากสภาพที่เป็นอยู่		

ก็ย่อมจะเป็นการคุ ้มครองซ�้าซ้อน	 ซึ่ง

ท�าให้สังคมแบกรับภาระ	 ตัวอย่างเช่น	

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร	

อาจอ้างว่า	 “งานรูปทรงหลายมิติ”	 ของ

ตนเป็นศิลปกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์	 และ

ถอืว่าผูล้ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของตน

เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์	ทั้ง	ๆ 	ที่ใช้	“งานรูป

ทรงหลายมิติ”	 แบบเครื่องหมายการค้า	

หรือสิทธิบัตร	 และเมื่อเราพิจารณาถึง

เหตทุีเ่จ้าของงานกล่าว	จะสามารถจ�าแนก

เหตุผล	ได้ดังนี้

	 (ก)	 งานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด

ทะเบียน	 ในขณะที่เครื่องหมายการค้า

ต้องจดทะเบยีนและต้องเสยีค่าธรรมเนยีม	

ความส�าเร็จในการจดทะเบียน	 ขึ้นอยู ่

กับหลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนของ

หน่วยงานของรัฐ	ทั้งในและต่างประเทศ		

ดงันัน้	การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า	

จึงมีต้นทุนที่สูงกว่า

		 (ข)	 งานอันมีลิขสิทธิ์สามารถ

ใช ้อ ้างได ้ เกือบทั่วโลก	 โดยเฉพาะ

ประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีของอนุสัญญา

เบอร์น	 โดยไม่มีระบบตรวจสอบความ

ถูกต ้องในแต่ละประเทศ	 ในขณะที่

เครื่องหมายการค้า	ใช้อ้างว่าได้เฉพาะใน

ประเทศที่รับจดทะเบียนเท่านัน้	

	 กรณีเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาระบบกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาให้บิดเบือนไป	 ซึ่งในท้าย

ที่สุด	 ระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยว

กับเครื่องหมายการค้าจะถูกท�าให้เสีย

หายไป	 หากเรายอมรับให้มีการคุ้มครอง

ทรพัย์สนิทางปัญญาในลกัษณะทีซ่�า้ซ้อน

กันดังกล่าว	

	 	 ๒.๒	ค ว า ม ทั บ ซ ้ อ นกั บ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์โดย

รวมของสังคม

	 แม้ว่าทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็น

กฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู ้สร้างสรรค์ใน

ลักษณะที่ผูกขาด	 และหวงกันเพื่อให้หา

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา	 แต่

โดยสภาพของทรัพย์สินทางปัญญาแต่

เพียงล�าพัง	 ยังไม่ก่อให้เกิดระบบผูกขาด		

เพราะผู้สร้างสรรค์ก็เป็นเพียงผู้แข่งขัน

รายหนึง่ในระบบตลาด	และหากงานของ

ผูส้ร้างสรรค์สามารถ	“ทดแทน”	โดยงาน

ของผูอ้ืน่	การผกูขาดกจ็ะไม่เกดิขึน้	ดงันัน้ 

	 ๖	 W.R.	Comish,	Intellecutual	Property:	Patent,	Copyright,	Trade	Mark	and	Allied	Right,	(London,	Weet	&	Maxwell,	1999.	p.	39.
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

จึงต้องมีข้อเท็จจริงที่มีนัยส�าคัญอื่น	 ๆ	

ผนวกเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาด	

เช่น	เจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญามอี�านาจ

เหนอืตลาด	จงึจะก่อให้เกดิการผกูขาดได้๖

	 ในประเด็นนี้	 กฎหมายในแต่ละ

เรือ่งทีร่บัรองให้ทรพัย์สนิทางปัญญาเป็น

สทิธติามกฎหมาย	ได้พยายามรกัษาความ

สมดุลเพื่อมิให้มีการผูกขาดจนก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสังคม	 โดยได้เปิดช่อง

ให้มีข้อยกเว้นในบทบัญญัติในกฎหมาย 

นัน้	ๆ	เช่น	ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์	

และการบงัคบัใช้ลขิสทิธิใ์นเรือ่งการแปล

เพื่อการศึกษา	 (FAIR	 USE)	 ในมาตรา	

๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	

๒๕๓๗๗	แต่เนือ่งจากบทบญัญตัเิหล่านัน้ 

เป็นการวางแนวทางอย่างกว้าง	ๆ 	ไว้	เพื่อ

รอให้สังคมวางบรรทัดฐาน	 ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการวางบรรทัดฐานเหล่านี้	

