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บทคัดย่อ 
 
 ผู้วิจัยพบว่าผ้าไหมสุรินทร์และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมสุรินทร์เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ
ของประเทศไทย  ด้วยคุณลักษณะพิเศษของผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายสวยงาม  เนื้อผ้านุ่มนวล   
เงาแวววาว  และลวดลายที่ทรงคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่น  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลให้
ผ้าไหมสุรินทร์  คือ  สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมของชาติ  ประกอบกับ ณ วันนี้กระบวนการผลิตผ้า
ไหมสุรินทร์เป็นการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน   เพื่อรองรับความต้องการของตลาดผู้บริโภค
จ านวนมากอันมีต่อผ้าไหมสุรินทร์   ในขณะเดียวกันผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ต่างมีความคาดหวังว่า  
ภาครัฐจะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น   และภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมาย
พิเศษ  เพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของงานผ้าไหมสุรินทร์และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
สุรินทร์พร้อม ๆ กัน 
 อย่างไรก็ตามความคาดหวังว่า  ประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะ  เพื่อการก ากับดูแลงาน
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยกลับไม่ประสบความส าเร็จ และเป็นที่
น่าสนใจว่าแม้ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของประเทศไทย   แต่
ประเทศไทยกลับไม่มีระบบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ผ้าไหมโดยเฉพาะ   ความคุ้มครอง       
ผ้าไหมไทยในฐานะผลงานสร้างสรรค์ของชาวบ้านจึงตกอยู่กับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หลาย ๆ ฉบับ  เช่น  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ฯลฯ   ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบความคิดของชาติตะวันตก   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จึงไม่อาจ
สะท้อนถึงแนวความคิดเพื่อการคุ้มครองผ้าไหมไทยได้อย่างแท้จริง   แม้ว่าการพัฒนาในภาคการ
ผลิต  การบริหารจัดการวัตถุดิบ  การปรับปรุงสายพันธุ์หม่อนไหมจะก้าวล้ าหน้าไปมากแล้วก็ตาม 
 ด้วยเหตุผลข้างต้นการศึกษาเร่ืองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย : ศึกษากรณีงานผ้าไหม
จังหวัดสุรินทร์จึงเกิดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีกับงานผ้า
ไหมสุรินทร์  ทั้งนี้ไม่ว่าในด้านการออกแบบลวดลายผ้าไหม   หรือด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันมี
ต่อลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์  หรือด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันมีต่อลวดลายที่ผลิตขึ้น
ใหม่   อันเป็นหนทางให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบทิศทางและนโยบายตามกฎหมายลิขสิทธิ์แก่
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งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์  และลวดลายที่ผลิตขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์  ทั้งนี้การที่มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น  ผู้วิจัยต้องอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบจากแนวความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าผ้าไหม    อันได้แก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  และประเทศอินเดีย   ร่วมกับแนวทางความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ  ไม่ว่าสนธิสัญญากรุงเบอร์น  สนธิสัญญาความคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ฯลฯ   จนท้ายที่สุดผู้วิจัยจะค้นพบมาตรการปรับปรุงกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย 
 ในด้านกระบวนการผลิตงานวิจัย   งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการ 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน  คือ  ขั้นตอนแรกการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์กลุ่มต่าง ๆ   ทั้งนี้ไม่ว่าในด้าน
การผลิต  การออกแบบลวดลายผ้าไหม   การทอลวดลายผ้าไหม  การพิมพ์ลวดลาย  และปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์   ขั้นตอนที่สอง  รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ   บทความ  ค าพิพากษา
ศาลฎีกา   และต ารากฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง    ขั้นตอนที่สาม  การ
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ    เพื่อแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหม   ซึ่งมาตรการคุ้มครองดังกล่าวนี้จะต้อง
เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย   ขั้นตอนที่สี่  ผลิตผลงานวิจัยในรูป
เอกสารประกอบการวิจัย   เพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยสู่การสัมมนาทางวิชาการ  และขั้นตอน
สุดท้าย  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 จากการศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์   ผู้วิจัยพบว่า  
ประเทศไทยและประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ  อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และ
ประเทศอินเดีย   ทุกประเทศล้วนเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และเป็นสมาชิกองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทั้งสิ้น   ท าให้ทุกประเทศต่างมีพันธะกรณีตามสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO)   เพื่อการบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตนตามกรอบสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   ท าให้เนื้อหาสาระกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุก
ประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกัน   เว้นแต่ในส่วนรายละเอียดบางประการ  เช่น  งานอันมีลิขสิทธิ์  
ฯลฯ   ซึ่งข้อมูลบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมและสนธิสัญญา
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กรุงเบอร์นนี้มีผลต่อการศึกษามาตรการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมสุรินทร์ใน 3 ประการ
ด้วยกัน  ดังนี ้
 ประการแรก  ด้านงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ถือเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์   แม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 จะไม่ได้บัญญัติ
ชัดเจนว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ก็ตาม  แต่ศาลไทยได้มี
แนวค าพิพากษาที่ 6379/2537  ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์    ท าให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์    แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังคงความไม่แน่นอนต่อไป   เพราะในอนาคตแนวค าพิพากษาของศาลไทย
อาจเปลี่ยนไปก็ได้    
 ส าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ  ปรากฏว่า  ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศได้บัญญัติว่า  
งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์   ท าให้ปัญหาความไม่แน่นอน
จากค าพพิากษาของศาลหมดไป 
 ประการที่สอง  ด้านลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม  ปรากฏผลการศึกษาว่า  ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย     เพราะลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ   และลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่
กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช้  ทั้งหมดนี้ท าให้ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมไม่อาจเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ได้    ในทางกลับกันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกลับมอบลิขสิทธิ์แก่ลวดลายโบราณเหล่านี้  ในฐานะที่ลวดลายโบราณเหล่ านี้เป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปะพื้นบ้านของชาติ 
 ประการที่สาม  ด้านลวดลายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของภาคอุตสาหกรรมผ้าไหม   จาก
การศึกษาพบว่า  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537  ลวดลายบนผืนผ้าไหมดังกล่าวอาจถือ
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ได้   หากผู้ผลิตลวดลายดังกล่าวใช้วิธีการพิมพ์ลายบน
ผืนผ้าไหม  เพราะวิธีการพิมพ์ภาพหรือลวดลายนับเป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ส่วนวิธีการทอ  การปัก  การสาน  วิธีการเหล่านี้อาจสร้างงาน
ศิลปะได้  แต่วิธีการเหล่านี้หาใช่วิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   ส่งผลให้
ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการทอจึงไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 ในทางกลับกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศกลับไม่ประสบปัญหาดังกล่าว  เพราะ
ตามกฎหมายบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศมีวิธีการก าหนดค านิยามค าว่า “งานศิลปะ” 
หรือค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  โดยใช้วิธีการยกตัวอย่างเพียงบางตัวอย่างเท่านั้น  และไม่ปรากฏว่า
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บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศใดมีค านิยามเช่นประเทศไทย  ด้วยการก าหนดวิธีการสร้างงาน
ศิลปประยุกต์ไว้ในตัวบทกฎหมาย 
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ABSTRACT 
 
 

 The researchers found that Surin silk works and silk products from Surin Province is a 
major export products of Thailand; Special features of Surin silk with beautiful designs, Oriental 
fabric soft shadows and patterns of valued cultural traditions unique. All these factors, as a 
resulted for the Surin silk had exported of national culture. Surin silk production still made in the 
household industry. In order that served the needs of the consumer market a lot more in Surin 
silk. Meanwhile, The manufacturers of Surin silk works are expected that the Government should 
have special legal measures. To promote and protect the benefits of Surin silk works, silk 
products and support the growing market simultaneously.  
 However, It is interesting that even the Thai silk products was importance exported the 
cultural of Thailand but there is no specific law to enforced or seriously to protects the Thai silk 
works. For general rule of intellectual property to protects silk worksin Thailand such as 
Copyright Act B.E.2537,Patents Act B.E.2522, Geographical Indication Act, etc. These are laws 
which arise from international agreements within the framework of Western thought. The 
intellectual property law, these are actually may not reflect the ideas for protection of Thai silk 
works or may not get in to the spirit of Thai culture. Although, The developments in the 
manufacturing sector, Materials management, Improved strains of Sericulture will then step ahead 
to even more.  
 All the reasons above mentioned, The research of copyright in Thai silk works : Study 
about Thai silk works in Surin province had happened. In order to study the measures of 
copyright law for protecting Surin silk works whether the pattern of silk design, the pattern of 
ancient traditional of Surin silk works, the pattern of design with the new product. The 
researchers determine to imposed the direction and policy framework accordance with the 
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copyright law on the pattern of Surin silk design, the pattern of ancient traditional of Surin silk 
works and the pattern of new product for Surin silk industry. The legal measures for the 
protection of Surin silk industrial will happen then. This research requires to comparative with 
study of the copyright form the foreign countries. Especially, Silk exporters including China, 
Japan, South Korea, Socialist Republic of Vietnam and India. With the guidelines of copyright 
protection under the treaty between the countries, Both Berne Convention and Copyright Treaty 
for the Protection of World Intellectual Property Organization(WIPO),etc. Ultimately, The 
researchers will find measures to improve the Thai copyright laws to suit Thai silk industry.  
 In the research process. This research under the 5 step process viz the first step is 
gathering information from Surin silk manufacturers of different groups, whether in 
manufacturing The pattern of silk design, The pattern of silk weaving, The print pattern and 
problems with the Surin silk manufacturers. Step two Gather information from books article 
Supreme Court Judgment. Books and domestic and foreign law related. Step three Data 
processing and analysis of data received. To seek answers about copyright protection in the 
patterns of silk cloths design, the patterns on silk and silk fabrics design. This protection measures 
that  will be suitable for silk works industry, Surin silk works and Thai silk works also. Step four 
research productivity in research documentation. In order to presented research to the academic 
seminar. And final stages, Check the accuracy of the report and presented the following research.  
 This research found that Thailand and Statemember which silk worksexported all five 
countries ; Including China, Japan, South Korea, Socialist Republic of Vietnam and India. 
Allaforesaid countries are the party member of The Berne Convention and the member of World 
Intellectual Property (WIPO)were making all countries with obligations under Bernetreaties and 
Copyright Treaty of the Property Organization World Intellectual Property Organization (WIPO). 
In order to prescribed laws of his country within the framework of Berne Treaty, Copyright 
Treaty for the protection of the World Intellectual Property Organization (WIPO)which are the 
contents of every country has a similar except in some detail as a copyright work, etc. This 
information were effected on educational measures to protection copyright of Surin silk works in 
three respects as follows: 
 Firstly, The pattern of silk cloths design was productdesign. Although Thai Copyright 
Act B.E.2537 was not clearly stipulates that the product design is the copyrighted work of applied 
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art but Thai Supreme Courtmade a sentenced on case number 6379/2537 that the product design 
was the copyrighted work of applied art. The pattern of silk cloths design has been protected 
under Supreme Court Judgment. However, the protection of product design is still uncertainty 
continue. In the future, Thai Supreme Court  may also change the precedence. On the other hand, 
For the International copyright law now appears that many countries stipulates for the product 
design are copyrighted work in the copyright law. 
 Secondly, The ancient patterns on silk fabrics. It was found that the ancient patterns on 
silk fabrics was not a copyrighted work in Thai Copyright ActB.E.2537 because the ancient 
patterns on silk fabrics, these do not appear the right holder and traditional patterns of these 
occurred before the effective laws. All these ancient patterns on silk fabrics might not be a 
copyrighted work. On the other side, In People's Republic of China and Vietnam to give 
copyrights for these ancient designs as these ancient patterns are the copyrighted work of the 
national folk art.  
 Thirdly, the new pattern had been created in silk fabrics industry sector. The study 
found that Thai Copyright Act B.E.2537 designs on silk fabrics may be the copyrighted work of 
applied art. If the manufacturer designs the method of printing on silk fabrics. Because the 
printing method is a method or pattern of creating applied art work according to Section 4 of 
Copyrights Act B.E.2537.To embroidery, knitting and weaving these methods may be justa work 
of art. However, these methods was not used for creating applied art work in Thailand. As a 
Resulted, the pattern of Surin silk works and Thai silk works, most of the way Textileis not a 
copyright work.  
 On the other hand, According to the international copyright law does not suffer with 
these problems because there are width definition of the words "art work" or the words "applied 
art work" by using only a sample illustration which does not stipulate for step of the applied art 
work like Thailand.  
 Finally, the findings above. The researchers proposed that Thai Copyright Act should 
be amended. To support the protection of national culture such as China and the Socialist 
Republic of Vietnam. Moreover, In order to improved the definition of the word "Applied art" by 
means of an example of applied art work in the definition and revoke to stipulate that the process 
to create the applied art work as an only way to apply by (1) to (6) defined the term of "applied art 
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work", which makes all forms of Thai art work can be protected according to provide by Thai 
copyright law. To avoid uncertainties in the future between the pattern of Silk design is copyright 
work or not. Thai copyright law should stipulate that Product design work is one of the 
copyrighted work according to the copyright law.  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 

จากความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพสินค้า  การตลาด และระบบโลจิสติกส์1ของ
ประเทศไทย  ท าให้โครงสร้างรายได้ของประเทศไทยแยกออกเป็น 2 ภาค คือ  ภาคการบริโภค
ภายในประเทศ  และภาคการส่งออกต่างประเทศ   โดยท่ีภาคการส่งออกเป็นภาคท่ีสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 60 ของรายไดร้วมของประเทศไทย    สินคา้ส่งออกท่ีประเทศไทย
ผลิตมีมากมายหลายชนิด  เช่น  ขา้ว  ยางพารา  น ้ าตาล ส่ิงทอ  ฯลฯ  แต่ในบรรดาสินคา้ส่งออก
ทั้งหมดของประเทศไทย   ผา้ไหมไทยนบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีความโดดเด่นอยา่งมาก    เพราะผา้
ไหมมิใช่เป็นเพียงสินคา้ส่งออกธรรมดาท่ีผลิตเพียงจ านวนมาก ๆ และมีรูปแบบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเท่านั้น   หากแต่ผา้ไหมไทยเป็นสินคา้ส่งออกทางวฒันธรรมท่ีมีความโดดเด่นดา้น
ลวดลายบนผืนผา้   ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีไดถู้กสร้างสรรคข้ึ์นจากคติพจน์   ความเช่ือ  วฒันธรรมของ
ผูผ้ลิต    และดว้ยความตอ้งการของตลาดผูซ้ื้อผา้ไหมจ านวนมากทัว่โลก  ท าให้เกิดผูผ้ลิตผา้ไหม
ไทยจ านวนมากในประเทศไทย   ทั้งผูผ้ลิตในรูปโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองทอผา้ (ก่ี) จ  านวน
มากถึง 100 เคร่ืองข้ึนไป   หรือชาวบา้นเกษตรกรท่ีรวมตวักนัผลิตผา้ไหมในรูปอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  โดยมีเคร่ืองทอผา้ (ก่ี) เพียง 1 ถึง 20 เคร่ือง     และเป็นท่ีน่าสนใจวา่แมผ้า้ไหมไทยเป็น
สินคา้ส่งออกทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัของประเทศไทย   แต่กลบัไม่มีระบบกฎหมายท่ีให้
ความคุม้ครองแก่ผา้ไหมโดยเฉพาะ   ความคุม้ครองผา้ไหมไทยในฐานะผลงานสร้างสรรค์ของ
ชาวบ้านจึงตกอยู่กับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบบั  เช่น  พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  พระราชบญัญติัสิทธิบตัร  พ.ศ.2522  พระราชบญัญติัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
ฯลฯ   ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีลว้นเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศภายใตก้รอบความคิดของชาติ
ตะวนัตก   กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่าน้ีจึงไม่อาจสะทอ้นถึงแนวความคิดเพื่อการคุม้ครอง
ผา้ไหมไทยได้อย่างแท้จริง   แม้ว่าการพฒันาในภาคการผลิต  การบริหารจดัการวตัถุดิบ  การ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุหม่อนไหมจะกา้วล ้าหนา้ไปมากแลว้ก็ตาม 

                                                        
1  William Pagonis ใหค้  าจ ากดัความค าวา่  “โลจิสติกส์”  ไวว้า่เป็น “การบูรณาการการขนส่ง การจดัหา การจดัเก็บ
ในคลงัสินคา้ การบ ารุงรักษา การจดัซ้ือจดัหา การท าสัญญาและการท างานแบบอตัโนมติั (Automation) ไวใ้น
หน้าท่ีเดียว ซ่ึงท าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการให้ความส าคัญกับประเด็นปลีกย่อยมากกว่าเป้าหมายรวม 
(Suboptimization)  
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ส่ิงหน่ึงซ่ึงท าให้ผา้ไหมไทยกลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทย  ส่วนแรก
ไดแ้ก่   ความหลากหลายของลวดลายบนผืนผา้ไหมไทย   กระบวนการมดัยอ้ม  และการทอผา้ไหม  
ซ่ึงชาวบา้นผูผ้ลิตผา้ไหมต่างพฒันาลวดลาย  รูปร่าง  สีสัน    เทคนิคการยอ้มสีตามภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน  โดยแต่ละทอ้งถ่ินต่างสร้างความงดงามผา่นลวดลายท่ีแตกต่างกนั   ทั้งน้ีตามแต่วฒันธรรม
ความเช่ือของชาวบา้นและผูผ้ลิตแต่ละกลุ่ม   เช่น  ผา้ไหมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นผา้
มดัหม่ี  หรือผา้โฮล  ฯลฯ  ลวดลายเหล่าน้ีนบัเป็นคุณค่าทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   และน่ีคือเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของผา้ไหมไทย   ท่ีมิอาจหาไดจ้ากผา้ไหมของประเทศอ่ืน ๆ    ส่วนท่ีสองไดแ้ก่กรรมวิธี
การทอผ้าไหมด้วยมือ   งานผ้าไหมจึงเป็นงานฝีมือ    ช่างทอผ้าไหมจึงเป็นทั้ งผู ้ทอผ้าและ
ผูอ้อกแบบลวดลายผา้ไหมในเวลาเดียวกนั   ผา้ไหมไทยจึงมีเน้ือหนา  นุ่ม เงาเป็นเหลือบมนัวาว  
และเน้ือผา้ไหมทอมือจะมีปุ่มปมไม่เรียบตลอดทั้งผืน   ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของ
สินคา้ผา้ไหมทอมือของประเทศไทย 

ในอีกมุมหน่ึงของอุตสาหกรรมผา้ไหมไทย   ผา้ไหมไทยได้สร้างรายไดแ้ก่ประชาชน
ระดบัรากหญา้  นบัตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลูกหม่อน  ผูเ้ล้ียงไหม  ผูผ้ลิตเส้นไหมดิบ  รวมตลอดถึงผูท้อ
ผ้าไหม   ทั้ งน้ีไม่จ  ากัดว่าผู ้ผลิตผ้าไหมจะอยู่ในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม    ผา้ไหมไทยจึงเป็นสินคา้ท่ีกระจายรายไดแ้ก่ทุกภาคส่วนของผูเ้ก่ียวขอ้งในวงจร
ธุรกิจ   แต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัปรากฏปัญหาท่ีน่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ  เช่น  การ
ท าซ ้ าลวดลายของผา้ไหมอย่างไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย   การท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไม่อาจให้ความ
คุม้ครองแก่งานทอผา้ไหม   ลวดลายดั้งเดิมของผา้ไหมไทยก็ไม่อาจไดรั้บความคุม้ครองลิขสิทธ์ิ    
งานออกแบบลวดลายบนผืนผา้ไหมบางประเภทก็ไม่ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ   
การท่ีผูผ้ลิตผา้ไหมมุ่งแต่การขายผา้ไหมแต่ปราศจากจิตส านึกดา้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ  เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัอุตสาหกรรมผา้ไหมไทยดงักล่าวขา้งตน้จะ
พบว่า  ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพราะปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะท่ีจะให้ความ
คุม้ครองแก่งานผา้ไหมไทยทั้งมิติงานดา้นวฒันธรรมและงานผลิตผา้ไหมแบบอุตสาหกรรม  ดงันั้น  
เพื่อให้อุตสาหกรรมผา้ไหมไทยได้รับประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาด้านกฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาให้มากท่ีสุด   การวิจยัฉบบัน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการผลิตผา้
ไหมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการน ากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญามาคุม้ครอง    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การน าพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537 มาใช้กับงานผา้ไหมไทย   ภายใต้กรอบความตกลง
ระหว่างประเทศอนัคุม้ครองลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ  เช่น  อนุสัญญากรุงเบริน์  ความตกลงของ
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก WIPO เป็นตน้   พร้อมกบัการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางคุม้ครอง
งานส่ิงทอของประเทศต่าง ๆ  เช่น  ประเทศจีน  ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศฝร่ังเศส   
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อนัจะส่งผลให้ทราบถึงทิศทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการก ากบัดูแลผา้ไหมไทย   ไปจนถึง
ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย   
เพื่อรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมผา้ไหมไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   ซ่ึงประเด็นดงักล่าวเป็น
หวัขอ้ส าคญัของการวจิยัช้ินน้ี 

เน่ืองจากงานวิจยัผา้ไหมไทยเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูผ้ลิตผา้ไหมทัว่ประเทศไทย  
การศึกษาถึงรูปแบบ  กรรมวิธีการผลิต  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผา้ไหมไทยทัว่ประเทศยอ่มเป็นไปได้
ยากยิง่  ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  ระยะเวลา  และผูช่้วยเหลือในการท าวิจยัช้ินน้ี   ทั้งการวิจยั
ช้ินน้ีเรียกได้ว่าอยู่ในชั้นเร่ิมตน้เท่านั้น  ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงจ าเป็นตอ้งเลือกศึกษาผา้ไหมเพียง
จงัหวดัเดียว  คือผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์  เพื่อให้การวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลงและสะท้อนถึงปัญหาข้อ
กฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีมีต่ออุตสาหกรรมผา้ไหมไทยไดดี้ท่ีสุด   เน่ืองดว้ยผา้ไหมสุรินทร์เป็นผา้ไหมท่ี
ไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า  ผา้ไหมสุรินทร์เป็นผา้ไหมทอมือท่ีมีลวดลาย
เฉพาะท้องถ่ิน   ทั้ งในจงัหวดัสุรินทร์ยงัประกอบไปด้วยผูผ้ลิตผา้ไหมในรูปอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและผูผ้ลิตในรูปอุตสาหกรรม   จงัหวดัสุรินทร์จึงเป็นแหล่งผลิตผา้ไหมและแหล่งการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหมไทยในเวลาเดียวกนั   การวิจยัผา้ไหมสุรินทร์ยอ่มสร้างความเขา้ใจใน
การใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ  ผลกระทบ  และประเด็นขอ้กฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีส าคญัต่ออุตสาหกรรมผา้
ไหมเป็นเบ้ืองตน้ 