จึงท�าให้มีผู้ฉวยโอกาส	 ละเมิดสิทธิของ 

ผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว	 โดยอาศัยข้อ

ยกเว้นเหล่านัน้		เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น	

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้พยายาม

สร้างคู ่มือในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์

ประเภทต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

จนถึงปัจจุบัน	เช่น	ในการเรียนการสอน	

รายงานข่าว	 งานเขียน๘	 เป็นต้น	 ซึ่งนกั

กฎหมายควรจะศกึษาต่อไปถงึผลกระทบ

ของการด�าเนนิการดังกล่าว

	 นอกจากบทบญัญตัทิีป่รากฏอยูใ่น

กฎหมายแต่ละเรือ่งนัน้	หน่วยงานของรฐั

หลายหน่วยงานก็มีบทบาทในการบังคับ

ใช้กฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ใน

การลดความรุนแรงของการผูกขาด	 เช่น	

การที่กรมการค้าภายในก�าหนดให้ค่า

ลิขสิทธิ์เพลงต่าง	 ๆ	 เป็นบริการควบคุม

ราคา๙	 ตามพระราชบัญญัติการก�าหนด

ราคาสินค้าและบริการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

เนื่องจากเกิดปัญหาการบังคับใช้ลิขสิทธิ์

เพลงต่าง	ๆ	อย่างไม่เหมาะสม	จนก่อให้

เกดิการกระทบกระทัง่และมคีวามรนุแรง

มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ซึง่ในท้ายทีส่ดุกลบัต้องใช้

วิธีขอความร่วมมือจากภาคเอกชนแทน

		 การบังคับใช ้พระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒		

เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่กรมการค้า

ภายในพยายามอย่างยิ่งที่จะน�ามาลด

ความรุนแรงของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่มีอ�านาจเหนือตลาด๑๐	 แต่

การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกลับมี

อุปสรรคนานานับประการ	 ไม่ว่าจะเป็น

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการบังคับ

ใช้กฎหมาย	 ความขัดแย้งในการปฏิบัติ

งานกับส�านกังานอัยการสูงสุด๑๑	การขาด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการบังคับใช้

กฎหมายเพราะกังวลว่า	 การออกหลัก

เกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์	 และกลายเป็นข้อ

อ้างที่ใช้ในการฝ่าฝืนกฎหมาย	 จะท�าให้

เข้าใจว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพของ

หน่วยงานรัฐ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต

บคุลากรทีม่คีวามรูท้างด้านกฎหมาย	ในปี	

๒๕๔๘	คณะนติศิาสตร์	ในสงักดัสถาบนั

การอุดมศึกษาเอกชน	จ�านวน	๓๔	แห่ง	

มีบุคลากรที่สอนวิชานี้ไม่ถึง	๕	คน

	 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ภาครัฐ

จงึไม่ควรทีจ่ะคาดหวงัให้สถาบนัตลุาการ	

เป็นหน่วยงานที่ชี้ขาดในประเด็นเรื่อง

ความทบัซ้อนของกฎหมายทรพัย์สนิทาง

ปัญญา	 แต่ควรจะร่วมกับภาคเอกชนใน

การก�าหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้สังคม

ขับเคลื่อนไปได้	 โดยไม่ต้องกังวลว่า	

แนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น	จะ

กลายเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนใช้ในการศึกษา

เพื่อหาช่องว่างในการฝ่าฝืนกฎหมาย		

เพราะลักษณะดังกล่าวคือแนวทางหนึ่ง

ในการพัฒนากฎหมายและการต่อสู้เพื่อ

ประโยชน์ของสังคม

	 ๘	 http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=207&Itemid=232	วันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๒
	 ๙	 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	 เรื่อง	 การแจ้งค่าตอบแทน	 ต้นทุน	 ค่าใช้จ่าย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ 
สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า	ลงวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๒
	 ๑๐	การศกึษาซึง่จ�ากดัขอบเขตการวจิยัในเรือ่ง	ยา	เมลด็พนัธุพ์ชื	ซอฟแวร์	และหนงัสอืต�าราเรยีน	โดยศนูย์วจิยัและพฒันากฎหมาย	คณะนติศิาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
โครงการศกึษาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญากบักฎหมายการแข่งขนัทางการค้าและกฎหมายป้องกนัการผกูขาด	เสนอ	กรมทรพัย์สนิทางปัญญา, 
๒๕๕๑	
	 ๑๑	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	บันทึกส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เรื่อง	อ�านาจการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	 เรื่องเสร็จ	
ที่	๒๐๙/๒๕๕๒	เมษายน	๒๕๕๒