อน่ึง  จากการคน้ควา้ทางเอกสารคณะผูว้ิจยัพบวา่  เอกสารต่างประเทศทางดา้นกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคุม้ครองผา้ไหมเกือบทั้งหมดลว้นเป็นเอกสารท่ีตีพิมพห์รือจดัท าภายใตค้วามตก
ลงระหวา่งประเทศ  เช่น  สนธิสัญญากรุงเบริน์  หรือความตกลงขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา
โลก WIPO เป็นตน้   อนัส่งผลต่อกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศต่าง ๆ   ท าให้แต่ละประเทศผู ้
ส่งออกผา้ไหมต่างมีแนวทางคุม้ครองผา้ไหมและส่ิงทอของตนในรูปแบบแตกต่างกนัไป  โดยบาง
ประเทศไดใ้หค้วามคุม้ครองผา้ไหมและอุตสาหกรรมส่ิงทอของตนในรูปกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีชดัเจน   
แต่ในบางประเทศกลบัไม่ไดมี้บทบญัญติัในกฎหมายลิขสิทธ์ิเฉพาะกบังานผา้ไหมหรือส่ิงทอทาง
อุตสาหกรรม   ในขณะท่ีบางประเทศยงัรอดูผลและความตกลงท่ีชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศ   
ดงันั้น  งานวิจยัช้ินน้ีจึงอาจอา้งอิงถึงบทวิเคราะห์และผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีปรากฏตามความตกลง
ระหว่างประเทศร่วมกับแนวทางการใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ตาม
ประเด็นใดท่ีมีการวิเคราะห์หรืออา้งอิงถึงกฎหมายต่างประเทศใด   เท่าท่ีคณะผูว้ิจยัจะสืบคน้ได ้ 
คณะผูว้ิจยัก็ไดอ้า้งอิงและเปรียบเทียบดว้ย    โดยในงานวิจยัช้ินน้ีคณะผูว้ิจยัพยายามจะเขียนใน
รูปแบบท่ีผูอ่้านทัว่ไปสามารถท าความเขา้ใจได้  ซ่ึงวิธีการน้ีจะเป็นผลดีแกง่านวิจยัฉบบัน้ีเองท่ี
สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีสนใจในประเด็นเหล่าน้ีไดอ้ย่างกวา้งขวาง   และงานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นฐาน
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แก่งานวจิยัในประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต  ส าหรับผูท่ี้สนใจเร่ืองอุตสาหกรรมผา้ไหมไทยทั้งใน
ดา้นงานสร้างสรรค์ทางวฒันธรรมและงานสร้างสรรค์ทางอุตสาหกรรม   อนัจะเป็นการสร้างองค์
ความรู้ดา้นน้ีข้ึนใหม่ส าหรับประเทศไทยต่อไป   

 
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1.  เพื่อการศึกษาถึงมาตรการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหมไทยในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต     

2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย 
3.  เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูพ้ฒันางานผา้ไหมไทยในรูปความคุม้ครองผลประโยชน์ตาม

กฎหมายลิขสิทธ์ิ   
4.  เพื่อศึกษาแนวทางการใชก้ารตีความของนกักฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานผา้ไหม

 5.  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ แก่ผูป้ระกอบการผา้ไหมไทย  
 

1.3 กรอบแนวคิดการวจัิย  
 

 งานวิจยัเร่ืองลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหม  :  ศึกษากรณีผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์เกิดข้ึนภายใต้
กรอบแนวคิดในการวจิยั  3 ประการดว้ยกนั คือ 
 ประการแรก  การแสวงหาแนวทางความคุม้ครองลิขสิทธ์ิแก่งานผา้ไหมไทยและผา้ไหม
จงัหวดัสุรินทร์   ในฐานะท่ีงานผา้ไหมคืองานศิลปะทางวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้น     โดยท่ีลวดลายของผา้ไหมถือเป็นงานศิลปะแขนงหน่ึงของชาติไทย    ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์
ลวดลายบนผืนผา้ไหมก็คือชาวบา้นเกษตรกรไทย  ผืนผา้ไหมจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะของชาว
ตะวนัออก   ซ่ึงช่างทอผา้ไหมบรรจงวาดลวดลายลงบนผืนผา้ดว้ยวิธีการทอ   เช่นเดียวกบัจิตรกร
ชาวตะวนัตกเขียนภาพบนกระดาษ   ช่างทอผา้ไหมจึงนับเป็นศิลปินและเป็นผูส้ร้างสรรค์   อนั
สมควรท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยจะให้ความคุม้ครองแก่งานผา้ไหมของศิลปินไทยเหล่าน้ีเทียบเท่า
งานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  
 ประการท่ีสอง  ศึกษาถึงขอ้ก าหนดและความตกลงระหวา่งประเทศดา้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ   
เช่นสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ความตกลงระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
WIPO ซ่ึงกรอบสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศทั้งสองน้ีถือเป็นแนวทางท่ีส าคญัต่อ
การปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย   ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศหน่ึงของเวที
กฎหมายลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ   ซ่ึงในปัจจุบนักลุ่มประเทศในทวีปต่าง ๆ เร่ิมให้ความส าคญัแก่
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งานดา้นวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  ภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชนชาติมากข้ึน  
และปัจจุบนัหลาย ๆ ประเทศบนโลกไดมี้การปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิ   เพื่อขยายความคุม้ครองถึง
งานศิลปะดั้งเดิมของชาติตน  และงานศิลปะงานออกแบบทางวฒันธรรมท่ีก่อประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมมากข้ึน 
 ประการท่ีสาม   งานวิจยัช้ินน้ีจะท าการศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่ม
ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกผา้ไหม     และกลุ่มประเทศท่ีให้ความคุม้ครองแก่งานผา้ (ส่ิงทอ)   เพื่อ
แสวงหาหนทางท่ีก่อประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมผา้ไหมไทย   ซ่ึงในปัจจุบนัผา้ไหมไทยและ
ผา้ไหมสุรินทร์มิใช่เพียงงานหัตถกรรมพื้นบา้นต่อไป   หากแต่ผา้ไหมไทยและผา้สุรินทร์ในวนัน้ี
คืองานอุตสาหกรรมส่งออกซ่ึงสร้างรายไดแ้ก่ประเทศไทยจ านวนมากในแต่ละปี    
 ดว้ยกรอบความคิดขา้งตน้ส่งผลให้งานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็นงานวิจยัทั้งแง่กฎหมายลิขสิทธ์ิ  
และงานวิจยัในแง่ศาสตร์ทางวฒันธรรมในเวลาเดียวกัน   โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะให้น ้ าหนักแก่
การศึกษากฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นส าคญั   และให้ความส าคญัต่อสนธิสัญญาความตกลงระหว่าง
ประเทศ  รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศผูผ้ลิตและส่งผา้ไหม  เพื่อเป็น
แนวทางการศึกษาถึงมาตรฐานกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่งานผา้ไหมทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต  
 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
 

ในส่วนการวจิยัเร่ือง  ลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหม  :  ศึกษากรณีผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์นั้น  
คณะผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการวจิยัไว ้ ดงัน้ี 
         1. ท าการศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตผ้าไหมสุรินทร์  ทั้ งผู ้ผลิตในรูปอุตสาหรรมใน
ครัวเรือนและในรูปโรงงานอุตสาหกรรม   
         2. ท าการศึกษาถึงบทความ  ต าราทางวชิาการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งแนวทางการใช้
การตีความของศาลไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
         3. ศึกษามาตรการทางกฎหมาย  แนวความคิด  และการใช้การตีความกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ไทยตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  และมาตรการตามกฎหมายลิขสิทธ์ิต่างประเทศท่ีมุ่ง
คุม้ครองอุตสาหกรรมผา้ไหมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม        
         4. ศึกษากรอบความตกลงระหวา่งประเทศในดา้นลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคุม้ครองใน
งานผา้ไหม  เพราะผา้ไหมสุรินทร์เป็นงานทางวฒันธรรมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม    
         5.  วเิคราะห์  น าเสนอความคิดเห็น   และสรุปถึงภาพรวมของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผา้ไหม 
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1.5 ข้อจ ากดัในการวจัิย  
 

การวิจยัเร่ืองลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหม  ศึกษากรณีผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์นั้นเป็นงานวิจยัท่ี
ศึกษาเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ 2 แขนงดว้ยกนั  คือ   แขนงแรกศาสตร์ทางวฒันธรรมและงานศิลปะ  
เพราะผา้ไหมไทยแต่ละจงัหวดัต่างมีลวดลายและจุดประสงคใ์นการใชง้านท่ีแตกต่างกนั   ทั้งข้ึนอยู่
กบัความเช่ือ  ศาสนา  วฒันธรรมของผูท้อในแต่ละชาติพนัธ์ุเป็นส าคญั    แขนงท่ีสองศาสตร์ทาง
กฎหมาย หรือนิติศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา   โดยมีกฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหลายฉบบัเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความคุม้ครองงานผา้ไหม   อาทิ  พระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  ซ่ึงมุ่งคุม้ครองผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะ    หรือพระราชบญัญติัสิทธิบตัร  พ.ศ.
2522  ซ่ึงมุ่งคุม้ครองงานออกแบบลวดลายผา้ไหมข้ึนใหม่    หรือพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  
พ.ศ.2534  อนัมุ่งคุม้ครองมาตรฐานของผา้ไหมภายใตเ้คร่ืองหมายรับรอง   หรือพระราชบญัญติั
ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการคุม้ครองภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน   และเป็นท่ีรับรู้ในหมู่สาธารณะชนทัว่ไป   เป็นตน้ 

ดว้ยขอบเขตของการวิจยัเร่ืองผา้ไหมอนักวา้งขวางขา้งตน้   การศึกษาวิจยัเร่ืองผา้ไหมจึง
ไม่อาจหลีกเล่ียงการศึกษาด้านวฒันธรรม  การด ารงชีวิต   ความเช่ือ  ประเพณี  และศาสนาของ
ผูผ้ลิตผา้ไหมแต่ละกลุ่มได ้    ประกอบกบักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก็มีเป็นจ านวน
มาก     ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นระยะเวลาการด าเนินการ  งบประมาณ  และความสนบัสุนนดา้นขอ้มูล
จากบุคคลในทอ้งท่ี    งานวจิยัช้ินน้ีจึงก าหนดขอบเขตการศึกษาเพียงประเด็นกฎหมายลิขสิทธ์ิเพียง
ประการเดียว   พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตการศึกษางานผา้ไหมเพียงจงัหวดัเดียว คือจงัหวดัสุรินทร์
เท่านั้น 

เหตุท่ีงานวิจยัช้ินน้ีเลือกศึกษาเพียงประเด็นปัญหาข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิเดียวเท่านั้น  ก็
เพราะกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นบทบญัญติัท่ีให้ความคุม้ครองแก่ตวัผูส้ร้างสรรค์ผา้ไหมและออกแบบ
ลวดลายบนผืนผา้ไหมโดยตรง  โดยผูส้ร้างสรรค์ผา้ไหมและออกแบบลวดลายผา้ไหมจะได้รับ
ความคุม้ครองใน 2 ประการดว้ยกนั คือ  ประการแรกความคุม้ครองแง่สิทธิทางเศรษฐกิจ  เพื่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค ์ และประการท่ีสองความคุม้ครองแง่ธรรมสิทธ์ิ หรือเรียกได้
วา่สิทธิในช่ือเสียงเกียรติคุณของผูส้ร้างสรรคใ์นเวลาเดียวกนั    ทั้งการศึกษาช้ินน้ีจะท าการศึกษาถึง
กรอบขอ้ตกลงตามกฎหมายลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศ  ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู ่  พร้อม  ๆ กบั
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศผูส่้งออกผา้ไหมต่าง  ๆ ในเวลาเดียวกนั    ซ่ึง
การศึกษาเช่นน้ีจะก่อให้ประโยชน์แก่การปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยในอนาคตได้   ภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณอนัจ ากดัเช่นน้ีได ้
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ส่วนมูลเหตุท่ีการศึกษาช้ินน้ีเลือกผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์เป็นพื้นท่ีในการศึกษา   ก็เพราะ
จงัหวดัสุรินทร์เป็นแหล่งผลิตและส่งออกผา้ไหมท่ีมีช่ือเสียงแหล่งหน่ึงในประเทศไทย   ผูผ้ลิตผา้
ไหมสุรินทร์เองก็มีรูปแบบวิธีการผลิต  ขนาดก าลงัผลิตท่ีหลากหลาย   รวมทั้งผา้ไหมสุรินทร์เองก็
ก าลงัประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ  การไม่เคารพสิทธิของผูส้ร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ   
และการขาดความรู้ความเขา้ใจถึงคุณประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธ์ิแก่งานผา้ไหม   ประกอบกบั
ทางคณะผูว้ิจยัมีผูช่้วยเหลือการวิจยัและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอยู่ในจังหวดัน้ีหลายท่าน   
การศึกษาผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์จึงน่าจะส าเร็จลงไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั      
 
1.6  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 
 

         1.  ทราบถึงรูปแบบและประเด็นส าคญัของความคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยท่ีมีกบั
ผา้ไหมสุรินทร์   
         2.  ทราบถึงทิศทาง นโยบายของกฎหมายลิขสิทธ์ิและศาลไทยในการก ากบัดูแลลวดลาย
ผา้ไหมสุรินทร์  งานออกแบบลวดลาย  และงานผา้ไหมในภาคอุตสาหกรรม 
        3.  ทราบถึงรูปแบบความคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานลวดลายผา้ไหม  งานออกแบบลวดลาย 
และงานผา้ไหมในภาคอุตสาหกรรมตามกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู ้
ส่งออกสินคา้ผา้ไหม 
        4.  ทราบถึงรูปแบบและวิธีการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานลวดลายผา้ไหม  งานออกแบบ
ลวดลาย และงานผา้ไหมในภาคอุตสาหกรรมตามสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ 
        5.  ทราบถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิไทยให้เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมผา้ไหม
ไทย  



บทที ่ 2 
ประวตัิความเป็นมาและรูปแบบหัตถกรรมผ้าไหมทอมอื 

  
ผา้ไหมไทยนบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมการแต่งกายท่ีมีเอกลกัษณ์ของชาติไทย  ซ่ึงคน

ไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทยไดสื้บสานมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมาจนถึงปัจจุบนั   โดย
แหล่งผลิตผา้ไหมคุณภาพดีและเป็นท่ียอมรับในหมู่ผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีอยูห่ลาย
แหล่งทัว่ประเทศไทย   ไม่วา่แหล่งผลิตผา้ไหมในภาคเหนือ    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   
และภาคใต ้  ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาผา้ไหมจึงถือเป็นการศึกษาในแง่ประวติัศาสตร์วฒันธรรมของคน
ในชาติไปในเวลาเดียวกนั   ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงขอน าเสนอถึงประวติัความเป็นมาของหตัถกรรม
ผา้ไหม  รูปแบบการทอผ้าไหมในประเทศไทย  และน าเสนอถึงการพฒันาการผา้ไหมจาก
หตัถกรรมของชาวบา้นกา้วเขา้สู่การผลิตในยุคอุตสาหกรรม   รวมทั้งสภาพการประกอบธุรกิจผา้
ไหมและผลิตภณัฑข์องผา้ไหมไทยในปัจจุบนัตามล าดบั    
 
2.1 ประวตัิความเป็นมาของหัตถกรรมผ้าไหม 

ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติคร้ังก่อนประวติัศาสตร์นับแสน ๆ ปี
มาแลว้   มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัใช้เคร่ืองนุ่มห่มในรูปเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัต่าง ๆ   โดยในคร้ัง
แรกนั้นเคร่ืองนุ่งห่มของมนุษย์ท ามาจากหนังสัตว์ท่ียงัไม่ฟอกยอ้ม    แต่เน่ืองด้วยหนังสัตว์มี
น ้ าหนักมากและผูส้วมใส่ต้องทนกับความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองนุ่มห่มท่ีผลิตจากหนังสัตว ์   
มนุษยจึ์งพยายามแสวงหาวสัดุอ่ืนน ามาท าเป็นเคร่ืองนุ่มห่ม  เช่นใบไม้ของพืชชนิดต่าง ๆ   ดัง
ปรากฏตวัอยา่งชนเผา่บางกลุ่มในภาคใตข้องประเทศไทยท่ียงัใชใ้บตองเป็นเคร่ืองนุ่มห่มและวสัดุ
กนัแดดกนัฝน  แต่เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นนกัประดิษฐ์   มนุษยจึ์งไม่เคยหยุดทดลองและ
แสวงหาเคร่ืองนุ่มห่มท่ีดีมีคุณภาพเสมอ   จวบจนกระทัง่มนุษยไ์ดค้น้พบวา่  วสัดุท่ีท าจากฝ้ายและ
ไหมมีคุณสมบติัท่ีดีเหมาะต่อการท าเป็นเคร่ืองนุ่มห่ม      สังคมมนุษยจึ์งพฒันาการไปสู่การผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มดว้ยการถกัทอจากฝ้ายและใยไหม   โดยในชั้นแรกการสร้างเคร่ืองนุ่งห่มมีข้ึนในรูป
หตัถกรรมพื้นบา้น  หรืออาจกล่าวไดว้่า  ชาวบา้นเป็นผูส้ร้างเคร่ืองนุ่มห่มเพื่อการใช้ในครัวเรือน
ของตน   จวบจนถึงปัจจุบนัแมว้า่สังคมมนุษยจ์ะคน้พบเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอ่ืน ๆ  เช่นเส้นใย
โพลีเอสเตอร์  ฯลฯ  แต่ความนิยมของชมชอบในเส้นใยของฝ้ายและผา้ไหมก็มิไดล้ดลง   ประกอบ
กบัดว้ยคุณสมบติัพิเศษของผา้ไหมท่ีมีความสวยงามมากกวา่ผา้ท่ีผลิตจากเส้นใยประเภทอ่ืน   ส่งผล
ใหปั้จจุบนัผูป้ระกอบการหลายรายให้ความสนใจและผลิตผา้ไหมในรูปโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อ
สนองตอบรับต้องการของผู ้บริโภคทั่วโลก     เพราะผู ้บริโภคมิได้ถือว่า ผ ้าไหมเป็นเพียง
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เคร่ืองนุ่งห่มธรรมดา หากแต่ผา้ยงัเป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสามารถแสดงถึงฐานะทางสังคมของผูส้วมใส่
ได ้   และถา้ยอ้นเวลาไปถึงจุดก าเนิดของผา้ไหม  การปลูกหม่อน  และการเล้ียงไหมของมนุษยแ์ลว้   
ประวติัความเป็นมาของผา้ไหมโลกและของประเทศไทยต่างมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน   ทั้งยงั
เป็นเร่ืองท่ีน่านสนใจ  ดงัน้ี 
 2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของผ้าไหมโลก 
 แมว้า่ปัจจุบนัในทางวชิาการยงัไม่อาจระบุไดอ้ยา่งชดัเจนถึงจุดก าเนิดของผา้ไหม   แต่คน
ทัว่โลกต่างยอมรับวา่   ประเทศจีนคือประเทศแรกท่ีผลิตผา้ไหมและส่งออกผา้ไหมนบัแต่อดีตกาล  
ประวติัศาสตร์ของผา้ไหมโลกจึงเร่ิมตน้จากประเทศจีนในรูปต านานถึง 3 ต านาน  ดงัมีรายละเอียด  
ดงัน้ี 
 ต านานแรก   เร่ิมตน้ท่ีประเทศจีนเม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อนตรงกบัรัชสมยัพระจกัรพรรดิ
หวงต้ี     ซ่ึงต านานน้ีกล่าวขานวา่   วนัหน่ึงเม่ือองคพ์ระจกัรพรรดิหวงต้ีเสด็จออกไปทรงล่าสัตว ์ณ  
เขาชีชนั   พระองคท์รงพบหญิงสาวคนหน่ึงก าลงัเล้ียงตวัไหมและเก็บรวบรวมเส้นไหมจ านวนมาก
อยู่   พระองค์จึงเสด็จเขา้ไปหาหญิงสาวผูน้ั้น   พร้อมทั้งรับสั่งถามว่า   “พระองค์อยากจะเรียนรู้
วธีิการเล้ียงไหมและสาวเส้นไหม   ท่านจะสอนพระองคไ์ดห้รือไม่”   ฝ่ายหญิงสาวตอบวา่  “คุณพ่อ
และคุณแม่ได้สั่งไวว้่า  ห้ามสอนผูช้ายท่ีไม่ใช่สามีของตน”   เม่ือพระจกัรพรรดิหวงต้ีทรงทราบ
เช่นนั้น   พระองคจึ์งทรงรวบรวมความกลา้และขออภิเษกสมรสกบัหญิงสาวผูน้ี้   หญิงสาวดงักล่าว
ตามต านานเร่ืองน้ีก็คือ  เหลยจู่    ซ่ึงตามต านานของชนชาติจีนท่ีบนัทึกและเล่าขานกนัสืบต่อมาได้
ยกยอ่งวา่   เหลยจู่คือผูค้น้พบวธีิปลูกหม่อนเล้ียงไหมและสาวไหมนัน่เอง   และชนชาติจีนก็นบัเป็น
ชนชาติแรกท่ีรู้จกัการผลิตผา้ไหมเพื่อเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม1 
 ต านานที่สอง   ชาวบา้นในประเทศจีนเล่าขานกนัว่า  เม่ือประมาณ 4700 ปีท่ีผา่นมาพระ
นางซีหลิงสี (Xi Ling Shi)  พระมเหสีของจกัรพรรดิชวนหยวน (Xaun  Yaun)  ไดพ้บรังไหมโดย
บงัเอิญ   ขณะท่ีพระนางซีหลิงสี (Xi Ling Shi)  ประทบัในพระราชอุทยาน   พระนางทรงเห็นรัง
ไหมอยู่บนตน้หม่อน  ลกัษณะรังไหมเป็นรังสีขาวนวล  พระนางจึงรับสั่งให้นางก านลัเก็บรังไหม
มาถวาย    แต่ทว่านางก านัลกลบัท ารังไหมตกลงในถ้วยน ้ าร้อนโดยบงัเอิญ   และเม่ือนางก านัล
สามารถดึงเอารังไหมข้ึนมาจากถว้ยน ้าร้อนได ้  ปรากฏวา่  รังไหมไดแ้ตกสลายออกเป็นเส้นใยไหม   
โดยเส้นใยไหมท่ีปรากฏมีความสวยงามและเป็นสีขาวนวลและเป็นมนัเล่ือม   รวมทั้งเส้นใยไหมมี
ความอ่อนนุ่มมาก   พระนางซีหลิงสี (Xi Ling Shi)  จึงรับสั่งให้น าเส้นไหมไปทอ    เม่ือนางก านลั
น าเส้นไหมไปเป็นผืนผา้แลว้  พระนางซีหลิงสี (Xi Ling Shi) ก็ไดท้อดพระเนตรผา้ไหมอีกคร้ัง   

                                                        
1 http://www.silkthailand.com/ 



 10 

พระนางจึงพบวา่ผา้ไหมท่ีทอไดมี้ความสวยงามและมีเหลือบมนัวาวสะทอ้นแสง  พระนางจึงบงัเกิด
ความพึงพอใจอย่างมากและรับสั่งแก่นางก านัลว่า  พระนางจะน าผา้ไหมผืนน้ีถวายแก่องค์พระ
จกัรพรรดิชวนหยวน (Xaun  Yaun)   ซ่ึงปรากฏผลวา่องคพ์ระจกัรพรรดิทรงโปรดปรานผา้ไหมผืน
ดงักล่าวมาก      พระจกัรพรรดิชวนหยวน (Xaun  Yaun) จึงโปรดให้มีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมใน
พระราชวงั   ต่อมาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมจึงถูกน าออกเผยแพร่ต่อราษฎรทัว่ไป   ราษฎรจึงขนาน
นามพระนางซีหลิงซีว่า  “พระนางแห่งไหม”  พร้อมทั้งราษฎรชาวจีนก็จดัพิธีการเซ่นไหวเ้ป็น
ประจ าทุกปี2 
 ต านานที่สาม  ต านานน้ีเป็นต านานของชาวบา้นเล่าขานกนัว่า  ณ มณฑล หังโจว  คร้ัง
หน่ึงนานมาแลว้มีสตรีผูห้น่ึงอาศยัอยูใ่นหุบเขาเร้นลบัแห่งหน่ึงในหงัโจว   ไม่มีใครเคยเห็นเธอผูน้ี้
มาก่อนเลยนอกจากเด็กหญิงนอ้ย ๆ คนหน่ึงนามวา่ อาเจียว    เม่ืออาเจียวอายุ 9 ขวบ มารดาก็ทิ้งเธอ
ไวก้บัน้องชายวยั 4 ขวบคนหน่ึงอยา่งเดียวดาย   เพราะบิดาของเธอนั้น เม่ือภรรยาตายไดไ้ม่ทนัไร 
บิดาก็แต่งงานใหม่กบัผูห้ญิงท่ีมีจิตใจโหดร้าย      
 ดงันั้นในวนัท่ีหนาวจดัวนัหน่ึง แม่เล้ียงก็ใชอ้าเจียวให้ออกไปหาหญา้แห้งใส่ตะกร้ามาให้
เต็ม และแม่เล้ียงก็สั่งวา่ถา้ไม่ไดห้ญา้เต็มตะกร้าก็อยา่ไดก้ลบับา้นเป็นอนัขาด   ถึงอาเจียวกลบัมาก็
จะไม่มีอะไรใหกิ้น  อาเจียวจึงออกจากบา้นไปพร้อมกบัตะกร้า ซ่ึงวา่งเปล่าพอ ๆ กบัความวา่งเปล่า
ในกระเพาะนอ้ย ๆ ของเธอ   เธอเท่ียวเดินหาเปะปะไปตามทอ้งทุ่ง ริมฝ่ังแม่น ้ า ตลอดจนถึงยอดเขา  
ตั้งแต่เชา้จนเยน็ก็หาหญา้แหง้ไม่ได ้  เพราะวา่เป็นหนา้หนาวซ่ึงหิมะจบัจนแมแ้ต่ตน้ไมก้็แข็งทิ้งใบ
หมด    
 อาเจียวนัง่ลงบนหินกอ้นหน่ึงอย่างหมดเร่ียวหมดแรง น ้ าตาไหลอาบหน้า  แลว้ความคิด
อยา่งหน่ึงก็ผุดเขา้มาสู่สมองของเด็กน้อย ว่า  ถา้เธอตายเสียไดเ้ธอก็คงจะหนีพน้ไปจากความทุกข์
ระทมเช่นท่ีเป็นอยู ่   เม่ือขณะเธอคิดอยูน่ั้น   อาเจียวก็กลบันึกไปถึงแม่  นึกถึงแสงแดดอบอุ่นท่ีสาด
ส่องใบไม ้ดอกไมใ้นเดือน มิถุนายน เสียงนกร้อง เธอก าลงัเล่นกบันอ้งชายสนุกอยูต่ามริมน ้ า  โดยมี
แม่ถือตะกร้าท่ีเต็มไปดว้ยหญา้ตดัใหม่ เดินตรงมาท่ีเธอกบันอ้งชายพร้อมดว้ยใบหนา้ยิม้ละไม เม่ือ
เขา้มาใกล ้แม่บอกอาเจียวว่า “อย่าเพิ่งไปนอน เราไปเล้ียงแกะกนัก่อน” นึกมาถึงตอนน้ี พลนัอา
เจียวก็ไดย้ินเสียงอะไรบางอยา่ง “มีหญา้มากมายอยูใ่นถ ้า มีหญา้มากมายอยูใ่นถ ้า”  อาเจียวเงยหนา้
มองฟ้า ระหวา่งกอ้นเมฆสีเทา ท่ีมองเห็นในขณะนั้น มีนกท่ีมีขนเหมือนสร้อยสีขาวรอบคอตวัหน่ึง
บินวนอยู่   เสียงท่ีเธอไดย้ินน้ีดูเหมือนกบัจะดงัมาจากนกน้อยตวัน้ี และนกน้อยก็ท าท่าเหมือนจะ

                                                        
2 http://moac.go.th 
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บอกทางอะไรบางอย่างแก่เธอ อาเจียวลุกจากกอ้นหินเดินตามนกน้อยท่ีบินน าไปเร่ือยๆ อย่างไม่
รู้ตวั และแลว้นกนอ้ยก็หายวบัไป หลงัจากท่ีพาเธอผา่นทางเล้ียวมาไดส้องสามขยกั     
 เม่ือเธอไม่มีนกน าทางอีกแลว้ อาเจียวเร่ิมหวาดกลวั นกนั้นพดูได ้  หรือเธอเพียงแต่ฝันไป
กระมงั    เธอครุ่นคิดและทั้ง ๆ ท่ีก าลงัสับสนงุนงงอยูน่ั้น  เธอก็พบตน้สนยกัษใ์หญ่ตน้หน่ึงขวาง
หนา้  ใบสนยกัษ์ตน้น้ีดกหนาจนแสงแดดส่องลอดลงมาไม่ได ้ อาเจียวมองตน้สนแลว้เร่ิมออกเดิน
วนไปรอบ ๆ ล าตน้ของมนั  และแลว้เธอก็สังเกตเห็นรูใหญ่ตรงซอกผานั้นตน้สนนั้น  อาเจียวยืน
มองอยา่งงง ๆ  มีเสียงน ้าไหลวนไปมาจากในถ ้านั้นดงัรอดออกมาดว้ย 
 เสียงน ้านั้นน าสติกลบัมาสู่อาเจียวอีกคร้ังหน่ึง  เธอรู้สึกกระหายน ้ าจึงเดินไปท่ีนัน่ อากาศ
ท่ีอบอุ่นและชุ่มช้ืนลอยออกมาจากในถ ้า อาเจียวท ามือเป็นถว้ยตกัน ้ าเขา้ปาก น ้ าในล าธารจากถ ้าน้ี
หวานน่ากิน  แลว้อาเจียวก็มองเห็นหญา้อ่อนๆข้ึนอยูเ่ตม็สองขา้งล าธาร  เธอกม้ลงตดัหญา้ลึกเขา้ไป
เร่ือย ๆ ยิง่ลึกเขา้ไปก็ยิง่มีทั้งดอกไมส้วย ๆ และหญา้งาม ๆ 
 เม่ือตดัหญา้ได้เต็มตะกร้า อาเจียวก็รู้สึกว่าตนได้ฝ่าทะลุถ ้ าออกมาสู่ลานโล่งแห่งหน่ึง 
ผูห้ญิงสวยคนหน่ึงในชุดสีขาว ก าลงัเดินตรงมายงัเธอ เธอผูน้ั้นยิม้กบัอาเจียว และเม่ือใกลเ้ขา้มา เธอ
กล่าวกบัอาเจียวว่า “ไม่ตอ้งกลวั เพื่อนเล็ก ๆ ของฉัน หนูดูเหน็ดเหน่ือยมากนะ อยากจะอยู่พกัคุย
อะไรกบัฉนั สองสามวนัไหม”   อาเจียวเหลียวมองรอบตวั ท่ีปลายเนินเบ้ืองหนา้มีบา้นสวยหลงัคาสี
ขาว น่าอยู่หลงัหน่ึง   หน้าบา้นมีตน้แคระใบสีเขียวแก่แถวหน่ึง   เด็กหญิงเล็ก ๆ หลายคนในชุดสี
ขาวก าลงัร้องเพลงพลางเก็บใบไมอ้ยูท่ี่นัน่ 
 ภาพท่ีเห็นท าให้อาเจียวปิติเป็นอนัมาก  เพราะน่ีเป็นคร้ังแรกของเธอนับตั้งแต่แม่ตาย      
อาเจียวจึงตดัสินใจท่ีจะอยูก่บัสตรีชุดขาวผูใ้จดีน้ีสักสอง สามวนั ตามท่ีไดรั้บค าเชิญ ในระหว่างท่ี
พกัอยู่ท่ีน่ี อาเจียวได้ร่วมกบัเด็กหญิงเหล่านั้น เก็บใบไมใ้นตอนกลางวนั เอาใบไมน้ี้ไปเล้ียงตวั
หนอนสีขาว ราวกบัหิมะ ท่ีเธอเพิ่งรู้จกัในตอนกลางคืน อาเจียวไดเ้รียนรู้วา่ตวัหนอนเหล่าน้ีคือตวั
ไหม ใบไมท่ี้เก็บมาเล้ียงมนัก็คือใบหม่อน สุภาพสตรีท่ีน่ารักบอกเธอวา่ เม่ือตวัหนอนชกัใยเป็นตวั
ดกัแดแ้ลว้ เราก็ สามารถจะสาวใยของมนัเป็นเส้นยาว ๆ ออกมาใชท้อผา้ได ้ เรียกวา่ ผา้ไหม และยงั
สามารถจะยอ้มผา้ไหมน้ีใหเ้ป็นสีสวยงามอะไรก็ไดต้ามท่ีเธอชอบดว้ย 
 อาเจียวจดจ าเร่ือยเร้นลบัน้ีไวใ้นใจ เวลาอนัผาสุกในบา้นนอ้ยสีขาว ผา่นไปราวกบัติดปีก 
วนัหน่ึงอาเจียวก็นึกไดว้า่เธอไดจ้ากบา้นมานานราวกวา่สามเดือนแลว้   ความคิดอยา่งหน่ึงก็แล่นเขา้
มาในสมอง อาเจียวคิดวา่ท าไมเราไม่กลบับา้นไปรับนอ้งเรามาอยูด่ว้ยกนัเสียท่ีน่ีล่ะ  แลว้วนัรุ่งข้ึน 
อาเจียวก็ออกเดินทางกลบับา้น ก่อนตะวนัตกดินโดยไม่บอกใครทั้งส้ิน เธอไม่ไดก้ลบัไปตวัเปล่า 
แต่ไดน้ าไข่ตวัไหมกบัเมล็ดใบหม่อน โรยเป็นระยะไปตามทางเดินดว้ย โดยตั้งใจจะให้มนัเป็นท่ี
สังเกต ซ่ึงเธอจะพานอ้งชายเดินทางกลบัมายงับา้นสีขาวน้ีไดถู้กตอ้ง 
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 เม่ืออาเจียวกลบัมาถึงบา้น ส่ิงท่ีเธอพบคือพอ่ท่ีกลายเป็นคนแก่และนอ้งชายท่ีโตเป็นหนุ่ม
แลว้ “แกไปอยูท่ี่ไหนมา ตั้งสิบหา้ปี  เกิดอะไรข้ึนกบัแกหรือ”  พอ่ถามอาเจียวพร้อมเช็ดน ้ าตาท่ีไหล
อย่างยินดี  อาเจียวเล่าให้พวกเขาฟังถึงเร่ืองท่ีเธอได้พบเห็น หุบเขาลึกลบั สุภาพสตรีชุดขาว ตวั
หนอนสีขาวท่ีเรียกกนัว่า “แมลงสวรรค์” และยงัไข่หนอนออกมาอวดพ่ออีกดว้ย   หลงัจากนั้น 
ชาวบา้นต่างเช่ือกนัวา่  อาเจียวไดพ้บกบัพระเจา้   ผูต้อ้งการสอนคนหงัโจวให้รู้จกัการเล้ียงไหมโดย
ผา่นตวัเธอ 
 วนัรุ่งข้ึน อาเจียวอยากจะกลบัไปยงัหุบเขาลึกลบันั้นอีก แต่ปรากฏว่าเมล็ดหม่อนท่ีเธอ
เหวี่ยงมาตามทางนั้นไดก้ลายเป็นตน้หม่อนไปหมดแลว้ เธอเดินตามเส้นทางเดิมไปจนถึงปากถ ้าก็
หาได้พบปากถ ้ าท่ีเคยพบไม่ มีแต่เจ้านกสร้อยคอสีขาวตวัเดิมท่ียงัคงบินวนอยู่เหนือหัวร้องว่า      
“อาเจียวขโมยสมบติั อาเจียวขโมยสมบติั” 
 แลว้เจา้นกนั้นก็หายวบัไปหลงัเขาอาเจียวส านึกผิดว่า  เธอได้ขโมยไข่ตวัไหมกบัเมล็ด
หม่อนจากหุบเขาเร้นลบั แต่เธอก็ไม่รู้จะท าอย่างไรนอกจากกลบับา้น อย่างไรก็ตามการสูญเสีย
สวรรคบ์นดินของอาเจียวกลบักลายมาเป็นโชคมหาศาล ของชาวหงัโจว   เพราะเด๋ียวน้ี เมืองหงัโจว
ไดเ้ป็นศูนยก์ลางของการผลิตผา้ไหมในจีน อาเจียวไดช่ื้อวา่เป็นผูน้ า “แมลงสวรรค์”  มาสู่ หงัโจว 
และสตรีชุดขาวในหุบเขาเร้นลบั ซ่ึงไม่มีใครรู้จกัช่ือไดรั้บขนานนามวา่เป็น “มารดาแห่งผา้ไหม”3 
 แมว้่าปัจจุบนัไม่ปรากฏหลกัฐานอนัพิสูจน์ไดว้า่  ต านานก าเนิดผา้ไหม ใบหม่อน  และ
หนอนไหมเร่ืองใดเป็นเร่ืองจริง   แต่ในวงการอุตสาหกรรมผา้ไหมต่างยอมรับวา่  ประเทศจีนคือจุด
ก าเนิดของผา้ไหมของโลก   และเหตุการณ์ภายหลงัต านานผา้ไหมทั้งสามก็ปรากฏหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ของจีนท่ีด าเนินต่อไปวา่      
 ต่อมาในสมยัราชวงศฮ์ัน่ (ในราว 206 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสตศกัราชท่ี 220)  กษตัริย์
จีนไดส่้งทูตไปเช่ือมความสัมพนัธ์ไมตรีกบัประเทศทางทิศตะวนัออก   โดยคณะทูตคณะแรกไดเ้ร่ิม
เดินทางจากเมืองหลวงฉางอนั (Chang an)  ซ่ึงปัจจุบนัคนทัว่ไปเรียกช่ือเมืองน้ีวา่เป็น เมืองซีอาน 
(Xi an) ตั้งอยูใ่นมณฑลซานสี (Shanxi)  ผา่นมณฑลกนัสู (Kansu)   มณฑลซีนเจียง (Xinjang)  ขา้ม
เทือกเขาพามีร์ (Pamir)  เข้าสู่ประเทศอฟักานิสถานและอิหร่าน    ส่วนคณะทูตคณะท่ีสองเดิน
ทางผ่านทางตอนใตข้องประเทศรัสเซียเขา้สู่ประเทศเอเชียกลางผ่านไปสู่ประเทศแถบชายฝ่ังเมดิ
เตอร์เรเนียน   รวมเส้นทางการเดินทางของคณะทูตจีนมีความยาวมากกว่า 10,000 กิโลเมตร  
เส้นทางสายดังกล่าวจึงเป็นเส้นทางแลกเปล่ียนวฒันธรรมและการค้าระหว่างประเทศจีนและ
ประเทศแถบเอเซียกลาง   ซ่ึงคนรุ่นปัจจุบนัเรียกขานเส้นทางสายน้ีวา่คือ  เส้นทางสายไหม  รวมทั้ง

                                                        
3 http://silkworm.net84.net 
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ประเทศจีนยงัไดค้า้ขายทางทะเลระหวา่งประเทศจีนกบัประเทศในคาบสมุทรเปอร์เซียและประเทศ
แถบชายฝ่ังทะเลอาหรับอ่ืน ๆ  โดยสินคา้ผา้ไหมถือเป็นหน่ึงในสินคา้ส่งออกของประเทศจีน   จน
ประเทศอ่ืน ๆ ต่างรู้จกัและยอมรับในคุณภาพสินคา้ผา้ไหมจีนเป็นอยา่งดี   
 นอกจากน้ียงัปรากฏหลักฐานว่า  หลังจากท่ีจางเชียนในสมยัฮัน่ตะวนัตกได้บุกเบิก
เส้นทางไปถึงตะวนัตกแลว้      ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมของจีนก็ไดแ้พร่หลายไปถึงยุโรป    ชาวยุโรปเห็น
ผา้ไหมท่ีนุ่มนวลและหลากหลายสีสัน เลยถือว่าผา้ไหมเป็นของล ้ าค่าและแย่งกนัซ้ือ เล่ากนัว่า 
จกัรพรรดิซีซาร์ของโรมก็เคยฉลองพระองค์ท่ีท าด้วยผา้ไหมจีนไปชมละคร โดยพระองค์ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนทั้งโรงละคร    ส่วนโคลมับสัก็เคยกล่าวกบักะลาสีเรือว่า  ระหว่างการ
เดินทาง ถ้าใครไดพ้บแผ่นดินใหญ่เป็นคนแรก ก็จะไดร้างวลัเป็นเส้ือผา้ไหม  เพราะราคาของผา้
ไหมขณะนั้นแพงเหมือนทอง    
 ส่วนทางอาณาจกัรโรมนัก็ตอ้งประสบปัญหาขาดดุลการคลงั เน่ืองจากจ่ายค่าน าเขา้ผา้
ไหมจีนท่ีแสนแพง ดว้ยเหตุน้ี พฤฒิสภาจึงลงมติหา้มจ าหน่ายและสวมเส้ือผา้ไหมจีน แต่พฤฒิสภาก็
ตอ้งประสบกบัการคดัคา้นอย่างรุนแรงจากชนชั้นสูงทั้งหลายท่ีนิยมผา้ไหมจีน   สุดทา้ยอาณาจกัร
โรมนัก็ตอ้งยกเลิกขอ้หา้มน้ีไปในท่ีสุด 
 ตอนแรกชาวยโุรปไม่ทราบวา่ผา้ไหมจีนไดม้าจากการเล้ียงตวัไหมและทกัทอเป็นผา้ไหม 
พวกเขานึกวา่ ไหมสกดัจากตน้ไม ้แลว้แช่น ้ าเยน็จนกลายเป็นเส้นไหม  แต่เม่ือชาวยุโรปทราบวา่ผา้
ไหมท าดว้ยเส้นไหมท่ีมาจากการเล้ียงตวัไหม  ชาวยโุรปจึงตดัสินใจหาทุกวิถีทางท่ีจะเรียนรู้วิธีเล้ียง
ตวัไหมของจีน  ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีหลายต านานท่ีกล่าวขานถึงวิธีการเล้ียงไหมของจีนแพร่ไปยงั
ตะวนัตกไดอ้ย่างไร  จากบนัทึกท่ีพระเสวียนจา้ง เขียนไวใ้นบนัทึกการเดินทางไปตะวนัตกสมยั
ราชวงศถ์งั ระบุวา่ ทางตะวนัตกมีแควน้เล็กช่ือโคสตนะ ซ่ึงอยากเรียนรู้วิธีการเล้ียงตวัไหม ก็เลยขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศตะวนัออก  แต่ประเทศตะวนัออกขณะนั้นปฏิเสธท่ีจะสอนให้ และ
ตรวจตราตามด่านอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัไม่ให้ไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้หม่อมแพร่หลายไปยงั
ต่างประเทศ   ตามการศึกษาคน้ควา้ของนกัวชิาการประเทศตะวนัออก  ในท่ีน้ีน่าจะเป็นราชวงศเ์ป่ย
เว่ยในสมยันั้น  กษตัริยแ์ควน้โคสตนะเห็นว่าการขอความช่วยเหลือไม่เป็นผล ก็เลยคิดหาวิธีอ่ืน 
พระองคท์รงของอภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงประเทศตะวนัออกโดยถือการส่งเสริมสัมพนัธไมตรีเป็น
ขอ้อา้ง และไดรั้บอนุญาตจากประเทศตะวนัออก ก่อนจะอภิเษกสมรส กษตัริยโ์คสตนะส่งทูตพิเศษ
ไปลอบทูลเจา้หญิงขอให้เจา้หญิงทรงพยายามน าไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้หม่อนออกไปดว้ย      ซ่ึง
เจา้หญิงทรงยอมรับการร้องขอ   ก่อนจะเดินทางเจา้หญิงทรงลอบเก็บไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้หม่อม
ไวใ้นพระมาลา   เวลาออกจากด่านเจา้หน้าท่ีตรวจคน้เส้ือผา้และกระเป๋าทั้งหมด  เพียงแต่ไม่กลา้
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ตรวจคน้พระมาลาบนเศียรของเจา้หญิง ดว้ยเหตุน้ี ไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้หม่อมจึงถูกน าไปยงั
แควน้โคสตนะและแพร่หลายต่อไปยงัตะวนัตก 
 การบนัทึกท่ีล ้าค่าของพระเสวยีนจา้ง ไดรั้บการพิสูจน์ยืนยนัวา่เป็นจริงจากภาพพิมพส์มยั
โบราณท่ีพบในซินเกียงโดยนายสแตนล่ี ชาวฮงัการี สัญชาติองักฤษ ผูเ้ป็นนกัผจญภยั ตรงกลางของ
ภาพพิมพมี์รูปสตรีท่ีใส่อาภรณ์หรูหรา และใส่หมวก มีผูรั้บใชท้ั้งซ้ายและขวา ผูรั้บใชท่ี้อยูซ่้ายมือช้ี
ไปยงัหมวกท่ีสตรีผูน้ั้นใส่ สตรีผูน้ี้คือเจา้หญิงของประเทศตะวนัออกท่ีน าไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้
หม่อนไปยงัตะวนัตกนั้นเอง4 
 ดว้ยเหตุน้ีเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมจากประเทศจีนจึงเร่ิมแพร่กระจายไปสู่
ประเทศอ่ืน ๆ เม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแลว้   โดยในคร้ังแรกนั้นเทคโนโลยีการทอผา้ไหมและการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเร่ิมเขา้สู่ประเทศเกาหลีก่อน   ต่อมาอีกประมาณ 300 ปีประเทศญ่ีปุ่นก็ไดรั้บ
ถ่ายทอดเทคนิคการทอผา้ไหมและการปลูกหม่อนเล้ียงไหม    
 ส่วนทางประเทศอินเดียและประเทศแถบคาบสมุทรอินโดจีน เช่น  ประเทศไทย  ประเทศ
ลาว  ประเทศพม่า  ประเทศเวยีดนาม  และประเทศกมัพชูา  เม่ือประมาณคริสตกาลประเทศเหล่าน้ีก็
ได้รับความรู้เทคโนโลยีการทอผ้าไหมจากประเทศจีนเพิ่มเติม  เพราะจากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์สมยัก่อนประวติัศาสตร์ของบา้นเชียงและแหล่งประวติัศาสตร์อ่ืน ๆ แสดงให้เห็นวา่  
คนในดินแดนแถบน้ีมีความรู้ดา้นการทอผา้ไหมมาก่อนหนา้น้ี  หากแต่เทคนิคการทออาจไม่สูงมาก
นกั   ดว้ยเหตุน้ีเม่ือศาสตร์และศิลปะการทอผา้ไหมจากจีนแพร่เขา้มาสู่ดินแดนแถบน้ี  ส่งผลให้กลุ่ม
คนในดินแดนแถบน้ีสามารถพฒันางานทอผา้ไหมท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึน 
 ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 9 – 11  เทคโนโลยกีารปลูกหม่อนเล้ียงไหมและการทอผา้ไหมจึง
แพร่ขยายไปยงัดินแดนประเทศอียิปต์  ประเทศชายฝ่ังทางตอนเหนือของทวีปอฟัริกา  ประเทศ
สเปน  และเกาะซิลี  รวมทั้งดินแดนตอนใตข้องประเทศรัสเซีย  ซ่ึงดินแดนตอนใตข้องประเทศ
รัสเซีสน้ีถือเป็นบริเวณหน่ึงของเส้นทางสายไหม 
 ในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 12 – 13  ประเทศอิตาลีก็ไดรั้บการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูก
หม่อนเล้ียงไหม   จวบจนถึงประมาณศตวรรษท่ี 14  ประเทศฝร่ังเศสก็ประเทศในทวีปยุโรปอีก
ประเทศหน่ึงท่ีสามารถปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ตามแบบประเทศจีนได ้ จนกระทัง่ประมาณ
ปี ค.ศ.1522  การปลูกหม่อนเล้ียงไหมจึงแพร่กระจายเขา้สู่ทวีปอเมริกาโดยผา่นทางประเทศสเปน   
ในฐานะท่ีประเทศสเปนเป็นเจา้ของอาณานิคมดินแดนเม็กซิโก  ผูป้กครองชาวสเปนจึงบงัคบัให้
ราษฎรชานเมืองปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพื่อการทอผา้ไหม  หลงัจากนั้นเทคโนโลยีการปลูกหม่อน