	 ๗	 ส�าหรับในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	 ๆ	 ก็มีปรากฏเกือบทั้งหมด	 การบังคับใช้สิทธิบัตร	 (COMPULSORY	 LICENSE)	 ตามมาตรา	 ๕๑-๕๒	 ตาม 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร	พ.ศ.	๒๕๒๒,	มาตรา	๓๓	ในกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช,	มาตรา	๓๔-๓๕	ใน	กฎหมายที่เกี่ยวกับผังภูมิวงจร	และ	มาตรา	๓๔	ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย		



ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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เจ้าของอาจอ้างว่า	 เครื่องหมายที่ที่น�าไป

จดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลภายนอก

ใช้สิทธินัน้เป็นเครื่องหมายการค้าทั้ง	 ๆ

ที่มีลักษณะหรือรูปร ่างแบบเดียวกับ

เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ก็ตาม	 ซึ่งไม่น่าจะถือได้ว่า	 การรับจด

ทะเบียนในลักษณะดังกล่าวเป็นการ

ด�าเนนิการที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายแต่อย่างใด

	 	 ๓.๒	ก า ร บั ง คั บ ต า ม ค� า

พิพากษาของศาล

	 ในบางกรณี	 มีการใช้ทรัพย์สิน 

ทางป ัญญาในลักษณะที่ทับซ ้อนกับ

กฎหมายอื่น	 ๆ	 เช่น	 กฎหมายเรื่องชื่อ

ของบุคคล	ตามมาตรา	๑๘	แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	เป็นต้น	ซึ่งใน

เรื่องนี้	 กฎหมายได้วางหลักว่า	 เจ้าของ

นามผู้เสื่อมเสียประโยชน์	 จากการที่มี 

ผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยไม่มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย	 เจ้าของนามจะร้องขอต่อ

ศาลให้สั่งห้ามการใช้นามนั้นก็ได้	 ซึ่ง 

ศาลไทยได้ขยายความของนามของบคุคล	

ให้รวมไปถงึชือ่เครือ่งหมายการค้าและชือ่

ทางการค้าด้วย	 โดยถือว่าเป็น	 “ค�าเรียก

ขาน”	ถือเป็นชื่อบุคคลประเภทหนึง่		

	 กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่

นิติบุคคลหลายประเภท	 ไม่ว่าจะเป็น

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	หรือบริษัท	 ได้น�าเอา

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ไปใช้ประกอบกับค�าอื่น	 กลายเป็นชื่อ

	 (๑)	 ผู้ยื่นค�าขอและประสบความ

ส�าเร็จในการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม

เกอืบทัง้หมดเป็นนติบิคุคลประเภทบรษิทั

จ�ากัด	 โดยมีเพียง	 ๒๐	 กว่ารายเท่านั้น		

และบางบริษัทอ้างเหตุผลในการเป็น	

“กลุ่มเดียวกัน”	 โดยเหตุที่มี	 “กรรมการ

ร่วมกันเพียงหนึง่คน”		