                                                        
4 http://thai.cri.cn/1/2009/07/27/21s154527_1.htm 
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เล้ียงไหมน้ีก็ได้แพร่กระจายไปสู่ประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือและแถบทวีปอเมริกาใต ้ เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศเปรู  ประเทศบราซิล  ฯลฯ5   
 จากต านานจุดก าเนิดแห่งผา้ไหมทั้งสามต านานดงักล่าวแมว้า่รายละเอียดเน้ือหาจะมีความ
แตกต่างกนั   แต่จุดหน่ึงท่ีน่าพิจารณาก็คือ   ทั้งสามต านานต่างกล่าวมีจุดก าเนิดการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหมและการทอผา้ไหมท่ีประเทศจีนทั้งส้ิน    แมว้่าปัจจุบนัในทางประวติัศาสตร์ยงัไม่อาจหา
หลกัฐานดา้นวิทยาศาสตร์มายืนยนัไดว้า่  ต านานเร่ืองใดเป็นเร่ืองแทจ้ริง   แต่คนทัว่ไปต่างยอมรับ
วา่แหล่งผลิตผา้ไหมชั้นดี  ไดแ้ก่ประเทศจีน  ประเทศในเขตเอเชียตะวนัออก  และประเทศในเขต
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศไทย  ประเทศลาว  ฯลฯ     
 2.1.2 ประวตัิความเป็นมาของผ้าไหมไทย 
 ส าหรับประวติัความเป็นมาของผา้ไหมไทยนั้น    คณะผูว้ิจยัพบว่าประวติัความเป็นมา
ของหัตถกรรมการทอผา้ไหมไทยมีทฤษฎีประวติัความเป็นมาของหัตถกรรมการทอผา้ไหมถึง 3 
ทฤษฎีดว้ยกนั  ดงัน้ี 
 ทฤษฎีที่ 1  การทอผ้าไหมเป็นความรู้ที่ติดตัวของชาวไทยคร้ังอพยพหนีการรุกรานของ
ชาวจีนมาทางตอนใต้ของประเทศจีน   โดยชาวไทยน้อยกลุ่มหน่ึงได้อพยพตามลุ่มน ้ าโขงมายงั
ดินแดนประเทศไทยบริเวณภาคอีสาน   พร้อม ๆ กบัการน าความรู้เร่ืองการทอผา้ไหมเขา้มาสู่
ดินแดนแถบน้ีดว้ย    ซ่ึงตามทฤษฎีน้ีไดบ้รรยายวา่   เม่ือประมาณ พ.ศ.400 ชนชาติไทยเร่ิมอพยพมา
ทางใต้    และชนชาวไทยได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรท่ีเรียกว่า นครเพงาย  หรือท่ีตามต ารา
ประวติัศาสตร์มกัใช้ช่ือวา่ อาณาจกัรอา้ยลาว   ซ่ึงชนชาวไทยในยุคน้ีไดเ้ร่ิมรู้จกัการเล้ียงไหมและ
การทอผา้ไหมรวมทั้งการทอผา้ชนิดอ่ืน ๆ หลายชนิด   จวบจนกระทัง่ประมาณปี พ.ศ.800   จีนได้
รุกราน  จนชาวไทยกลุ่มน้ีไดถ้อยร่นลงมาทางตอนใตเ้ร่ือย ๆ   เพื่อให้พน้จากอิทธิพลชนชาติจีน   
โดยชาวไทยน้อยซ่ึงเป็นคนไทยกลุ่มหน่ึงไดอ้พยพลงมาตามแนวแม่น ้ าโขงจนถึงบริเวณประเทศ
ไทยในปัจจุบนัน้ี   ซ่ึงชาวไทยน้อยกลุ่มน้ีไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการทอผา้ไหมมาดว้ย   ในชั้นแรก
การทอผา้ไหมชาวบา้นมกัท ากนัในครัวเรือนและเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน   แต่กรรมวิธี
การทอยุคน้ียงัไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร    และนบัแต่ชนชาติไทยอพยพมายงัดินแดนประเทศไทยน้ี
เป็นเวลานบัเป็นพนั ๆ ปี   จวบจนถึงปัจจุบนัการทอผา้ดว้ยฝ้ายและไหมก็ยงัมีอยูต่ามทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ของประเทศไทยทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน   โดยแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยต่าง ๆ มีการ
พฒันาองคค์วามรู้และลวดลายผืนตามวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนาของตน  เช่นชาวไทยใน

                                                        
5 http://moac.go.th 
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกัทอผา้ท่ีเรียกว่ามดัหม่ี   ทางภาคเหนือชาวบา้นก็มกัทอผา้เชิงจก   หรือ
ทางภาคใตช้าวบา้นนิยมทอผา้ยก  เป็นตน้6    
 ทฤษฎทีี ่2  ทฤษฎนีีย้อมรับว่าประเทศไทยมีการทอผ้าแบบในครัวเรือนหรือว่าหัตถกรรม
ในครัวเรือนมาตั้งแต่โบราณกาล  โดยไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่การปลูกหม่อนเล้ียงไหมเกิดข้ึน
คร้ังแรกเม่ือใด   แต่ปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีจากการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีคร้ังใหญ่
ท่ีบา้นเชียง  จงัหวดัอุดธานี   ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีไดค้น้พบหลกัฐานท่ีเป็นผา้สมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน
ประเทศไทย   โดยการคน้พบคร้ังน้ีเป็นการคน้พบโดยบงัเอิญ  กล่าวคือเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรได้
พบเศษผา้ติดกบัก าไลส าริด   และผา้ท่ีคน้พบนั้นมีอายเุท่ากบัก าไล  คือ ประมาณ 2,400  ถึง 2,800 ปี   
โดยนักวิชาการทางโบราณคดีระบุว่า  อายุจริงของวิธีการทอผา้อาจมีมาก่อน   แต่ไม่ปรากฏ
หลกัฐานหลงเหลืออยู ่   นอกจากการคน้พบหลกัฐานการทอผา้ท่ีบา้นเชียงแลว้    การขุดคน้ยงัพบ
หลกัฐานเก่ียวกบัผา้อ่ืน ๆ จ านวนหน่ึง  รวมทั้งการทอผา้ไหมดว้ย  ณ บา้นนาดี  จงัหวดัอุดรธานี   
โดยหลกัฐานท่ีคน้พบคือ   ดา้ยท่ีใช้เป็นสายของสร้อยคอ  ใยป่ันเป็นเกลียวท าเป็นดา้ยผา้เป็นผืน      
ซ่ึงทางเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรไดพ้บเศษ ๆ และเส้นไหมซ่ึงมีใยขนาดต่าง ๆ กนั  และใยหลายเส้น
ถูกท าให้แบนเหมือนเป็นไหมป่า   อนัแสดงให้ว่าชนพื้นเมืองในกลุ่มน้ีได้ใช้ผา้ไหมในทอ้งถ่ิน   
และผา้ไหมนบัเป็นของพื้นเมืองของชนกลุ่มน้ีมาชา้นานแลว้   ดว้ยเหตุน้ีจึงสรุปไดว้า่  ชนชาวไทย
โดยเฉพาะในภาคอีสานไดรู้้จกัการทอผา้และการใชไ้หมเพื่อสร้างเคร่ืองนุ่งห่มมาชา้นานแลว้  โดย
แหล่งผา้ไหมส าคญัอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และขยายไปยงัภาคเหนือและภาคอ่ืน ๆ  และมี
ความเป็นไปไดว้า่  เม่ือคนไทยอพยพมาจากตอนใตข้องจีน  ชาวไทยอาจน าความรู้เก่ียวกบัการทอ
ผา้ไหมมาดว้ย   รวมทั้งชาวไทยอาจเรียนรู้การทอผา้ไหมจากคนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยู่ก่อนแล้วใน
ดินแดนภาคพื้นเอเชียอาคเนย ์   แต่การเล้ียงไหมและการทอผา้ไหมสมยัโบราณคงไม่ไดท้  าเป็นล ่า
เป็นสันจนถึงขั้นผลิตเพื่อส่งออก   นอกจากน้ีการผลิตผา้ไหมก็ท าเพียงในครัวเรือนเพื่อการใช้
ประโยชน์ของตนเท่านั้น   เพราะมีหลกัฐานว่า  สินคา้ท่ีเรือส าเภาจีนบรรทุกมาคา้ขายกบัประเทศ
ไทยในสมยัรัตนโกสินทร์มีผา้แพรไหมรวมอยู่ในบญัชีสินค้า         และราชส านักไทยเจ้านาย
ทรงพสัตราภรณ์ท่ีตดัเยบ็จากไหมจีน   รวมทั้งไหมญ่ีปุ่นและไหมอินเดียดว้ย7    
 ทฤษฎีที่ 3  การทอผ้าไหมในดินแดนประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเร่ิมตั้งแต่
เมื่อใด    แต่อาจกล่าวไดว้า่   การทอผา้เป็นหตัถกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยส์มยัโบราณซ่ึง
                                                        
6 พรทิพย ์ จนัทา,   การศึกษาพฒันาการหตัถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผา้ไหมของจงัหวดัสุรินทร์,  (สุรินทร์  : 
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุรินทร์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2542), น.10 - 11 
7  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์  พระบรมราชินีนาถ,  (กรุงเทพ : บริษทั ด่านสุทธา 
   การพิมพ ์จ ากดั, 2543) 
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อยูอ่าศยัในดินแดนแถบน้ีรู้จกั    และมนุษยโ์บราณยุคน้ีท าข้ึนตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์     โดย
ตามทฤษฎีกลุ่มน้ีไดอ้า้งอิงหลกัฐานภาพเขียนบนผนงัถา้และหลกัฐานจากแหล่งประวติัศาสตร์อ่ืน 
เช่น  ภาพเขียนเขาปลาร้า  จงัหวดัอุทยัธานี  อายุประมาณ 2,500 ปีก่อน   ในภาพวาดมีรูปมนุษย์
โบราณกบัสัตวเ์ล้ียง อาทิเช่น ควายและสุนขั   แสดงให้เห็นวา่มนุษยรู้์จกัการเล้ียงสัตวแ์ลว้   และ
การแต่งกายของมนุษยใ์นภาพวาดนั้น   มนุษยไ์ม่สวมเส้ือดา้นบนแต่ท่อนล่างสวมหนงัสัตวห์รือผา้
หยาบ ๆ ร้อยดว้ยเชือกไวร้อบ ๆ สะโพก   บนศีรษะประดบัดว้ยขนนก     หรือหลกัฐานจากภาชนะ
เคร่ืองป้ันดินเผาบริเวณถ ้ าผี  จงัหวดัแม่่่องสอน   อายุประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ปีมาแลว้  พบว่า  
ภาชนะเหล่าน้ีมีการตกแต่งดว้ยรอยเชือก  และรอยตาข่ายทาบ   ท าให้นกัวิชาการกลุ่มน้ีสันนิษฐาน
วา่มนุษยน่์ารู้จกัท าเชือกและตาข่ายก่อน   โดยน าพืชท่ีมีเส้นใยมาฟ่ันเป็นเชือก   แลว้น าเชือกมาผูก
หรือถกัเป็นตาข่าย    และจากการถกัก็พฒันาข้ึนเป็นการทอดว้ยเทคนิคง่าย ๆ  แบบการจกัสาน  คือ  
การน าเชือกมาผกูกบัไมห้รือยดึไวด้ว้ยดา้ยเส้นยนื    แลว้น าเชือกอีกเส้นหน่ึงมาพุ่งขดัแยง้กบัเส้นยืน    
อนัท าใหเ้กิดผา้แบบหยาบ ๆ    และผา้แบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองจกัสาน   ซ่ึงคนทัว่ไปยุคปัจจุบนั
เรียกว่าผา้กระสอบแบบหยาบ ๆ    ประกอบกบัหลกัฐานท่ีส าคญัดา้นโบราณคดีบริเวณบา้นเชียง  
จงัหวดัอุดรธานี   โดยเจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรไดพ้บก าไลส าริดซ่ึงมีสนิมและมีเศษผา้ติดอยูก่บัคราบ
สนิม   และนกัวิทยาศาสตร์อธิบายว่า  สนิมเป็นตวักดักร่อนโลหะซ่ึงเป็นอนินทรียวตัถุ   แต่กลบั
เป็นตวัอนุรักษ์ผา้ซ่ึงเป็นอินทรียวตัถุไวไ้ม่ให้เส่ือมสลายไปตามกาลเวลา   และท่ีแหล่งบา้นเชียงน้ี
นักโบราณคดียงัค้นพบลูกกล้ิงแกะลายส าหรับใช้ท าลวดลายบนผา้เป็นจ านวนมาก   จนอาจ
สันนิษฐานวา่   เม่ือประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นบริเวณบา้นเชียงรู้จกัการป่ันดา้ย  
ทอผา้  ยอ้มสี  และพิมพล์วดลายลงบนผนืผา้8      
 จากแนวความคิดเร่ืองประวติัความเป็นมาของหัตถกรรมผา้ไหมไทยนั้น   คณะผูว้ิจยัมี
เห็นดว้ยกบัแนวความคิดตามทฤษฎีท่ี 2 ว่า   หัตถกรรมผา้ไหมไทยนั้นมีพฒันาการมาจากความรู้
ของชนพื้นเมืองทอ้งถ่ินในดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
ประกอบกบัความรู้เก่ียวกบักรรมวิธีการทอผา้ไหมซ่ึงคนไทยไดรั้บการถ่ายทอดมาจากประเทศจีน   
ความรู้ทั้งสองท่ีมาประกอบกนัจนเกิดเป็นศาสตร์แห่งการทอผา้ไหมของคนไทยยุคปัจจุบนั    แมว้า่
ในขณะน้ีนกัวิชาการยงัไม่อาจช้ีชัดลงไปได้ว่า  ประเทศไทยเร่ิมผลิตผา้ไหมตั้งแต่เม่ือใด  เพราะ
หลักฐานทางประวติัศาสตร์ของผ้าไหมสูญหายตามกาลเวลาและถูกท าลายเป็นจ านวนมาก   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคร้ังประเทศไทยไดเ้สียกรุงศรีอยุธยา   ในคร้ังนั้นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ส่วนใหญ่ไดถู้กเพลิงเผาไปเป็นจ านวนมาก    ท าให้การสืบคน้ถึงท่ีมาพฒันาของหตัถกรรมผา้ไหม

                                                        
8  ผา้จากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย   กองโบราณคดี  กรมศิลปากร 
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คงเป็นอยา่งยากล าบาก    แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยหลกัฐานดา้นประวติัศาสตร์ท่ีคงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั  
เช่น  แหล่งขอ้มูลประวติัศาสตร์บา้นเชียงและแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่าง ๆ 
เป็นตน้  ส่งผลให้คณะผูว้ิจยัยอมรับได้ว่า  ผา้ไหมได้เกิดข้ึนมาก่อนเกิดประเทศไทยหรือสยาม
ประเทศมานานแลว้   แต่ความนิยมในผา้ไหมไทยไม่ไดเ้กิดข้ึนในชนชั้นปกครองหรือชั้นเจา้นายใน
สมยัอดีต   เพราะการทอผา้ไหมคร้ังอดีตนั้นส่วนใหญ่เป็นหัตถกรรมในครัวเรือน   หรือทอเพื่อ
ถวายแก่พระมหากษตัริยเ์ท่านั้น 
  จวบจนถึงยุคกรุงธนบุรีและยุคกรุงรัตนโกสินทร์    ประเทศไทยจึงเร่ิมปรากฏบนัทึก
ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัพฒันาการดา้นผา้ไหมข้ึน  หลงัจากประเทศไทยท าสนธิสัญญากบัประเทศ
องักฤษ  ตามสนธิสัญญาบาวริงในปี พ.ศ.2398  ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเสียเปรียบดา้นกฎหมาย  
และการคา้กบัประเทศองักฤษเป็นอย่างมาก   อีกทั้งในกาลต่อมาประเทศชาติตะวนัตกอ่ืนต่างบีบ
บงัคบัประเทศไทยลงนามในสนธิสัญญาแบบเดียวกบัสนธิสัญญาบราวน์ร่ิง  ประเทศไทยจึงเร่ิม
เสียเปรียบดุลการคา้แก่ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองการคา้ผา้ของประเทศไทย  
ปรากฏหลกัฐานในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 5 วา่   คนไทยไดส้ั่ง
ผา้จากต่างประเทศเขา้มากข้ึนทุก ๆ ปี  อนัท าให้ประเทศไทยตอ้งสูญเสียเงินตราเป็นจ านวนมาก   
ดว้ยเหตุน้ีในปี พ.ศ.2444  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  รัชกาลท่ี 5    จึงให้ความสน
พระราชหฤทยัในการปลูกหม่อนเล้ียงไหม           พระองคจึ์งโปรดเกลา้ให้กระทรวงเกษตราธิการ
ด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงไหม โดยว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น  ช่ือ นายตาเมทาโร  โทยาม่า มา
เป็นหัวหน้าคณะ   และทรงโปรดเกล้าให้สร้างสถานีเ ล้ียงไหม  ณ  ต าบลทุ่งศาลาแดง  กรุงเทพ   
พร้อมทั้งทรงโปรดใหย้กแผนกไหมข้ึนเป็น “กรมช่างไหม” 9         
 ต่อมาในปี พ.ศ.2446  รัชกาลท่ี 5 ก็ทรงโปรดเกล้าให้พระราชโอรสท่ีเสด็จกลับจาก
องักฤษ คือ  พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพฒันพงศ์  กรมหม่ืนพิไชย  มหินทโรดมด ารง
ต าแหน่งเป็นอธิบดีกรมช่างไหม   และทรงตั้งโรงเรียนช่างไหมข้ึนเพื่อฝึกหัดการทอผา้ไหม  ซ่ึง
ภายหลงัโรงเรียนน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเกษตร  ตั้งอยู่ ณ วงัสระปทุม  ดว้ยเหตุท่ีสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  ทรงตั้งโรงทอผา้อยูใ่นพระต าหนกั10   
 ในปี พ.ศ.2447  ทางราชการได้ตั้งสาขาโรงเรียนการปลูกหม่อนเล้ียงไหมข้ึนท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ สุรินทร์  และร้อยเอ็ด   เพื่อสอนการผลิตรังไหมและทอผา้ไหมแก่ชาวอีสาน

                                                        
9  สาวติตรี  สุวรรณสถิต,  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 21  ศิลปะการทอผา้พ้ืนเมืองของไทยในปัจจุบนั  
   (กรุงเทพ : ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550)  
10  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์  พระบรมราชินีนาถ,  (กรุงเทพ : บริษทั ด่านสุทธา 
   การพิมพ ์จ ากดั, 2543) 
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ซ่ึงมีความสามารถในการทอผา้ไหมพื้นเมืองอยู่แล้ว   ภายหลงักิจการของโรงเรียนดงักล่าวได้
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ข้ึนและขยายออกไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอันได้แก่  จังหวัดศรีษะเกษ  
มหาสารคาม  และชัยภูมิ   จวบจนกระทัง่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6  ประมาณปี พ.ศ.2456   การส่งเสริมการเล้ียงไหมจึงชะงดัและล้มเลิก   สืบเน่ืองจาก
อุปสรรคจากหลาย ๆ ประการ  เช่นโรคระบาดในไหม  กระบวนการเล้ียงไหมท่ีขาดสุขลกัษณะ 
ฯลฯ  อนัส่งผลใหไ้หมตายเป็นจ านวนมาก11  
 จวบจนกระทัง่ในปี พ.ศ.2478   ทางราชการจึงไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูการเล้ียงไหมข้ึนอีกคร้ัง   โดย
คร้ังน้ีภาคราชการได้สั่งเคร่ืองจักรมาจากประเทศอิตาลี  และเคร่ืองจักรน้ีได้ถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการทอผา้ไหม    ซ่ึงในคร้ังน้ีทางราชการไดใ้ชจ้งัหวดันครราชสีมาเป็นศูนยก์ลางใน
การถ่ายทอดความรู้สู่จังหวดัอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้ งหมด   ช่วงแรกของการ
ด าเนินการปรากฏรายงานว่า  ประชาชนจ านวน 300,000 ครัวเรือนได้เขา้ร่วมโครงการและปลูก
หม่อนเล้ียงไหม   แต่โรงงานประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ  เน่ืองจากราษฎรขาดความ
ช านาญในการเล้ียงไหมพนัธ์ุต่างประเทศ   ซ่ึงไหมพนัธ์ุต่างประเทศเป็นสายพนัธ์ุท่ีเหมาะต่อการ
สาวใยไหมด้วยเคร่ืองจกัร   เพราะเส้นใยไหมมีความเหนียวและไม่ขาดง่าย   อีกทั้งช่างประจ า
โรงงานก็ขาดทกัษะความช านาญ   ส่งผลใหช่้างดงักล่าวไม่สามารถดดัแปลงเคร่ืองจกัรให้เหมาะกบั
การใช้งานกบัการสาวไหมพนัธ์ุพื้นบา้นได ้  ประกอบในช่วงนั้นโลกก าลงัเกิดสงครามหาเอเชีย
บูรพา    ทา้ยท่ีสุดโรงงานแห่งน้ีจึงตอ้งหยดุการประกอบการ12 
 ภายหลงัในปี พ.ศ.2495   รัฐบาลก็ไดริ้เร่ิมส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมข้ึนอีก   ดว้ย
การท่ีรัฐบาลไดต้ั้งสถานีส่งเสริมการเล้ียงไหมข้ึน ณ จงัหวดัอุบลราชธานีและจงัหวดับุรีรัมย ์ พร้อม
ทั้งรัฐบาลยงัไดจ้ดัท าแผนเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  โดยประชาชนจะไดรั้บการฝึกอบรมตั้งแต่
วิธีการปลูกตน้หม่อน  การผสมพนัธ์ุไหม  การคดัเลือกพนัธ์ุไหม   เป็นตน้   โดยคร้ังน้ีพนัธ์ุไหมท่ี
ราษฎรเล้ียงกนัมีสายพนัธ์ุคลา้ยกบัพนัธ์ุไหมของประเทศญ่ีปุ่น   เน่ืองดว้ยรัฐบาลไทยไดร่้วมมือกบั
รัฐบาลญ่ีปุ่นตามแผนโคลมัโบและจดัตั้งศูนยว์ิจยัและอบรมการทอผา้ไหม  ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
พร้อม ๆ กบัทางภาคการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
และวิทยาลยัเกษตรกรรมทัว่ภาคอีสานต่างได้เปิดสอนวิชาการปลูกหม่อนเล้ียงไหมอย่างจริงจงั   
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทกัษะความรู้เก่ียวกบัผา้ไหมอย่างเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   

                                                        
11 อา้งแลว้ 
12 สาวติตรี  สุวรรณสถิต,  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 21  ศิลปะการทอผา้พ้ืนเมืองของไทยในปัจจุบนั  
  (กรุงเทพ : ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550) 
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ส่งผลให้วิชาการด้านการปลูกหม่อนเล้ียงไหมก้าวหน้าข้ึนเป็นล าดับ  จวบจนถึงปัจจุบนั  กรม
ส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดต้ั้ง  “กลุ่มหม่อนไหม”  ข้ึนในกอง
ส่งเสริมพืชสวน  โดยกลุ่มหม่อนไหมน้ีมีหน้าท่ีด าเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแก่
เกษตรกรทัว่ประเทศ13       
 ประการส าคญัท่ีสุดก็พฒันาการดา้นผา้ไหมไทยไดเ้กิดข้ึนในปี พ.ศ.2535  เม่ือสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิ ต์ิ  พระบรมราชินาถทรงสนพระราชหฤทัยในผ้าทอพื้นเมืองเกือบทุกประเภท   
นบัตั้งแต่ชาวบา้นหลาย ๆ พื้นท่ีไดทู้ลเกลา้ถวายผา้ไหมและผา้พื้นเมืองของตนแก่พระองค ์ นบัแต่
นั้นเป็นตน้มาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินาถไดส้นพระราชหฤทยัในผา้พื้นเมือง  และ
พระองคป์ระสงคช่์วยเหลือเหล่าราษฎรผูย้ากไร้ใหมี้รายได ้  ดว้ยพระองคท์รงไวด้ว้ยความเมตตาต่อ
ราษฎร  สืบเน่ืองเป็นเวลากว่า 20 ปีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินาถจึงทรงตั้งมูลนิธิ
ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถมัภข้ึ์น  ณ จงัหวดัอยุธยา    ดว้ยพระประสงคส์ าคญั คือ  การส่งเสริม
การทอผา้ของชาวบา้นในชนบท   พร้อม ๆ กบัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินาถยงัเป็น
ผูน้ าในการใชผ้า้พื้นเมืองของชาวบา้นในชีวิตประจ าวนัและงานพระราชพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งพระองค์
ยงัทรงน าผลงานผา้ทอไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ   และพระองค์ยงัทรงรวบรวมลายผา้ ซ่ึง
ชาวบา้นไดสื้บทอดต่อมากนัมาแต่คร้ังโบราณ  เพื่อเก็บรวบรวมลายผา้เหล่าน้ีไวเ้ป็นตวัอย่างและ
เพื่อการอนุรักษ์  รวมทั้งเพื่อการศึกษาสืบทอดต่อไป   ด้วยเหตุน้ีในเดือนมกราคม   พ.ศ.2535  
องคก์ารยเูนสโก  แห่งสหประชาชาติจึงไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศพระ
เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินาถ   ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นผูน้ าในการ
ส่งเสริมศิลปหตัถกรรมการทอผา้เมืองไทย  และพระองคท์รงเป็นตวัอยา่งท่ีดีของโลก 
 รวมความแลว้ส าหรับพฒันาการหตัถกรรมการทอผา้ไหมประเทศไทยนั้น  จากหลกัฐาน
ตามแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายแหล่งประกอบกบัหลกัฐานทางวิชาการอ่ืน  
คณะผูว้จิยัจึงตั้งขอ้สันนิษฐานไดว้า่   นบัแต่โบราณยุคส าริดหรือยุคก่อนประวติัศาสตร์คนไทยรู้จกั
การทอผา้พื้นเมืองดว้ยเส้นใยต่าง ๆ เช่น เส้นใยฝ้าย  เส้นใยไหม  เป็นตน้   แต่คุณภาพการทอไม่ดี
นกั   และการถกัทอผา้น่าจะมีพื้นฐานมาจากงานการจกัสานเคร่ืองใชชี้วิตประจ าวนั   ดงัปรากฏตาม
ลวดลายบนผืน  ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีล้วนเป็นลวดลายทรงเรขาคณิต  หรือลวดลายความเช่ือทาง
ศาสนา  เช่น ลายหงส์  เป็นตน้  และการทอผา้ไหมในประเทศไทยก็ยงัไม่ได้มีการพฒันาด้าน
คุณภาพเท่าใดนกั   จวบจนกระทัง่ภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาวธีิการปลูกหม่อนและเล้ียง
ไหมรวมทั้ งการทอ   ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินาถก็ทรงให้การ

                                                        
13 อา้งแลว้ 
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สนบัสุนนทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ราษฎร   เพื่อการพฒันางานผา้ไหมและผา้ทอพื้นบา้นของไทย   
เหตุผลเหล่าน้ีประกอบกนัส่งผลให้ผา้ไหมไทยมีคุณภาพดีข้ึนและไดรั้บความนิยมในหมู่ผูใ้ช้ทัว่
โลกมากข้ึน 
 
2.2  รูปแบบการทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมืองในประเทศไทย 
   ส าหรับการทอผา้ไหมชาวบา้นซ่ึงเป็นเพียงเกษตรกรนิยมทอผา้ไหมและผา้พื้นเมืองต่างๆ  
เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนา   โดยชาวบา้นในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ 
ได้ส่งผ่านความเช่ือทางศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีบนลวดลายของผา้ไหม     ดงัปรากฏ
ลวดลายบนผืนผา้ท่ีมีความสวยงามและวิจิตรบรรจง    ซ่ึงในแต่ละภูมิภาคทัว่ประเทศไทยต่างมี
รูปแบบผา้ไหมท่ีแตกต่างกนั   ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.2.1 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมืองในภาคเหนือ 
 ส าหรับเขตจงัหวดัภาคเหนือแถบล้านนาอนัได้แก่   จงัหวดัเชียงราย   จงัหวดัพะเยา      
จงัหวดัล าพูน   จงัหวดัแพร่  จงัหวดัน่าน  จงัหวดัเชียงใหม่  และจงัหวดัแม่่่องสอน     เขตพื้นท่ี
ดงักล่าวมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขา  ป่าไมแ้ละท่ีราบเชิงเขา  รวมทั้งเขตพื้นท่ีแห่งน้ียงัมีแหล่งน ้ าท่ี
ส าคญัอย่างอุดมสมบูรณ์    สภาพภูมิอากาศก็ไม่ร้อนหรือเยน็มากนกั   ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เขต
ลา้นนาจึงเป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศยั  ท ามาหากินของชาวบา้น   คนหลากหลายชาติพนัธ์ุจึง
อพยพเขา้มาสู่ดินแดนแถบน้ี    ดงัปรากฏขอ้มูลดา้นประชากรของดินแดนลา้นนาวา่  ชาวไทยโยนก  
ชาวไทยยวน  ชาวล้ือ    คนทั้งสามกลุ่มน้ีถือเป็นคนพื้นเมืองของลา้นนา   โดยท่ีคนเหล่าน้ีมีความ
เช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นภูเขาและมีทางน ้ าไหล  หญิงสาวชาวไทย
ล้ือและชาวไทยยวนยงัคงรักษาวฒันธรรมการทอผา้และรูปแบบท่ีถ่ายทอดสืบเน่ืองกนัมา  โดย
เอกลกัษณ์ลวดลายผา้คนลา้นนากลุ่มน้ีคือผา้ทอตีนจก  ผา้ขิด  และผา้ท่ีใช้เทคนิค “เกาะ”  เป็นตน้  
ส่วนประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีอพยพเขา้มาในดินแดนลา้นนา  เช่น  กระเหร่ียง  ลวัะ  มอญ  ไทยใหญ่   
และชาวไทยภูเขาต่าง ๆ อีกจ านวนมาก  เช่น  อีกอ้  เยา้  ลีซอ  เป็นตน้   ซ่ึงชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ีต่างมี
วฒันธรรมการทอผา้ท่ีเอกลกัษณ์ของตนเองเช่นกนั14 
 ส่วนการทอผา้ท่ีไหมของเขตภาคเหนือโดยเฉพาะลา้นนานั้น  ผา้ไหมท่ีชาวบา้นทอไดแ้ก่
การทอผา้ซ่ินไหมต่อตีนจกยกด้ินเงินด้ินทอง    ซ่ึงในอดีตเจา้นายฝ่ายเหนือเป็นผูใ้ชส้อยและไดรั้บ
ความนิยมในชนชั้นสูงฝ่ายเหนือ    ปัจจุบนัศาสตร์และความรู้ในการถกัทอผา้ผา้ซ่ินไหมต่อตีนจก

                                                        
14  สาวติตรี  สุวรรณสถิต,  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 21  ศิลปะการทอผา้พ้ืนเมืองของไทยใน
ปัจจุบนั   (กรุงเทพ : ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550) 
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ยกด้ินเงินด้ินทองดงักล่าวไดถู้กเผยแพร่แก่ชุมชนและหมู่บา้นหลายแห่ง     โดยตามหมู่บา้นในเขต
ภาคเหนือหญิงสาวหลายรายไดรั้บการฝึกอบรม   เพื่อการอนุรักษไ์วซ่ึ้งวฒันธรรมการทอผา้ไหมใน
เขตภาคเหนือ 
 2.2.2 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ส าหรับในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมีชุมชนตั้งอยู่กระจายตวัใน
บริเวณท่ีราบตามล าห้วย  หนอง  บึง  หรือแม่น ้ าสายต่าง ๆ   โดยในเขตภูมิภาคน้ีมีคนไทยเช้ือสาย
ลาว  คนไทยเช้ือสายเขมร   คนไทยเช้ือสายผูไ้ทยเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่    แต่ทั้งน้ีคนไทยเช้ือ
สายลาวถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในเขตภูมิภาคน้ี    ด้านวัฒนธรรมการทอผ้าของเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือผูห้ญิงนบัเป็นบุคคลส าคญั   เพราะผูห้ญิงในเขตน้ีเป็นผูสื้บทอดประเพณีการ
ทอผา้ในชุมชนของตนเองมาช้านาน    โดยแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าต่างก็มีลวดลายบนผืนผา้และ
กรรมวธีิการทอผา้เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองอยา่งชดัเจน  ซ่ึงในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือน้ีมีการ
ทอผา้ท่ีมีช่ือเสียง  เช่นผา้มดัหม่ี  ผา้ขิด  และผา้ไหมหางกระรอก  โดยผา้ไหมของจงัหวดัสุรินทร์  
อ าเภอท่าสวา่งนบัเป็นผา้ไหมด้ินเงินด้ินทองโบราณท่ีมีความโดดเด่นมาก   ทั้งผา้ไหมของอ าเภอท่า
สวา่งน้ียงัเป็นเคร่ืองพตัสราภรณ์ของพระมหากษตัริยต์ั้งแต่คร้ังอดีต15 
 ในส่วนผา้ไหมเขตจงัหวดัสุรินทร์  ผูว้ิจยัพบวา่  บรรดาคนท่ีอยู่ในวงการผา้ไหมไทยต่าง
ยอมรับกันว่า   ผ ้าไหมสุรินทร์มีความงดงาม  โดดเด่น  ประณีต   ทั้ งในด้านฝีมือการทอผ้า     
และอตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกลกัษณะเฉพาะอยูห่ลายอยา่ง   ประกอบกบัการพฒันาสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผา้จากวฒันธรรมการทอผา้ของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเขมร  ชาวกุ่ย  ซ่ึงคนทั้ง 2 กลุ่มน้ีเป็นคน
พื้นเมืองของจงัหวดัสุรินทร์  ส่งผลให้ผา้ไหมสุรินทร์เป็นผา้ไหมท่ีมีคุณภาพดี  และมีช่ือเสียงโดด
เด่น    โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา้ไหมของ  อ าเภอท่าสวา่ง  จงัหวดัสุรินทร์  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งและไดรั้บ
การคดัเลือกรัฐบาลหลายยุคหลายสมยั  และหมู่บา้นผา้ไหมท่าสว่างแห่งน้ียงัไดม้อบหมายให้เป็น
ผูผ้ลิตเส้ือแก่ผูน้ าเอเปคเม่ือปี พ.ศ.2546   และผา้ไหมท่าสว่างน้ียงัเป็นผา้คลุมไหล่ถวายแก่ประมุข
ประเทศต่าง ๆ  ในวาระโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองราชยค์รบ 60 ปี   โดยผูน้ า
การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผา้ไหม คือ อาจารยว์ีระธรรม  ตระกูลเงินไทย  โดยผา้
ไหมท่ีมีช่ือเสียงของอ าเภอท่าสว่างน้ี   ไดแ้ก่ผา้ไหมยกด้ินเงินยกด้ินทอง   ซ่ึงผา้ไหมประเภทน้ีถือ
เป็นหน่ึงในเคร่ืองราชบรรณาการตามราชประเพณีโบราณ16 
 

                                                        
15  อา้งแลว้ 
16  http://www.surin.go.th/maisurin.htm 



 23 

2.2.3 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมืองในภาคกลาง 
 ในเขตภาคกลางไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนของกลุ่มทอผา้ในอดีต   แมว้่าภาคกลางจะมี
การปลูกฝ้ายจ านวนมากก็ตาม   แต่อย่างไรก็ตามเม่ือมีการอพยพของชาวบา้นในเขตลา้นนา  และ
คนไทยเช้ือสายลาวเขา้มาอยูอ่าศยั  ส่งผลใหภ้าคกลางมีองคป์ระกอบชนกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ชาวลาวเวียง  อยูอ่าศยัแถบจงัหวดัอุทยัธานีและจงัหวดัชยันาท  ซ่ึงคนกลุ่มน้ีนิยมผา้
จกไหม 

- ชาวไทยยวน  อาศยัอยู่แถบจงัหวดัสระบุรี  จงัหวดัราชบุรี   ซ่ึงคนกลุ่มน้ีนิยมทอ
ผา้ซ่ิน  มดัก่าน  ผา้ตีนจก   และผา้ยกมุก 

- ชาวไทยพวน  อาศยัอยูแ่ถบจงัหวดัลพบุรี  ซ่ึงคนกลุ่มน้ีนิยมทอมดัหม่ี 
- ชาวไทยด า  อาศยัอยูแ่ถบจงัหวดัเพชรบุรี  และบางสาวในเขตจงัหวดันครปฐม  นิยม

ทอผา้พื้น  หรือผา้ซ่ินลายแตงโม 
- ชาวกรุงเทพมหานครมีคนไทยเช้ือสายอิสลามอาศยัอยู่   คนกลุ่มน้ีเรียกว่าแขกจาม  

และนิยมทอผา้ไหมในแบบวฒันธรรมของตน17 
 นอกจากขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้  ผูว้ิจยัยงัพบว่าในเขตภาคกลางยงัมีคน
ชาติพนัธ์ุอ่ืนอยูอ่าศยัอีกมาก  ทั้งเขตภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง เช่น ชาวผูไ้ทย  ชาว
โซ่ง เป็นตน้  ซ่ึงคนเหล่าน้ียงัคงรักษาวฒันธรรมการทอผา้ของตนไว ้ และปัจจุบนัคนกลุ่มเหล่าน้ีได้
มีการประยุกตผ์า้ของตนเป็นเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่นผา้เช็คหน้า  ผา้ขาวมา้ ฯลฯ   เพื่อเป็นการสืบทอด
วฒันธรรมพร้อมกบัการด าเนินชีวติของตนในเวลาเดียวกนั   โดยอาชีพช่างทอผา้ของคนไทยในภาค
กลางน้ีมกัเป็นอาชีพเสริม   ภายหลงัคนกลุ่มน้ีท านาตามฤดูกาลแลว้  

2.2.4 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้เมืองในภาคใต้ 
 การทอผา้ในถ่ินภาคใตป้รากฏแหล่งทอผา้ท่ีมีช่ือเสียงหลายแหล่ง   โดยเฉพาะแหล่งทอผา้
ยกด้ินเงินด้ินทอง  ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการทอของชาวมุสลิม   ประกอบกบัชาวไทยภาคใตก้็มี
ศิลปะการทอของตนเองท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  และส่วนใหญ่ของผา้ทอเป็นลกัษณะผา้ยก   ซ่ึง
กรรมวธีิการทอใชห้ลายตะกอ  เช่น  ผา้ยกเมืองนคร  ผา้เกาะยอ  และผา้พุมเรียง   โดยผา้ดงักล่าวจะ
มีลวดลายทั้งท่ีเป็นดอกเล็ก ๆ พรมไปทั้งผนื  หรือยกลายเนน้เชิง   โดยดั้งเดิมแลว้การทอผา้ลวดลาย
ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่คือผา้ไหม  ดงัปรากฏหลกัฐานในทางประวติัศาสตร์สมยัตน้รัตนโกสินทร์
วา่   หวัเมืองฝ่ายใตไ้ดท้  าการส่งผา้ไหมมายงัพระราชส านกัในกรุงเทพมหานคร     โดยหวัเมืองฝ่าย
ใตต้ามหลกัฐานนั้นปัจจุบนัไดแ้ก่  จงัหวดันครศรีธรรมราช   จงัหวดัปัตตานี  เป็นตน้    ประกอบกบั

                                                        
17  http://th.wikipedia.org 

http://th.wikipedia.org/
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ลวดลายของผา้ยกชาวไทยภาคใตมี้ความคลา้ยกบัลวดลายผา้แถบมาลาย ู  บรรดานกัวิชาการจึงเช่ือ
วา่  ผา้ยกของภาคใตน่้าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากแถบมาลายู   แต่น่าเสียดายวา่ปัจจุบนัการทอผา้ยก
ดว้ยเส้นใยไหมคงเหลือแหล่งผลิตท่ีเดียวเท่านั้น  คือ  ผา้ยกของชาวพุมเรียง   อ าเภอไชยา    จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  โดยผูท้อเป็นชาวมุสลิม18 
 ดา้นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์การทอผา้ไหมของภาคใตป้รากฏหลกัฐานตั้งแต่สมยัอยุธยา
วา่  ผา้ไหมยกเงินยกทองเป็นผา้ท่ีหมู่ชนชั้นสูงของอาณาจกัรไทยภาคกลาง  รวมทั้งขุนนางและเจา้
เมืองต่างนิยมชมชอบ    ด้วยเหตุน้ีบรรดาพวกเจา้เมืองในภาคใต้จึงสนับสนุนให้ลูกหลานและ
ชาวบา้นทอผา้ไหมอย่างเป็นล ่าเป็นสัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองนครศรีธรรมราช  เมือง
สงขลา  และท่ีต าบลพุมเรียง  เมืองไชยา หรือจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในปัจจุบนั   แหล่งผลิตทั้งหมดน้ี
ผูบ้ริโภคต่างกล่าวขวญั  และนบัแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีจวบจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ผูบ้ริโภคต่างได้ให้ความนิยมกนัเป็นอย่างมาก    ซ่ึงในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ   
นครศรีธรรมราชได้รับบริจาคผา้ยกโบราณมาจ านวนหน่ึง  ทางพิพิธภณัฑ์จึงน ามาจดัแสดงแก่
ประชาชนผูส้นใจเขา้ชม   แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าบรรดาผูท้รงความรู้ในการทอผา้ไหมเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่ไดถึ้งแก่กรรมไปจ านวนมาก     ปัจจุบนัชาวบา้นในเขตภาคใตจึ้งไม่มีการทอผา้ไหมยกเช่นใน
อดีตแต่อยา่งใด19 
 จากขอ้มูลการทอผา้ไหมในประเทศไทยขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า  การทอผา้ไหม
น่าจะมีตน้ก าเนิดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      และความรู้การทอผา้ไหมไดถ่้ายทอดไปยงัภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย   แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในเขตภาคกลาง   จากขอ้มูลแลว้การทอผา้ไหมของ
คนไทยในภาคกล า งนั้ น เ ป็นก ารทอผ้า ไหมของคนไทยใน เขตภาค เห นือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   เพราะเหตุผลท่ีคนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดอ้พยพมายงั
ภาคกลาง   คนเหล่าน้ีจึงน าความรู้ศิลปะการทอผา้ไหมมาทอผา้ไหมในภาคกลาง    และส่วนภาคใต ้ 
แมว้่าในอดีตภาคใตเ้ป็นแหล่งผลิตผา้ไหมชั้นดีของประเทศไทยก็ตาม   แต่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ 
ประการท าให้ปัจจุบนัภาคใตค้งเหลือแหล่งผลิตผา้ไหมยกแหล่งสุดทา้ยเท่านั้น   และผา้ไหมยก
ภาคใตก้็ไม่ไดรั้บความนิยมเช่นในอดีตอีกต่อไป  
 