		 (๒) 	 ผู ้ ยื่ นค� าขอจดทะ เบี ยน

เครือ่งหมายร่วมบางราย	ได้น�าเครือ่งหมาย 

เดียวกันนี้ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย 

การค ้า	 ซึ่ง เจ ้าหน ้าที่กรมทรัพย ์สิน 

ทางปัญญาได้รบัจดทะเบยีน	และก�าหนด 

ให ้ เจ ้ าของเครื่ องหมายการค ้ าและ

เครื่องหมายร่วมจดทะเบียนเครื่องหมาย

ทั้งสองประเภทเป ็นเครื่องหมายชุด	

ดังนั้น	 เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

และเครื่องหมายร่วม	 ซึ่งจดทะเบียน

เครื่องหมายชุดแล้ว	 มีความประสงค์ 

จะโอนเครือ่งหมายทัง้สองประเภท	จะต้อง 

โอนเครื่องหมายทั้งสองประเภทดังกล่าว 

นัน้ไปพร้อมกนั	จะโอนเฉพาะเครือ่งหมาย 

ร่วม	 หรือเครื่องหมายการค้าแต่เพียง

ประเภทเดียวไม่ได้๑๒

	 นอกจากนี้	 ตามกฎหมายนัน้	 ได้

มีข้อจ�ากัดไม่ให้น�าเครื่องหมายร่วมไป

อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ได้	 แต่การน�า

เครื่องหมายเดียวกันไปยื่นขอจดทะเบียน

เพื่อให้เป็นทั้งเครื่องหมายการค้า	 และ

เครือ่งหมายร่วม		ย่อมจะเหน็ได้ว่ามเีจตนา

หลีกเลี่ยงกฎหมายในเรื่องนี้	 เนื่องจาก

ส่วนที่	๓	ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดจากตัว

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๓.๑	 ความพยายามในการ

บังคับใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน

	 กฎหมายทรัพย ์สินทางปัญญา 

บางฉบับ	 มีการบัญญัติศัพท์ซึ่งไม ่มี

ความหมายอธิบายไว้	 หรือมิได้มีการ

ศึกษาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของถ้อยค�า

ในตัวบทกฎหมายว่ามีความหมายเช่นใด		

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องจ�าเป็นจะต้อง

บังคับใช้กฎหมายเท่าที่จะท�าได้	 จึงก่อ

ให้เกิดความลักลั่นและก่อให้เกิดปัญหา 

ต่อเนื่อง	ตัวอย่างเช่น

	 “เครื่องหมายร่วม”	 ตามพระราช

บัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.	๒๕๓๔ 

ได้ให้ความหมายว่า	 เป็นเครื่องหมาย 

การค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือ

จะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ ่ม

เดียวกัน	 หรือโดยสมาชิกของสมาคม	

สหกรณ์	สหภาพ	สมาพันธ์	 กลุ่มบุคคล

หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน	

และมาตรา	๙๔	ได้วางหลักต่อไปว่า	ให้

น�าหลักเกณฑ์ในเรื่องเครื่องหมายการค้า

มาปรับใช้ทั้งหมด	 ยกเว้นการอนญุาตให้ 

ใช้แก่บุคคลอื่น	 ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

คือ 	 การที่ มิ ได ้ มี ค� า จ� ากั ดความว ่ า 

“กลุ่มเดียวกัน”	มีความหมายเช่นใด	จาก

การตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นค�าขอจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายร่วมใน	พ.ศ.	๒๕๕๐	

พบประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้		

	 ๑๒	มาตรา	 ๑๔	 ในกรณทีี่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนัน้	 จะใช้ส�าหรับสินค้าจ�าพวกเดียวกัน	 หรือต่างจ�าพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า	 มีลักษณะอย่าง

เดยีวกนักบัสนิค้าทีใ่ช้เครือ่งหมายการค้าอกีเครือ่งหมายหนึง่ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้ว	หรอืทีอ่ยูใ่นระหว่างการขอจดทะเบยีนของเจ้าของเดยีวกนั	ถ้านายทะเบยีนเหน็ว่า	

เครือ่งหมายการค้าเหล่านัน้เหมอืนกนั	หรอืคล้ายกนัจนถงึกบัว่า	ถ้าหากบคุคลอืน่จะเป็นผูใ้ช้เครือ่งหมายการค้าทีข่อจดทะเบยีนนัน้แล้ว	กอ็าจจะเป็นการท�าให้สาธารณชน

สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งก�าเนดิของสินค้า	ให้นายทะเบียนมีค�าสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านัน้เป็นเครื่องหมายชุด...”
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

ของนติิบุคคล	ตัวอย่างเช่น	ห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด	 XXX	 เป็นต้น	 เมื่อเจ้าของนาม

เหล่านัน้มาฟ้องร้องต่อศาล	 ศาลจะถือว่า

การที่นติิบุคคลเหล่านี้ใช้สิทธิในเรื่องชื่อ

ของบุคคลโดยการน�าเครื่องหมายการค้า

ของผู้อื่นซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลาย	 ไปเป็น

ชื่อของนิติบุคคลนั้น	 หรือน�าไปใช้เป็น 

ส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลเป็นการใช้

สิทธิที่ไม่สุจริต	 และศาลจะพิพากษา

ตามค�าขอท้ายฟ้อง	 เพื่อห้ามนิติบุคคล

เหล่านั้นใช้ชื่อที่เป็นเครื่องหมายการค้า

นั้น๑๓	อย่างไรก็ตาม	 ในการบังคับตาม 

ค�าพิพากษาของศาลจะพบว ่า	 หาก

นติบิคุคลทีแ่พ้คดนีัน้	ไม่ไปด�าเนนิการจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นประการอื่น	