 
 

                                                        
18  http://th.wikipedia.org 
19  อา้งแลว้ 

http://th.wikipedia.org/


 25 

2.3  พฒันาการผ้าไหมจากหัตถกรรมของชาวบ้านสู่การผลติภาคอุตสาหกรรม 
 นบัแต่เกษตรกรชาวไทยไดท้อผา้ไหมในครัวเรือน   ดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะใชผ้า้ไหมเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้   และบางคร้ังผา้ไหมยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงศรัทธาในศาสนา   การทอผา้
ไหมของเกษตรกรไทยก็ไดพ้ฒันาสืบมาเป็นล าดบั   จนถึงปัจจุบนัการทอผา้ไหมมิใช่เพื่อประโยชน์
ในครัวเรือนอีกต่อไป   หากแต่การทอผา้ไหมไดพ้ฒันามาสู่ในรูปแบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม   
การผลิตผา้ไหมไทยจึงเป็นการผลิตเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลก   ดว้ยเหตุน้ีจึง
อาจกล่าวไดว้า่ผา้ไหมไทยมีพฒันาแยกออกเป็น 2 ยคุดว้ยกนั  คือ 
 ยคุแรก     ยคุการทอผา้ไหมในรูปหตัถกรรมผา้ไหมทอมือ     
 ยคุท่ีสอง   ยคุการทอผา้ไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 ยุคแรก     ยุคการทอผ้าไหมในรูปหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ  ซ่ึงค าวา่ “หัตถกรรมผา้ไหม
ทอมือ”  น้ีมีท่ีมาจากค า 2 ค า  คือค าแรก ค าวา่ “หตัถกรรม”  และค าท่ีสอง  “ผา้ไหมทอมือ”  ดงัมีค า
นิยามดงัน้ี 
 ค าแรก ค าว่า “หัตถกรรม”   เป็นค านามมีความหมายถึง  งานช่างท่ีท าด้วยมือ โดยถือ
ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั20 
 ค าท่ีสอง  “ผา้ไหมทอมือ”  หมายถึงผา้ท่ีไดจ้ากเส้นใยของแมลงจ าพวกผีเส้ือ (moth)  ผา่น
กระบวนการต่าง ๆ จนกระทัง่ผูท้อน าเส้นใยไหมมาทอเป็นผา้ไหมในทา้ยท่ีสุด21 
 ดว้ยเหตุน้ีค าว่า “หัตถกรรมผา้ไหมทอมือ”  ย่อมหมายถึง   งานฝีมือของชาวบา้นซ่ึงน า
เส้นใยไหมถกัทอเป็นผืนผา้ไหม  โดยเส้นใยไหมน้ีได้มาจากรังของแมลงผีเส้ือชนิดหน่ึง    โดย
ชาวบา้นเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด   จนบงัเกิดผนืผา้ไหมท่ีสวยงามข้ึน    
 ส าหรับประเทศไทย  ยุคผา้ไหมในรูปหตัถกรรมเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่สมยัโบราณ   ดงัปรากฏ
วา่  การทอผา้ไหมของชาวบา้นคืออาชีพเสริม   ซ่ึงชาวบา้นมกัใชเ้วลาหลงัจากท างานในอาชีพหลกั  
คือการท านาและเล้ียงสัตว ์  เพื่อมาปลูกตน้หม่อนและเล้ียงไหมพนัธ์ุพื้นเมือง   โดยชาวบา้นมกันิยม
ปลูกหม่อนเฉพาะท่ีวา่งรอบ ๆ  บริเวณหนา้บา้นไว ้ เร่ิมตั้งแต่ตน้ฤดูฝนจนถึงฤดูการท านาส้ินสุดลง  
ชาวบา้นก็จะเร่ิมทอผา้ไหม   เพื่อไวใ้ช้ประโยชน์ในครอบครัวหรือใช้ผา้ไหมแลกเปล่ียนสินค้า
จ าเป็นอ่ืน ๆ   และบางคร้ังการทอผา้ไหมชองชาวบา้นยงัเป็นการทอเพื่อประโยชน์ในทางศาสนา  

                                                        
20  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 
21  เอกสารวชิาการ  การผลิตไข่ไหม  สถาบนัหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระ
บรมราชชินีนาถ  
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งานบุญ   รวมทั้งหากผา้ไหมมีจ านวนมากเกินความตอ้งการของผูท้อแลว้  ชาวบา้นก็จะจ าหน่ายผา้
ไหมแก่พอ่คา้คนกลาง22    
 จวบจนถึงช่วงยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5) การสาวไหมดิบยงัคง
เป็นแหล่งรายไดเ้สริมส าหรับชาวบา้นหลายต่อหลายครอบครัวในภาคอีสาน โดยท่ีชาวบา้นส่วน
ใหญ่จะมีอาชีพท านาเป็นหลกั   พร้อมกบัธรรมเนียมปฏิบติัของชาวไทยยุคนั้น คือ หลงัจากนั้น
ชาวบา้นไดส้าวไหมดิบแลว้   ไหมดิบก็จะถูกส่งมายงัช่างทอผา้ไหมท่ีกรุงเทพฯ  เพื่อทอเป็นผา้ไหม  

ธรรมเนียมปฏิบติัเช่นน้ียงัคงด าเนินต่อมา  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกดา้นของ
ประเทศไทยในยุครัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั   ในยุคน้ีประเทศไทยเป็น
ช่วงเวลาแห่งการค้าระหว่างประเทศและการเ รียน รู้ เทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก   
ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรต่างหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง   โรงงาน
อุตสาหกรรมทอผา้ท่ีใช้เคร่ืองจกัรกลไดถื้อก าเนิดข้ึน   ผา้พิมพล์ายแบบตะวนัตกและสวยงามถูก
จ าหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ี   การผลิตผา้ไหม
ของคนไทยก็ยงัคงด าเนินไปในรูปแบบเดิม  ซ่ึงขาดทั้งเทคโนโลยี  และการพฒันาสายพนัธ์ุไหมท่ี
เหมาะสม    ทั้งการผลิตผา้ไหมก็ยงัคงตอ้งอาศยัทกัษะจากช่างทอผา้ไหมเพียงประการเดียว 
 ดงันั้นการทอผา้ไหมของประเทศไทยยุคหัตถกรรมจึงเป็นการทอผา้ไหมด้วยแรงงาน
เกษตรกร  เพื่อประโยชน์ในครัวเรือนและเพื่อประโยชน์ทางศาสนา    การผลิตในรูปแบบน้ีจึงไม่ได้
มุ่งประโยชน์ทางพาณิชย ์   ผา้ไหมจึงเป็นเพียงเคร่ืองนุ่งห่มของชาวบา้น   ผา้ไหมไทยจึงไม่ใช่
สินคา้ส่งออกของประเทศไทยในยุคนั้น   อีกทั้งผา้ไหมไทยยงัไม่ค่อยไดรั้บความนิยมจากคนไทย
ดว้ยกนัในช่วงรัชกาลท่ี 5  ดว้ยความเช่ือของคนไทยยุคนั้นวา่  การแสดงตนเป็นคนทนัสมยั  คนนั้น
ตอ้งแต่งกายเลียนแบบชาวตะวนัตกและใช้ผา้พิมพล์ายของชาวตะวนัตก  ประกอบกบัผา้ไหมไทย
เป็นผา้ท่ีมีราคาแพงกว่าผา้ของชาวตะวนัตก   ส่ิงเหล่าน้ีท าให้แหล่งผลิตผา้ไหมไทยค่อย ๆ ลด
จ านวนลงตามล าดบั  
 ยุคที่สอง   ยุคการทอผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   เร่ิมตั้งแต่ในช่วงตน้
ของคริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๔๒)  ในยุคน้ีการผลิตผา้ในรูปอุตสาหกรรมไดเ้กิดข้ึน
และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  เพราะผ้า ท่ีทอด้วยเค ร่ืองจักรมีราคาย่อมเยากว่า                      
ผา้ต่างประเทศเหล่าน้ีจึงหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทย   พร้อม ๆ กบัค่านิยมดา้นการแต่งกายของชาว
ไทยท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป   โดยชาวไทยในยุคน้ีนิยมแต่งกายตามอิทธิพลของชาติตะวนัตก    

                                                        
22 นฏัพร  ปางปัญญากลุชยั.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปและปัจจยัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อการส่งออกสินคา้ผา้ไหมและผลิตภณัฑไ์หมไทย. (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์, น.8-9  
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ทั้งหมดน้ีส่งผลใหผ้า้ต่างประเทศเหล่าน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงต่อผูบ้ริโภคชาวไทย   จนกระทัง่ผา้
ไหมทอมือของคนไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง   ยอดการจ าหน่ายและใช้ผา้ไหมลดลงเป็น
อยา่งมาก  แต่การทอผา้ไหมไทยก็ยงัคงด ารงอยูต่ามครัวเรือนต่าง ๆ  ดว้ยจุดประสงคเ์พียงประการ
เดียว คือ การใชป้ระโยชน์ภายในครอบครัวเท่านั้น   ทั้งในขณะนั้นคนไทยต่างไม่ใส่ใจเร่ืองคุณภาพ
ของผา้ไหมไทย   และยิ่งกาลเวลายิ่งผ่านเลยไปเท่าใดครัวครัวเรือนท่ีทอผา้ไหมก็มีจ  านวนลด
นอ้ยลงทุกที     ความหายนะของอุตสาหกรรมทอผา้ไหมไทยจึงดูเหมือนว่าจะหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละ
ไม่มีทางพลิกฟ้ืนกลบัข้ึนมาไดอี้ก 
 จวบจนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์สันสันหรือเจมส์ แ่ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน   ซ่ึงส าเร็จ
การศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัเพนน์ซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ
เขาเคยท างานเป็นสถาปนิก อยูท่ี่นครนิวยอร์ก   ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง  มร.จิม ทอมป์
สันไดเ้ดินทางเขา้มาพ านกัท่ีในประเทศไทย   เพื่อท าหนา้ท่ีปรับปรุง โรงแรมโอเรียนเต็ล    เพราะ
ในขณะนั้นประเทศไทยยงัขาดโรงแรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานส าหรับชาวต่างชาติ    ทั้ง ๆ ในช่วง
เวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางพกัผอ่นของชาวตะวนัตก23     
 เม่ือเวลาท่ี มร.จิม ทอมป์สัน  ท างานปรับปรุงโรงแรมโอเรียนเต็ลผา่นนานไป   มร.จิม 
ทอมป์สันก็เกิดความรู้สึกผกูพนักบัประเทศไทยและคนไทย    จนกระทัง่มร.จิม ทอมป์สัน  เร่ิมคิด
จะลงหลกัปักฐานและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย    โดยมร.จิม ทอมป์สัน  วาดฝันสวยหรูถึง
อนาคตอนัรุ่งเรืองของประเทศไทยและประสงค์จะมีส่วนร่วมอยูใ่นอนาคตอนัสวยงามนั้น   ดว้ย
เหตุน้ีในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙) มร.จิม ทอมป์สันจึงเดินทางกลับประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อรับการปลดประจ าการ   หลังจากนั้นมร.จิม ทอมป์สันก็เดินทางกลับมาอยู่
เมืองไทยเป็นการถาวร24  
 ในช่วงระยะเวลาท่ีมร.จิม ทอมป์สันอาศยัในเมืองไทย  มร.จิม ทอมป์สันไดเ้ดินทางไป
หลายท่ีในภาคอีสาน และมีความสนใจอยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมการเล้ียงไหมในครัวเรือน ซ่ึงในเวลา
นั้นการทอผา้ไหมซบเซาไปมาก เน่ืองจากเป็นภาวะหลังสงคราม ขณะเดียวกันการทอผา้ด้วย
เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ และผลิตไดม้ากกวา่ เร่ิมเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไป กล่าวกนัว่า
ในเวลานั้นมีช่างทอผา้เพียงไม่ก่ีรายเท่านั้นท่ียงัคงปลูกหม่อนเล้ียงไหม ยอ้มดา้ย ทอผา้ใตถุ้นบา้น  
และเม่ือมร.จิม ทอมป์สันไดเ้ห็นคุณภาพของผา้ไหมทอมืออีสานเหล่าน้ี    มร.จิม ทอมป์สันก็รู้สึก
ต่ืนเตน้และสนใจอย่างยิ่ง    ดว้ยเหตุท่ีผา้ไหมไทยเป็นผา้ท่ีมีความแตกต่างจากผา้ไหมท่ีผลิตจาก

                                                        
23 http://www.jimthompsonhouse.com/ 
24 Ibid 
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เคร่ืองจกัร ซ่ึงแมว้า่ผา้ไหมท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัรจะมีความเรียบ สม ่าเสมอกวา่  แต่ผา้ไหมท่ีผลิตจาก
เคร่ืองจกัรก็ขาดเอกลกัษณ์ของงานฝีมือ   มร.จิม ทอมป์สันจึงวางแผนท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการทอผา้ไหม
ของไทยและเช่ือว่าหากมีการจดัการอย่างเหมาะสม   ผา้ไหมไทยจะเป็นท่ีนิยมกวา้งขวางข้ึนอย่าง
แน่นอน25 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 มร.จิม ทอมป์สัน ก็เร่ิมเสาะหาแหล่งผลิตผา้ไหมอยา่งจริงจงั  ทั้ง ๆ 
ท่ีในเวลานั้นผา้ไหมไทยเร่ิมจะไม่มีเหลือแลว้ ตระกูลช่างทอผา้ต่างเลิกอาชีพดั้งเดิม ทั้งยงักระจดั
กระจายไปยงัต าบลอ่ืนๆ เพราะการทอผา้แบบเดิมมีรายไดน้อ้ยมาก   ชาวบา้นท่ีทอผา้ไหมอยูก่็เป็น
เพียงนอกเวลางานหลกัเท่านั้น    อย่างไรก็ตามยงัมีชุมชนทอผา้แห่งหน่ึงหลงเหลืออยู่ในพระนคร 
นัน่คือ ชุมชนบา้นครัว ริมคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นชุมชนมุสลิม ท่ามกลางวฒันธรรมพุทธศาสนาท่ี
รายรอบ    แต่ทวา่ชุมชนทอผา้บา้นครัวก็มิไดมี้ทอผา้กนัอยา่งเป็นล ่าเป็นสัน   และเม่ือมร.จิม ทอมป์
สันไดพ้บชุมชนทอผา้ไหมบา้นครัว   มร.จิม ทอมป์สันก็เร่ิมท าความรู้จกัสนิทสนมกบัช่างทอท่ีนัน่ 
ทั้งยงัมร.จิม ทอมป์สันยงัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการทอผา้ไหมไปดว้ย26    
 จนกระทัง่มร.จิม ทอมป์สันไดท้ราบว่าผูค้นท่ีนัน่เป็นแขกจาม ท่ีอพยพมากรุงเทพฯ เม่ือ
คร้ังไทยรบกมัพชูา เม่ือร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา    มร.จิม ทอมป์สันจึงไดไ้ปปรึกษา มร.เจมส์ สกอตต ์ทูต
พาณิชยส์หรัฐประจ าประเทศไทย    ซ่ึงคนทั้งสองตกลงร่วมกนัวา่  คนทั้งสองจะผลกัดนัการผลิตผา้
ไหมแบบซีเรีย   และพฒันาผา้ไหมไทยดงักล่าวเป็นส่ิงคา้ส่งออก  หลงัจากนั้นมร.จิม ทอมป์สัน ได้
น าตวัอย่างผา้ไหมแบบดั้ งเดิมไปเผยแพร่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา    ภายใต้การช่วยเหลือของ 
แฟรงก์ คราวนินชีลด์ (Frank Crowninshield) บรรณาธิการของนิตยสาร Vanity Fair ซ่ึงสนิทสนม
กันมาก่อน  และมร.จิม ทอมป์สันคิดว่า  ตนเองน่าจะสามารถเช่ือมความสัมพันธ์กับวงการ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ได ้  จากนั้นมร.จิม ทอมป์สันไดรู้้จกักบัเอ็ดนา วลูแมน เชส (Edna Woolman 
Chase) ซ่ึงภายหลงัเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Vogue    ซ่ึงเม่ือ วลูแมน เชส ไดเ้ห็นผา้ไหมของช่าง
ทอบา้นครัวก็รู้สึกชอบใจทนัที    ส่งผลให้ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา เส้ือผา้ไหมท่ีออกแบบโดยวาเลนทินา 
(Valentina) นกัออกแบบเส้ือผา้ผูมี้ช่ือเสียงของนิวยอร์กก็ไดป้รากฏโฉมในนิตยสาร Vogue อยา่ง
สง่างาม27  
 หลังจากนั้นมร.จิม ทอมป์สันจึงได้ก่อตั้ งบริษทัข้ึน ในปี ค.ศ. 1948 และส่งเสริมให้
ชาวบา้นครัวทอผา้โดยอิสระ แลว้ไปรับซ้ือโดยตรง เพื่อให้เกิดการแข่งขนั และคงคุณภาพไวอ้ยา่ง

                                                        
25 จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
26 อา้งแลว้ 
27 จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
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เดิม   โดยมร.จิม ทอมป์สันจะนัง่เรือจากฝ่ังตรงขา้มไปยงัชุมชนบา้นครัวทุกวนั เพื่อตรวจสอบผา้ 
ให้ค  าแนะน า และซ้ือผา้ทอเหล่านั้น กระทัง่ช่างทอท่ีบา้นครัวมีฐานะดีข้ึน บางคนถึงมีฐานะใน
ระดับเศรษฐี มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในบ้านครบครันกันถ้วนหน้า (ในเวลานั้ น) ใน
ขณะเดียวกนั ธุรกิจผา้ไหมไทยเจา้อ่ืนๆ ก็เร่ิมสดใส28    
 นอกจากน้ีภายหลังการบุกเบิกอุตสาหกรรมผา้ไหมไทยของ มร.จิม ทอมป์สัน แล้ว   
ประเทศไทยเองยงักา้วเขา้สู่ยุคการผลิตผา้ในภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง  โดยผูป้ระกอบการได้
กา้วเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงผา้ไหมไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุดิบ  คือเส้นไหม    ดงั
ปรากฏวา่ทางภาคโรงงานอุตสาหกรรมผา้ไหมไดเ้ร่ิมการน าเขา้เส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศเขา้
มาใชเ้ป็นเส้นยนืในการทอผา้  ทั้งน้ีเพราะเส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศน้ีมีความเหนียวและเส้น
สม ่าเสมอมากกวา่เส้นไหมพนัธ์ุพื้นเมืองในประเทศ   และในปี พ.ศ.2512  ไดเ้กิดบริษทัเอกชนราย
แรกของประเทศไทยท่ีมีวตัถุประสงคผ์ลิตเส้นไหมลูกผสมเพื่อทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ 
คือ  บริษทั จุลไหมไทย จ ากดั   โดยบริษทัดงักล่าวไดท้  าสวนหม่อนเพื่อเล้ียงตวัหนอนไหมพนัธ์ุ
ลูกผสม  และผลิตรังไหมป้อนโรงงานอุตสาหกรรม  พร้อม ๆ กบัการจดัตั้งโรงงานสาวไหมดว้ย
เคร่ืองจกัรกล   ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้และวิชาการท่ีทนัสมยั  เพื่อพฒันาคุณภาพการ
ผลิตของผูผ้ลิตผา้ไหมไทยใหดี้ยิง่ข้ึน29 
 ณ  จุดน้ีจุดน้ีจึงกล่าวไดว้า่นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เป็นตน้มา  การผลิตผา้ไหมไทยจากงาน
หตัถกรรมไดก้า้วเขา้ยุคการผลิตผา้ไหมในรูปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   ซ่ึงในยุคน้ี
การทอผา้ไหมไทยยงัคงเป็นผลิตท่ีลกัษณะผสมผสานระหว่างการใช้เคร่ืองจกัรกลและแรงงาน
มนุษย ์  ดงัปรากฏภาพโรงงานอุตสาหกรรมผา้ไหมต่าง ๆ ยงัคงใช้วิธีการทอผา้ไหมดว้ยมือควบคู่
กบัการใชเ้คร่ืองจกัรกล    พร้อมกบัชาวบา้นในต่างจงัหวดัหลาย ๆ แห่งไดร้วมตวักนัในรูปหมู่บา้น
ผา้ไหม เช่น จงัหวดัสุรินทร์ ฯลฯ   เพื่อการผลิตผา้ไหมจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ   ท่ามกลางการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต  การทอ  การพฒันาพนัธ์ุไหมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนหลาย ๆ แห่ง  
 
 
 

                                                        
28 http://www.jimthompsonhouse.com/ 
29 นฏัพร  ปางปัญญากลุชยั.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปและปัจจยัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อการส่งออกสินคา้ผา้ไหมและผลิตภณัฑไ์หมไทย. (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย)์, น.8-9  
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2.4  สภาพการประกอบกจิการผ้าไหมและผลติภัณฑ์ผ้าไหมในประเทศไทย 
    ในปัจจุบนัผา้ไหมนบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีทวีความส าคญัมากข้ึนของประเทศไทย  ไหม
และผลิตภณัฑ์ไหมไทยจึงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลก   โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออก
ไหมและผลิตภณัฑ์ไหมมีมูลค่ามากกว่าพนัล้านบาท  และมูลค่าการส่งออกได้เพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกปี   ทั้งน้ีเพราะการพฒันาในดา้นวตัถุดิบ  การออกแบบ  บรรจุภณัฑ์ท่ีกา้วหน้าของ
ผูป้ระกอบการผา้ไหมและทางราชการ   ดงัน้ีการท าความเขา้ใจถึงลกัษณะของผูป้ระกอบการผา้
ไหมจึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึง   เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะสามารถท าความเขา้ใจถึงวิธีการทอผา้ไหมของ
ผูป้ระกอบการต่อไป    ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลพบว่า  ปัจจุบนัประเทศไทยมีการทอผา้ไหมอยู ่2 
ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. การทอผา้ไหมในครัวเรือนหรือในรูปหตัถกรรมพื้นบา้น 
2. การทอผา้ไหมในรูปเชิงอุตสาหกรรมหรือโรงงานทอผา้ไหม 

 1. การทอผ้าไหมในครัวเรือนหรือในรูปหัตถกรรมพืน้บ้าน  การทอผา้ไหมรูปแบบน้ีเป็น
การทอผา้ไหมแบบพื้นบ้านเพื่อใช้ในครัวเรือน  และเพื่อจ าหน่าย   โดยผูท้อผา้ไหมส่วนก็คือ
เกษตรกร   ซ่ึงเกษตรกรจะเป็นผูเ้ล้ียงไหมเพื่อทอผา้ดว้ยตนเอง  เม่ือเกษตรกรเก็บรวมรวมเส้นไหม
ไดม้ากพอ   เกษตรกรจึงท าการทอผา้ไหมข้ึน   ดว้ยเหตุน้ีการทอผา้ไหมของเกษตรกรจึงเป็นการทอ
ผา้ไหมของครัวเรือนเกษตรกร  การทอผา้ไหมแบบน้ีจึงขาดความแน่นอนในดา้นก าลงัผลิต   ในบาง
ปีเกษตรกรอาจไม่ทอผา้ไหมเลย   และในบางปีเกษตรกรอาจทอผา้ไหมก็ได ้   แต่ครัวเรือนบางแห่ง
อาจทอผา้ไหมเป็นประจ าก็ได ้  ดงัเช่น  ครัวเรือนท่ีจงัหวดัสุรินทร์ซ่ึงทอผา้เป็นประจ าทุกปี  เป็นตน้   
ช่วงเวลาการทอผา้ไหมของครัวเรือนเกษตรกรจะกระท ากันมากในฤดูแล้ง  เพราะฤดูแล้งเป็น
ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรวา่งจากงานหลกัดา้นการเพาะปลูก   แม่บา้นในชนบทจึงใชเ้วลาวา่งในการทอ
ผา้ไหมเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและเพื่อเป็นสินคา้แลกเปล่ียนกบัของใชใ้นบา้น 
 2.  การทอผ้าไหมเชิงอุตสาหกรรมหรือโรงงานทอผ้าไหม   ตามข้อมูลกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปรากฏวา่  กิจการทอผา้ไหมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ของชาวบา้น    ส่วนกิจการทอผา้ไหมขนาดใหญ่ท่ีมีก าลงัการผลิตจ านวนมากมกัเป็นผูส่้งออกไหม   
โดยบรรดาผูส่้งออกผา้ไหมเหล่าน้ีลว้นมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงเทพ   และมีโรงงานทอผา้ไหม
ตั้ งอยู่ตามภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ท่ีจังหวดันครราชสีมา  ฯลฯ   ด้วยเหตุเพราะข้อได้เปรียบด้าน
ค่าแรงงานและค่าท่ีดินในการตั้ งโรงงานท่ีมีราคาไม่สูงมากนัก   ซ่ึงกิจการทอผ้าไหมเชิง
อุตสาหกรรมหรือโรงงานทอผา้ไหมสามารถจ าแนกยอ่ยออกเป็น 3 ขนาดดว้ยกนั  ทั้งน้ีโดยพิจารณา
จากจ านวนเคร่ืองทอผา้ไหม (ก่ี)  ดงัน้ี 
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 (1)  การประกอบกิจการทอผ้าไหมที่มีเคร่ืองทอผ้าไหม (กี่) จ านวน 1 – 20 เคร่ือง  ตาม
ขอ้มูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมปรากฏว่า  กิจการทอผา้ไหมชนิดน้ีเป็นการประกอบการท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงสุดและดีท่ีสุดในปัจจุบนั   เพราะการทอผา้ท่ีมีเคร่ืองทอผา้ไหมเพียง 1 – 20 เคร่ือง
จะมีตน้ทุนการผลิตต ่า  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก็ไม่สูงมากนัก  ทั้งผูป้ระกอบการก็สามารถ
ควบคุมภาคการผลิตไดท้ัว่ถึงมีประสิทธิภาพท่ีสุด  รวมทั้งการทอผา้ไหมรูปแบบน้ียงัให้ผลผลิตผา้
ไหมประมาณเดือนละ 2,000 – 3,000 หลา และมีการใชว้ตัถุดิบประมาณ 3 -4 ตนัต่อปี 
 (2)  การประกอบกิจการทอผ้าไหมที่มีเคร่ืองทอผ้าไหม (กี่) จ านวน 20 – 100 เคร่ือง  
กิจการทอผา้ไหมรูปแบบน้ีจะสร้างผลผลิตไดจ้  านวนประมาณเดือนละ 10,000 – 20,000 หลา  แต่
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลก็จะสูงข้ึน   เน่ืองจากการทอผา้ไหมรูปแบบน้ีจะตอ้งมีหน่วยจดัการ
เตรียมการผลิตท่ีใหญ่ข้ึน   การใช้วตัถุดิบจะตกประมาณปีละ 12 – 20 ตนั   การฟอกยอ้มไหมตอ้ง
ท าวนัละ 40 – 60 กิโลกรัม   ดังน้ีการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการรูปแบบน้ีจึงเกินกว่า
ความสามารถของระบบคอบครัวเดียวพึงกระท าได ้
 (3) การประกอบกิจการทอผ้าไหมที่มีเคร่ืองทอผ้าไหม (กี่)  ตั้งแต่ 100 เคร่ืองขึ้นไป  การ
ประกอบกิจการรูปแบบน้ีจึงเป็นอุตสาหกรรมก่ึงหัตถกรรม  การลงทุนจะสูงมาก  เน่ืองจากทาง
โรงงานตอ้งมีการใชเ้คร่ืองจกัรกล  เช่นเคร่ืองยอ้ม  เคร่ืองสร้างไอน ้ า  ฯลฯ  คนงานในกิจการรูปน้ี
จึงมีจ านวนมาก    และผูป้ระกอบการตอ้งมีระบบควบคุมและวางแผนการผลิตรวมทั้งระบบจดัการ
ท่ีดีดว้ย   ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการประเภทน้ีเช่น  โรงงานจิมทอมสัน จงัหวดันครราชสีมา  ฯลฯ30 
 ในดา้นผลิตภณัฑ์ผา้ไหมท่ีเกิดจากภาคการผลิต  เน่ืองจากการผลิตผา้ไหมของกลุ่มผูผ้ลิต
ผา้ไหมท่ีมีเคร่ืองทอผา้ไหม (ก่ี)  จ  านวนตั้งแต่ 1 – 20 เคร่ืองและกลุ่มผูผ้ลิตท่ีมีเคร่ืองทอผา้ไหม 20 – 
100 เคร่ืองส่วนใหญ่มกัเป็นกิจกรรมการผลิตในรูปหัตถกรรมผา้ไหมทอมือ   ผา้ไหมของกลุ่ม
หัตถกรรมผา้ไหมทอมือเหล่าน้ีจึงมีเน้ือผา้ท่ีหนา  ลวดลายสวยงาม   และใช้วตัถุดิบเส้นไหมจาก
พนัธ์ุไหมพื้นบา้น   การตลาดของผา้ไหมทอมือเหล่าน้ีส่วนใหญ่จึงเป็นการขายภายในประเทศ
ทั้งหมด   ตรงกนัขา้มกบัผูป้ระกอบการจ าพวกท่ี 3 ซ่ึงมีเคร่ืองทอผา้ไหมตั้งแต่ 100 เคร่ืองข้ึนไป  
กลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมกัใชเ้คร่ืองจกัรกลร่วมกบัเคร่ืองทอผา้ดว้ยมือ  ตลาดของผูป้ระกอบการ
จ าพวกท่ี 3 ก็คือตลาดต่างประเทศ   และผา้ไหมท่ีผลิตไดมี้อยู ่2 ประเภทใหญ่  คือ 
 ประเภทแรก  ผ้าไหมไทย (Thai Silk)  คือผา้ท่ีทอดว้ยไหมแทท้ั้งหมด  และผา้ชนิดน้ีจะมี
ส่ิงอ่ืนประกอบเพื่อการตบแต่งหรือไม่ก็ได ้

                                                        
30  อารีย ์ งามศิริพฒันกลุ.  ไหมและผลติภณัฑ์ไหม. กรุงเทพมหานคร : ส าหนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน, 2539, น.30  
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 ประเภทที่สอง  ผ้าไหมจุรี (Thai Juri)  คือผา้ท่ีทอด้วยไหมแทเ้พียงร้อยละ 20 ของ
น ้าหนกัทั้งหมด   และผูผ้ลิตอาจจะน าเส้นใยอ่ืนมาร่วมกบัการทอผา้ไหมชนิดน้ีก็ได ้ เช่น เส้นใยฝ้าย 
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีหากเราแบ่งผา้ไหมตามคุณภาพของเน้ือผา้แลว้  ผา้ไหมท่ีเกิดจากโรงงานทอผา้
ไหมของผูป้ระกอบการท่ีมีเคร่ืองทอผา้ไหมจ านวนตั้งแต่ 100 เคร่ืองข้ึนไปจะมีมากถึง 6 ชนิด  ดงัน้ี 
 1.  ผา้ไหมเน้ือบาง  ผา้ไหมจ าพวกน้ีจะมีน ้าหนกัเบา  มีน ้ าหนกัไม่เกินหลาละ 80 กรัม  ผา้
ไหมชนิดน้ีเหมาะส าหรับท าผา้พนัคอ  ผา้คลุมผม และเส้ือผา้เน้ือละเอียดบางเบา 
 2.  ผา้ไหมเน้ือปานกลาง   ผา้ไหมจ าพวกน้ีมีน ้าหนกัไม่เกินหลาละ 100 กรัม  ผา้ไหมชนิด
น้ีเป็นผา้ท่ีวงการเคร่ืองนุ่งห่มไทยให้ความนิยมมาก   เพราะผา้ไหมชนิดน้ีผูท้อมกันิยมพิมพด์อกท่ี
งดงาม  ทั้งผูบ้ริโภคชาวไทยก็ช่ืนชอบในผา้ไหมชนิดน้ี  เพราะผา้ไหมเน้ือปานกลางจะมีเน้ือผา้ท่ี
ละเอียดเรียบ 
 3.  ผา้ไหมเน้ือหนาปานกลาง  ผา้ไหมจ าพวกน้ีมีน ้ าหนกัไม่เกินหลาละ 150 กรัม  ผา้ไหม
เน้ือปานกลางน้ีเหมาะส าหรับตดัเยบ็เส้ือผา้เมืองหนาว   เพราะเน้ือผา้มีความหนาและผา้จ าพวกน้ี
เป็นท่ีนิยมของตลาดต่างประเทศมาก 
 4.  ผา้ไหมเน้ือแน่นและหนา  ผา้ไหมจ าพวกน้ีเหมาะกบัการตดัเส้ือ  กางเกงผูช้ายหรือ
ผูห้ญิงในต่างประเทศ   เพราะผา้ชนิดน้ีมีน ้าหนกัไม่เกินหลาละ 200 กรัม 
 5.  ผา้ไหมเน้ือหนา  ผา้ชนิดน้ีเหมาะกบัการท าผา้ม่าน  เคร่ืองประดบับา้น  ผา้ไหมเน้ือ
หนาจะมีน ้าหนกัไม่เกินหลาละ 230 กรัม  รวมทั้งมาตรฐานผา้ไหมชนิดน้ีตอ้งทนสีและทนแสงไดดี้ 
 6.  ผา้ไหมเน้ือหนาหยาบ  ผา้ไหมจ าพวกน้ีเป็นผา้ท่ีใช้กบัเคร่ืองเรือน และเฟอร์นิเจอร์  
เพราะผา้ชนิดน้ีมีความทนทานและงดงามมาก   มีน ้าหนกัต่อหลามากกวา่ 230 กรัม  เน้ือผา้ไหมอาจ
มีความแตกต่างตามแต่ความพอใจของผูใ้ช ้  แต่ผา้ไหมชนิดน้ีทอยากและเสียเวลามาก   ส่งผลให้ผา้
ไหมเน้ือหนาหยาบมีราคาสูงกวา่ผา้ไหมชนิดอ่ืน ๆ  
 ส าหรับสถานการณ์ส่งออกผา้ไหมไทย  ตามขอ้มูลกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวง
พาณิชย ์ปรากฏวา่ประเทศไทยไดส่้งออกผา้ไหมและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผา้ไหมใน 7 รูปแบบดว้ยกนั  
ดงัน้ี 

1) รังไหม คือ เส้นใยท่ีตวัไหมส ารอกออกมาพนัตวัเพื่อเป็นเกราะป้องกนัตวัเองจากศตัรู
ก่อนท่ีตวัหนอนไหมจะพฒันาเป็นดกัแด ้ และช่วยป้องกนัการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศดว้ย รัง
ไหมท่ีมีคุณภาพดีตอ้งแขง็แน่น และมีขนาดของรังเท่า ๆ กนั มีเส้นใยมาก ปุยรังนอ้ยและสาวออก
ไดง่้าย 
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2)  ไหมดิบ หรือเส้นไหม หมายถึง เส้นไหมท่ีสาวจากรังของพนัธ์ุไหมท่ีกินใบหม่อนโดย
น าเส้นใยจากหลาย ๆ รังมาสาวรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั การสาวตอ้งอาศยัความรู้และความช านาญหลาย
ดา้นประกอบกนัจึงจะไดเ้ส้นไหมท่ีมีคุณภาพดีมีขนาดสม ่าเสมอโดยตลอด 

3)  เศษไหม (silk waste) ในทางการคา้แบ่งเศษไหมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
                     3.1   เศษไหมท่ีเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของรังไหม  
                     3.2   เศษไหมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตนบัตั้งแต่การสาวไหม การป่ันดา้ยไปจนถึง
การทอผา้ 
                     3.3  เศษไหมท่ีไดจ้ากการดึง (Pulling) หรือสาง (garneting) ออกจากเศษผา้ไหมทอ
เส้นไหมท่ีสาวดว้ยเคร่ืองจกัรน ามาใชเ้ป็นเส้นยนืในการทอผา้ไหม 
 4)  ด้ายไหม คือดา้ยท่ีป่ันจากไหมส าหรับทอผา้ไหม  
 5) ด้ายไหมจากเศษไหม คือ ดา้ยท่ีป่ันจากเศษไหมจดัท าเพื่อการขายปลีกรวมทั้งไส้และ
ตวัไหม 
 6)  ผ้าไหม แบ่งแยกยอ่ยลงไปอีก 2 ประเภท คือ 
         6.1   ผ้าไหมทอด้วยเคร่ืองจักรเป็นผา้ท่ีมีลักษณะนุ่ม   แต่มีความละเอียดประณีต
สวยงามไม่มากนกั โดยนิยมน ามาใช้ตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ส าเร็จรูป ผา้ชนิดน้ีมีหลายประเภททั้งผา้ท่ี
ยอ้มสีเส้นไหมก่อนทอ  หรือผา้ไหมท่ีทอแลว้ยอ้มสีทั้งผืน  หรือผา้ไหมท่ีทอแลว้พิมพล์ายและทอ 
ยกดอก เป็นตน้ ผา้ชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมของตลาดโลก   เพราะนอกจากจะทอไดทุ้กขนาดความยาวและ
เฉดสีแล้ว    ปริมาณการผลิตก็มีความแน่นอน   ท าให้ผูผ้ลิตสามารถส่งมอบสินคา้ได้แน่นอน
รวมทั้งผูผ้ลิตยงัสามารถผลิตผา้ไหมป้อนโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ไดท้นัฤดูกาลท่ีสวมใส่ 

6.2  ผ้าไหมทอด้วยมือ มีลกัษณะเป็นงานฝีมือท่ีทอดว้ยมือเกือบ 100% เน้ือผา้ค่อนขา้ง
หนาแต่มีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงาม ราคาค่อนขา้งสูง เป็นสินคา้ในระดบัสูงมีก าลงัซ้ือ
คล่องตวั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นอกจากนิยมน ามาตดัเยบ็เส้ือผา้และผลิตภณัฑต่์างๆ และยงันิยม
น าไปใชป้ระดบัและตกแต่งภายในบา้นอีกดว้ย  ปัจจุบนัผา้ไหมทอมือสามารถผลิตไดเ้ฉพาะ
ประเทศอินเดียและประเทศไทยเท่านั้น  แต่ผา้ไหมท่ีผลิตในไทยมีความไดเ้ปรียบกวา่อินเดียตรงท่ี
ใชเ้ส้นพุง่ท่ีสาวดว้ยมือ มีลกัษณะเป็นปุ่มปม มีความแวววาวในตวัเอง มีลวดลายและสีสันสวยเด่น 
เป็นพิเศษ  

7)  ผลติภัณฑ์ผ้าไหม ไดแ้ก่ เส้ือผา้ส าเร็จรูป ผา้เช็ดหนา้ ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ ผา้คลุมผม 
หูกระต่าย เนคไท ปลอกหมอน ผา้ม่าน ผา้บุเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้31 

                                                        
31 www.depthai.go.th/ 
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จากสภาวการณ์การส่งออกผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ  ตาม
ขอ้มูลกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย ์  ปรากฏวา่  ผา้ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพใน
การส่งออกสูง  และผา้ไหมไทยมีตลาดการส่งออกกวา้งขวางเกือบทัว่โลก   โดยในแต่ละปีผา้ไหม
และผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยมีมูลค่าการส่งออกมากกวา่พนัลา้นบาท  และแนวโนม้มูลค่าการส่งออก
ผา้ไหมไทยเพิ่มสูงข้ึนทุก ๆ ปีในอตัราขยายตวัร้อยละ  19 ต่อปี32    

ส าหรับผลิตภณัฑผ์า้ไหมท่ีกลุ่มผูส่้งออกไดส่้งออกสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  อนัดบัแรก
เส้ือผา้ไหมส าเร็จรูปร้อยละ 60  อนัดบัท่ีสองผา้ไหม ร้อยละ 19  อนัดบัท่ีสามดา้ยไหมร้อยละ 10  
ส่วนท่ีเหลือไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ผา้ไหม เช่น ผา้คลุมไหล่  ผา้พนัคอ  เนคไท  หูกระต่าย  ไหมดิบ  ดา้ย
ไหม  ผา้เช็คหนา้33 

ดา้นแนวโน้มการส่งออกผา้ไหมไทย  ทางกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์ว่า การส่งออกไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของไทยจะมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะผา้ไหมทอดว้ยมือท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงาม มีความ
แวววาวในตวัเองมีลวดลายและสีสันโดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผา้ไหมของประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง   
ผา้ไหมทอมือยงัเป็นผา้ท่ีมีคุณภาพดีและเป็นสินค้าท่ีก าลังได้รับความนิยมสูงจากผูบ้ริโภคใน
ต่างประเทศตลาดส่งออกท่ีส าคญั เช่น  
 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดน าเขา้ไหมและผลิตภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลกและใหญ่
เป็นอนัดบัหน่ึงของไทย ถือไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูง ในแต่ละปีมีการน าเขา้อยา่งต่อเน่ือง  โดย
มูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2545 มีมูลค่า 269.52 ลา้นบาท ปี 2546 
ส่งออก 229.47 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17.46 ในปี 2547 (ม.ค.-ส.ค.) ส่งออกมีมูลค่าการส่งออก
เป็น184.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา คือ ปี 2546 (ม.ค.-ส.ค.) 
มีมูลค่าการส่งออก 155.25 ลา้นบาทขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.87   และสินคา้ไหมและผลิตภณัฑท่ี์
ส่งไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกาไดแ้ก่ ผา้ไหมและเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
 2. ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตลาดท่ีนิยมใชแ้ละน าเขา้ไหมและผลิตภณัฑไ์หมรายใหญ่ของโลก 
และเป็นตลาดล าดบัท่ีสองของประเทศไทย   เพราะปัจจุบนัชาวญ่ีปุ่นนิยมใชผ้า้ไหมและผลิตภณัฑ์
ผา้ไหม  แต่คนญ่ีปุ่นกลบัลดลงการผลิตในประเทศลงและหนัมาน าเขา้ผา้ไหมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผา้
ไหมและผลิตภณัฑจ์ากประเทศไทย ซ่ึงผา้ไหมไทยมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั คือ ฝีมือประณีต มี
ลวดลาย สีสันงดงาม  คุณภาพตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของคนญ่ีปุ่น ประกอบกบัผา้ไหม

                                                        
32 Ibid 
33 Ibid 
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ไทยยอ้มสีธรรมชาติและมีราคาไม่สูงเกินไป  ท าใหผ้า้ไหมไทยและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไดรั้บความ
นิยมเพิ่มสูงข้ึนทุก ๆ ปี  โดยปัจจุบนัสินคา้ไหมและผลิตภณัฑท่ี์ส่งไปยงัตลาดญ่ีปุ่นไดแ้ก่ ดา้ยไหม
ป่ันจากเศษไหม เศษไหม ผา้ไหม เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับสตรี ผา้คลุมไหล่และผา้พนัคอ เป็นตน้ 

3. ประเทศอิตาลี เป็นผูผ้ลิตผา้ไหมรายส าคญัของโลก สามารถผลิตผา้ไหมท่ีมีคุณภาพดี
และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในตลาดโลก ประเทศอิตาลีจึงน าเขา้ดว้ยไหมจากไทยจ านวนมากเพื่อ
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผา้ไหมและผลิตภณัฑไ์หมเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปทัว่โลก 

4. ประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นตลาดส่งออกไหมและผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย และประเทศสหราชอาณาจกัรนบัเป็นตลาดส่งออกผลิตภณัฑไ์หมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
กลุ่มสหภาพยโุรป 

5. ประเทศฝร่ังเศส เป็นตลาดส่งออกท่ีน าเขา้สินคา้จากไทยมากเป็นอนัดบัท่ีหา้  โดย
ประเทศฝร่ังเศสไดน้ าเขา้ทั้งดา้ยไหม  และผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย  เน่ืองดว้ยไหมไทยเป็นไหมท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานระดบัสูง 