โจทก์ผู้ชนะคดี	ก็ไม่อาจจะไปด�าเนนิการ 

ร้องขอนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท	

ลบชื่อหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอย่างอื่น	

เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์

รองรับ	 ซึ่งในท้ายสุด	 นายทะเบียนก็

ด�าเนนิการได้แต่เพยีงบนัทกึเป็นหมายเหตุ

ท้ายหนงัสือรับรอง	ในท�านองว่า	

	 ๑๓	ตวัอย่างเช่น	คดหีมายเลขด�า	ที	่ทป.		๑๓๒/๒๕๔๔	คดหีมายเลขแดงที	่	๑๒๑/๒๕๔๕		คดหีมายเลขด�า	ที	่ทป.		๑๐๓/๒๕๔๖	คดหีมายเลขแดงที	่๒๙/๒๕๔๘		

และ	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	๕๔๒/๒๕๔๖	

	 ๑๔	เมื่อมีการปรับปรุง	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งก�าหนดให้นติิบุคคลสิ้นสภาพนติิบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกเสียจาก

ทะเบียน	(มาตรา	๑๒๗๓/๓)	ไม่ใช่เพียงเลิกกัน	ชื่อของนติิบุคคลรายดังกล่าว	จึงถูกลบออกจากระบบ			

 “ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มคี�าพพิากษาเมือ่

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ห้ามมิให้ ห้างหุ้นส่วนนี้ใช้ชื่อ...เป็นชื่อห้างอีกต่อไป”

	 นิติบุคคลที่แพ้คดีเนื่องจากศาล

พิพากษาว่าใช้สิทธิในชื่อบุคคลไม่สุจริต

เหล่านี้		บางรายก็ยินยอมเปลี่ยนชื่อ		บาง

ราย	ผู้บริหารก็ปล่อยให้ถูกทิ้งร้างโดยชื่อ

ดังกล่าวยังคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลชื่อ

นติิบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อ

ไป๑๔	แต่อย่างไรกต็าม	บางนติบิคุคลยงัคง

ประกอบกจิการปกติ	และคงชือ่ทีใ่ช้สทิธิ

ไม่สุจริตต่อไป	 เพราะเหตุที่ไม่มีระเบียบ

หรือหลักเกณฑ์แก้ไขปัญหาในลักษณะ

ดังกล่าว

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ปัญหาทางปฏิบัติส่วนใหญ่เกิด

จากความไม่เข้าใจพื้นฐานในทรัพย์สิน

ทางป ัญญา	 โดยเฉพาะในประเด็น

วัตถุประสงค์	 ประกอบกับความไม่

สมบูรณ์ของบทกฎหมาย	 และมาตรการ

รองรับที่ไม ่ เพียงพอในการบังคับใช้

กฎหมาย	 ดังนัน้	 ก่อนที่ประเทศไทยจะ

ก้าวต่อไปในการอนุวัติกฎหมายในกลุ่ม

ทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อให้เป็นไปตาม

พันธะกรณีที่มีอยู่กับนานาประเทศ	 จึง

ควรแก้ไขโดยการศึกษาความรู้พื้นฐาน

ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง	

และสร้างระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

ความหมาย	การบงัคบัใช้สทิธ	ิสทิธขิองคู่

สมรส	การตกทอดสู่ทายาท	ฯลฯ	เพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์	 และสามารถปกป้อง

ประโยชน์ของสังคมได้อย่างแท้จริง	
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  Despite Thailand has been enforcing a series of intellectual property laws since 1902, 
initially with the Proprietary Right of Author Act R.E. 120. However, the era of determined 
enforcement has come only after the enactment of the Copyright Act B.E. 2521 in the past 30 years. Most 
of the laws were enacted with the primary purpose of implementing international treaties; for example, the 
Berne Convention for the Protection of Literaryand Artistic Works and recently the Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Propety Rights (TRIPs) and TRIPs–PLUS (which provide protection to intellectual 
properties beyond ordinary cognition of common Thais, for instance, the protection of trademark 
that cannot be seen by eyes e.g. sound, scent, taste, etc.). There is also a proposal for the imposition 
of criminal liabilities on purchasers of piracy products which demonstrates the utmost endeavor of govern-
ment agencies to act in accordance with those international obligations. 

   This article is a report on the result of study on problems arisen out of intellectual 
property law enforcement-both facts and comments from the author-in order that any interested 
person could utilize information contained herein for further development of the law. It is apparent 
that most of the practical problems came from lack of fundamental understanding of the 
purposes of intellectual property laws; and the current provisions available are insufficient for the 
enforcement thereof. Therefore, these flaws should be systematically studied and corrected 
in order to improve Thailand’s capability of enforcing those provisions for the highest benefit 
of the society before implementing any further obligations toward other nations. 