นอกจากน้ีประเทศผูน้ าเขา้ผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมทั้ง 5 อนัดบัแรกขา้งตน้แลว้  ผา้
ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยยงัเป็นสินคา้น าเขา้ของประเทศอ่ืน ๆ อีก เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน  ฮ่องกง และประเทศไตห้วนั  ซ่ึงกลุ่มประเทศเหล่าน้ีมีแนวโนม้
เพิ่มปริมาณการน าเขา้ผา้ไหมไทยเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นเดียวกนักบัคู่คา้ผา้ไหมไทยประเทศอ่ืน ๆ34   

แมว้า่ลู่ทางการคา้การส่งออกผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยจะมีแนวโนม้สดใสก็ตาม  
ประเทศไทยก็ยงัตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งขนัทางการคา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่   

1. ประเทศจีน   ซ่ึงประเทศจีนนบัเป็นประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกไหมรายใหญ่ของโลก 
โดยประเทศจีนสามารถยึดครองส่วนแบ่งตลาดการน าเขา้สินคา้ไหมดิบและดา้ยไหมในตลาดโลก
ไดม้ากถึงร้อยละ 80      แต่สินคา้ผา้ไหมจีนยงัเป็นสินคา้ท่ีมาตรฐานไม่สูงมากนกั       ตลาดสินคา้
ผา้ไหมจีนจึงเป็นสินคา้ท่ีมีราคาไม่สูงนกั   แต่ขณะน้ีทางประเทศจีนก็ก าลงัเร่งปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพผา้ไหมและผลิตภณัฑผ์า้ไหมอยา่งต่อเน่ือง 

2.  ประเทศบราซิล เป็นประเทศท่ีผลิตไหมและผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบั
สามของโลก รองจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย  โดยเฉพาะไหมดิบและดา้ยไหมส่วนใหญ่ของ
ประเทศบราซิลจะถูกส่งออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้  เพราะปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มการ
น าเขา้ไหมประเภทต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตภายในประเทศ    เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตเส้น
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ไหมในประเทศญ่ีปุ่นมีจ านวนสูงข้ึน   ส่งผลใหป้ระเทศญ่ีปุ่นตอ้งเพิ่มการน าเขา้วตัถุดิบก่ึงส าเร็จรูป
และผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปมากข้ึน 

3. ประเทศอิตาลี นบัเป็นประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกผา้ไหมคุณภาพดีราคาแพง เหมาะ
ส าหรับใชต้ดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  ได ้       โดยประเทศอิตาลีน าเขา้ผา้ไหม
สีธรรมชาติท่ียงัไม่ไดก้ารฟอกยอ้มตกแต่งส าเร็จหรือพิมพล์ายจากจีนมา  เพื่อมูลค่าดว้ยการให้
เทคนิคการฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จในประเทศอิตาลี   ผา้ไหมท่ีผลิตในประเทศอิตาลีจึงเป็นผา้
ไหมท่ีมีคุณภาพดี   หลงัจากนั้นประเทศอิตาลีก็สามารถส่งออกผา้ไหมท่ีมีคุณภาพดีไปยงัคู่คา้
ต่างประเทศต่อไป    ดงันั้นกระบวนการของผา้ไหมประเทศอิตาลีจึงนบัเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่า
สินคา้ผา้ไหมเพื่อการส่งออก 

4. ประเทศอินเดีย   เป็นประเทศท่ีผลิตไหมใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากประเทศ
จีน และประเทศอินเดียเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัของไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรปและ
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะไหมดิบ ดา้ยไหม ผา้ไหมและผลิตภณัฑไ์หม 

5. ประเทศเวียดนาม ในอดีตประเทศเวียดนามผลิตไหมเพื่อบริโภคหรือจ าหน่ายใน
ประเทศ    แต่ปัจจุบันประเทศเวียดนามเร่ิมน าเข้าไหมดิบและใยไหมใช้เป็นวตัถุดับป้อนใน
อุตสาหกรรมทอผา้ไหมและผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออกตลาดต่างประเทศ35 

ดงันั้นปัจจุบนัผา้ไหมไทยท่ีพฒันามาจากหัตถกรรมพื้นบา้นได้กลายสภาพเป็นสินค้า
ส่งออกส าคญัอยา่งหน่ึงของประเทศไทย   โดยมูลค่าการส่งออกผา้ไหมไทยมีจ านวนสูงมากข้ึนใน
ทุก ๆ ปี   ทั้งน้ีเป็นผลจากการปรับปรุงเส้นไหม  กระบวนการผลิต  การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้
ใช้ร่วมกบัการผลิตผา้ไหมด้วยมือแบบพื้นบา้น   อนัส่งผลให้ผา้ไหมและผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย
สามารถเป็นทั้งวตัถุดิบและสินคา้ท่ีสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม   ดงัปรากฏ
กลุ่มลูกคา้ผา้ไหมไทยท่ีมีความหลากหลาย   แมแ้ต่ประเทศอิตาลีและประเทศจีนซ่ึงมีฐานะเป็นคู่คา้
และคู่แข่งขนัทางการคา้ผา้ไหมในเวลาเดียวกนั   ประเทศทั้งสองน้ีก็ยงัตอ้งสั่งซ้ือดา้ยไหม หรือผา้
ไหม     รวมทั้งผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผา้ไหมจากประเทศไทยเสมอมา       และดว้ยความส าคญัของ
ผา้ไหมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  การพิจารณาว่าประเทศไทยสมควรมีมาตรการทางกฎหมาย
คุม้ครองต่อสินคา้ผา้ไหมไทยอยา่งไรจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก    

                                                        
35 Ibid 



 

 

บทที่ 3 
ที่มา เอกลักษณ์ กรรมวิธีผลิตผ้าไหมทอมือสุรินทร์   

และปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย 
 

ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎น าเสนอภาพของพัฒนาการหัตถกรรมผ๎าไหมไทยมาแล๎วในหัวข๎อ 

2.2   วํา  ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตํางผลิตผ๎าไหม  และผ๎าไหมนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท๎อนถึง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน    โดยผ๎าไหมไทยมีจุดก าเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีผู๎ผลิตผ๎าไหมอยูํหลายจังหวัด    เชํนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
อุดรธานี   ฯลฯ     แตํการจะศึกษาผ๎าไหมทุกจังหวัดภายใต๎กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด
นีย้ํอมไมํอาจกระท าได๎    คณะผู๎วิจัยจึงได๎ตัดสินใจเลือกศึกษาเฉพาะผ๎าไหมสุรินทร์   เพราะผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีคุณภาพและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์   และภายในจังหวัดสุรินทร์ก็
ยังมีผู๎ผลิตผ๎าไหมทั้งกลุํมอุตสาหกรรมในครอบครัวและกลุํมผู๎ผลิตในรูปโรงทอผ๎ า    สํงผลให๎
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับข๎อมูลที่รอบด๎าน   และเป็นประโยชน์ตํอ
การวิเคราะห์ในภาคกฎหมายในที่สุด   ด๎วยเหตุนี้ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอถึงข๎อมูลของจังหวัด
สุรินทร์  กรรมวิธีการทอผ๎าและย๎อมสีของชาวสุรินทร์  ความสัมพันธ์ระหวํางกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและงานผ๎าไหมสุรินทร์   ปัญหาและอุปสรรคของผ๎าไหมสุรินทร์ตํอไปเป็นล าดับไป 

 
3.1  ประวัติความเป็นมา  โครงสร้างประชากร และวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์     

ด๎านประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์   ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคด ี นักประวัติศาสตร์เชื่อวําจังหวัดสุรินทร์ถูกสร๎างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผํานมา    โดย
ชาวขอมเป็นผู๎สร๎างชุมชนหมูํบ๎านแหํงนี้ขึ้นเป็นคร้ังแรก    โดยในคร้ังนั้นจังหวัดสุรินทร์ยังมี
ลักษณะเป็นชุมชนขนาดที่ไมํใหญํมากนัก   จวบจนขอมเร่ิมเสื่อมอ านาจลง    และคนไทยเร่ิมมี
อ านาจเหนือดินแดนแถบนี้    ก็เร่ิมปรากฏหลักฐานวําคนไทยได๎อพยพมาตั้งถิ่ นฐานอยูํแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุรินทร์    สํวนบริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันก็กลาย
สภาพเป็นป่ารกร๎าง    และไมํปรากฏวําดินแดนแถบนี้มีฐานะเป็นเมือง   จวบจนถึงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย  ประมาณปี พ.ศ.2306   หลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม)  ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ  แตํงตั้ง
บรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์     เมื่อคร้ังหลวงสุรินทร์ภักดีมีความชอบ
จากการจับช๎างเผือก   เจ๎าเมืองพิมายจึงกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแกํหลวงสุรินทร์ภักดี  
เพื่อย๎ายจากหมูํบ๎านเมืองไปตั้งถิ่นฐานใหมํที่บ๎านคูปะทาย หรือบ๎านปะทายสมันต์   ซึ่ง ณ ที่นี้คือ
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ที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน    เมื่อสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ทรงพระราชทาน
อนุญาต    หลวงสุรินทร์ภักดีจึงย๎ายผู๎คนจากเมืองพิมายและมาตั้งถิ่นฐานอยูํ ณ  บ๎านคูปะทาย1     

มูลเหตุที่หลวงสุรินทร์ภักดีเลือกพื้นที่บ๎านคูปะทาย  ก็เพราะพื้นที่แหํงนี้เป็นหมูํบ๎านกว๎าง
ใหญํ  มีก าแพงคํายคูล๎อมรอบถึง 2 ชั้น    ชัยภูมิแหํงนี้เหมาะแกํการอยูํอาศัยและป้องกันตัว   หาก
ศัตรูมารุกรานได๎อยํางดี    ประกอบกับพื้นที่แหํงนี้มีน้ าอุดมสมบูรณ์    ชาวบ๎านสามารถเพาะปลูก
และอยูํอาศัยได๎อยํางดี   หลวงสุรินทร์ภักดีจึงเลือกพื้นที่นี้แหํงนี้สร๎างเมืองใหมํ   และเมื่อหลวง
สุรินทร์ภักดีได๎สํงเคร่ืองราชบรรณาการแกํกรุงศรีอยุธยาตามราชประเพณีสืบตํอมา    สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์จึงทรงโปรดเกล๎าฯ  แตํงตั้งบรรดาศักดิ์แกํบรรดาหัวหน๎าหมูํบ๎าน
ชาวสุรินทร์ทั้งหมด    โดยหลวงสุรินทร์ภักดีได๎รับพระมหากรุณาธิคุณแตํงตั้งให๎เป็นพระยาสุรินทร์
ภักดีศรีณรงค์จางวาง    พร๎อม ๆ กับการบ๎านคูปะทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมันต์   โดยพระยา
สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางเป็นเจ๎าเมืองคนแรก    สืบตํอมาจนถึงแผํนดินยุครัตนโกสินทร์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาเปลี่ยนชื่อเมืองประทาย
สมันต์เป็นเมืองสุรินทร์   และนับแตํนั้นเป็นต๎นมาเมืองสุรินทร์ก็ได๎พัฒนามาเร่ือยจนถึงปัจจุบัน2 

ตามข๎อมูลของทางราชการปัจจุบัน  จังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไรํคิดเป็นร๎อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
และจังหวัดสุรินทร์มีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 8 สายดังนี้คือ แมํน้ ามูล ล าน้ าชี ห๎วยเสนง ล าห๎วย
พลับพลา ล าห๎วยระวี ล าห๎วยทับทัน ล าห๎วยระหารและล าห๎วยแก๎ว  เป็นล าน้ าที่ท าประโยชน์ให๎แกํ
จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แหํงนี้แล๎ว ยังมีล าน้ าและหนองน้ าอีกมากมายกระจัดกระจายอยูํใน
อ าเภอตําง ๆ แตํแหลํงน้ าตํางๆดังกลําวไมํสามารถอ านวยประโยชน์ให๎แกํเกษตรกรได๎มากนัก ใน
ฤดูแล๎งสํวนใหญํน้ าจะแห๎ง เว๎นแตํล าน้ ามูลซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี   และภายใต๎รูปแบบการปกครอง
สํวนภูมิภาค   จังหวัดสุรินทร์แบํงพื้นที่การปกครองออกเป็น  17 อ าเภอ 158 ต าบล  และ 1990 
หมูํบ๎าน   ซึ่งภายใต๎เขตจังหวัดสุรินทร์มีโครงสร๎างประชากรที่มีเชื้อชาติตําง ๆ ถึง 4 กลุํมใหญํ  อัน
ได๎แกํ  

ชาวกุย   ชนชาตทิี่มีความสามารถในการจับและฝึกช๎าง  
ชาวเขมร กลุํมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์มานานแล๎ว   และอาศัยอยูํในเขต

อ าเภอเมือง    โดยคนกลุํมนี้ใช๎ภาษาเขมรในการพูด 
ชาวลาว กลุํมชนที่อพยพเข๎ามาอยูํหลังสุด และ 

                                                        
1 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี. จังหวัดสุรินทร์. World Wide Web  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B
8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C 
2 อ๎างแล๎ว 
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ชาวไทยโคราช เป็นชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยูํแถบจังหวัดนครราชสีมา  
สํวนคนไทยเชื้อสายจีนถือเป็นประชากรกลุํมเล็ก  ซึ่งประชากรกลุํมนี้ เป็นผู๎ประกอบ

กิจการค๎าขายภายในจังหวัด   โดยชาวกุยและชาวเขมรเป็นกลุํมคนที่มีจ านวนมากที่สุดในจังหวัด   
และชาวกุย  ชาวเขมร และ ชาวลาวมักเป็นผู๎ประกอบอาชีพด๎านกสิกรรม  และเลี้ยงสัตว์  เชํน โค  
กระบือ  ช๎าง ฯลฯ3   พํอบ๎านนิยมแกะสลักเกวียน  กี่ทอผ๎า  และจักสานที่ท าจากหวายและไม๎ไผํ   
ด๎านแมํบ๎านก็เลี้ยงลูกชํวยท านา   ทอผ๎า  เลี้ยงไหมเป็นงานอดิเรก   โดยชาวสุรินทร์นิยมทอผ๎าใต๎ถุน
เรือน    ซึ่งวัฒนธรรมใต๎ถุนเรือนของชาวไทยเขมรเป็นที่นําสนใจมาก  เพราะกี่ทอผ๎าไหมของชาว
สุรินทร์เป็นกี่ทอผ๎าขนาดใหญํและติดตั้งอยํางถาวรอยูํบนพื้นดินใต๎ถุนเรือน   มีเนื้อที่ส าหรับวาง
กระด๎งใสํตัวไหมเลี้ยงตัวหนอนไหมด๎วยใบหมํอน   ด๎านต๎นหมํอนชาวบ๎านสุรินทร์จะปลูกไว๎
บริเวณใกล๎คอกวัวหรือควาย   และใช๎ปุ๋ยจากมูลของวัวควายบ ารุงต๎นหมํอนให๎ผลิตใบ4 

ด๎านวัฒนธรรม  สืบเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ประกอบด๎วยชนชาติตําง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย   สํงผลให๎จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม  ประเพณีอยํางมาก   ทั้งนี้
ชนชาติตําง ๆ ที่เข๎ามาอยูํในเขตจังหวัดนี้ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนชาติตนไว๎    ดังปรากฏ
ข๎อมูลในรูปมรดกภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเดํนและเป็นที่ร๎ูจักโดยทั่วไป  คืองาน
ศิลปหัตถกรรม อันได๎แกํ การท าเคร่ืองประดับเงินและการทอผ๎าไหม ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน 
ได๎แกํ การแสดงเรือมอันเร (การร าสาก) การละเลํนเจรียง รวมถึง ดนตรีพื้นบ๎าน เชํน วงกันตรึม วง
มโหรี ตลอดจนวัฒนธรรมการเลี้ยงช๎างซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเดํนเป็นที่ร๎ูจักทั่วไป5  

ด๎านการทอผ๎าไหม  จังหวัดสุรินทร์มีหมูํบ๎านที่ทอผ๎าตามประเพณีสืบทอดตํอมาจน
ปัจจุบันจะเป็นคนไทยเชื้อชายเขมรและไทยอีสาน มีแหลํงส าคัญ 5 แหํง อยูํในเขตอ าเภอเมือง 4 
แหํง คือที่บ๎านเขวาสินรินทร์ หมูํ 2  ต าบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ต าบลสวาย และ
บ๎านจันรม หมูํ 4 ต าบลตาอ๏อง อ าเภอเมือง และในเขตอ าเภอศีขรภูมิ 1 แหํง คือที่บ๎านจารพัท หมูํ 1 
ต าบลจารพัท   จากการส ารวจพบวําชาวบ๎านทอผ๎าไหมไว๎ใช๎ในชีวิตประจ าวันและใช๎ถวายพระใน
การท าบุญ   โดยผ๎าที่นิยมใช๎ถวายพระมักจะทอผ๎าขาวเพื่อวําจะได๎น าไปย๎อมฝางตัดท าสบง จีวรได๎ 
และชํางนิยมที่จะทอในสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถท าได๎ เชํน  บางคนทอเฉพาะตัวซิ่น บางคน
ทอเฉพาะสํวนเชิงหรือตีนซิ่น เป็นต๎น6   รวมทั้งในคํานิยมของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเชื่อวํา  ผ๎า
                                                        
3 กลํุมงานข๎อมูลขําวสาร  ส านักงานจังหวัดสุรินทร์.  จังหวัดสุรินทร์.  World Wide Web   
   http://www.surin.go.th/index_symbol.php 
4 อัจฉรา  ภาณุรัตน์,  เครือจิต  ศรบีุญนาค  และวารุณี  สุวรรณานนท์.  ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.  
  (สุรินทร์  :  รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84 
5 พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ  จังหวัดสุรินทร์  ประวัตจิังหวัดสุรินทร์ World Wide Web    
  http://www.thaitextilemuseum.com 
6
 อ๎างแล๎ว 
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ไหมเป็นสิ่งที่มีคํามีราคาเป็นเงินได๎   ดังนั้นชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจึงทอผ๎าเพื่อไว๎ใช๎สอยเอง   
และเก็บสะสมในหีบทึบ  หรือบางคร้ังผ๎าไหมยังถูกใช๎เป็นทรัพย์ในการจ าน าและเอาเงินไว๎ใช๎สอย
ได๎อีกด๎วย  อีกทั้งปัจจุบันปริมาณการผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจ านวนมากและหลากหลาย  
โดยการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ซึ่งหมูํบ๎านหัตถกรรมผ๎าไหมมี
จ านวนมากถึง 800 หมูํบ๎าน7    

จากข๎อมูลข๎างต๎นจึงสรุปได๎วําปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ประกอบขึ้นจากคนหลากเชื้อชาติ  
อันมีผลตํอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์   ท าให๎จังหวัดสุรินทร์มี
ความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมด๎านการ
แตํงกายและการทอผ๎าไหม    ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นทั้งเคร่ืองนุํงหํมและหัตถกรรมตามประเพณีของ
ชาวบ๎าน   ซึ่งชาวบ๎านสุรินทร์ได๎หลํอหลอมวัฒนธรรมของชนชาติตนแสดงออกมาบนลวดลายบน
ผืนผ๎าไหม   จนกระทั่งปัจจุบันผ๎าไหมสุรินทร์กลายเป็นผ๎าไหมแหํงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว    

 
3.2  เอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์   

จากการเก็บข๎อมูลผ๎าไหมสุรินทร์คณะผู๎วิจัยได๎พบวํา   ผ๎าไหมสุรินทร์มีความหลากหลาย
ในด๎านลวดลาย   เพราะจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประกอบด๎วยคนหลากหลายชาติพันธุ์   ซึ่งแตํ
ละชาติพันธุ์ได๎สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทอผ๎าไหมของตนมาแตํคร้ังบรรพกาล   ดังปรากฏ
ข๎อมูลด๎านวิธีการทอผ๎าไหมและลวดลายบนผืนผ๎าไหมของกลุํมคนที่อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์  
ดังนี ้

กลุํมคนเชื้อสายลาว   คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าด๎วยวิธีการมัดหมี่8และขิด9 
กลุํมคนเชื้อสายภูไท   คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าด๎วยวิธีการขิด 

                                                        
7 อัจฉรา  ภาณุรัตน์,  เครือจิต  ศรบีุญนาค  และวารุณี  สุวรรณานนท์.  ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.  
  (สุรินทร์  :  รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84 
8 มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ๎าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย๎อมเส๎นด๎ายกํอนการทอ โดยมีทั้งที่ย๎อมเฉพาะด๎ายพุํง และ
ย๎อมด๎ายยืน เพื่อให๎เมื่อทอผ๎าออกม๎าเป็นผืนแล๎ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต๎องการ   ซ่ึงค าวํา "มัดหมี่" มา
จากกรรมวิธีการ "มัด" เส๎นด๎ายเป็นกลุํมๆ กํอนการย๎อมสี สํวน "หมี่" นั้น หมายถึงเส๎นด๎าย การมัดหมี่ใช๎ขั้นตอน
ยุํงยาก ตั้งแตํการเตรียมเส๎นด๎าย และมัดเพื่อย๎อมสีเป็นชํวงๆ กระทั่งได๎สีที่ต๎องการครบถ๎วย ซ่ึงต๎องย๎อมหลายครั้ง
ด๎วยกัน 
9 ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ๎าเพื่อให๎เกิดลวดลายตํางๆ ขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส๎นด๎ายพํุงพิเศษในระหวํางการ 
ทอ เพื่อให๎เกิดลวดลายที่โดดเดํนกวําสีพื้น วิธีการท าคือ ใช๎ไม๎เขี่ยหรือสะกิด เพื่อช๎อนเส๎นด๎ายยืนขึ้น แล๎วสอด
เส๎นด๎ายพํุง ไปตามแนวที่ถูกจัดช๎อน จังหวะการสอดเส๎นด๎ายพุํงนี่เอง ที่ท าให๎เกิดเป็นลวดลายตําง ๆ  
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กลุํมคนเชื้อสายเขมร   ซึ่งคนกลุํมนี้เป็นคนกลุํมใหญํของจังหวัดและยังคงผลิตผ๎าไหมอยูํ
ในปัจจุบัน   คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าไหมมัดหมี่  หรือที่ชาวสุรินทร์เรียกวํา  “ผ๎าโฮล” 

อยํางไรก็ตามแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะมีความหลากหลายด๎านลวดลาย   ตามแตํวําคนเชื้อ
ชาติใดเป็นผู๎ผลิตผ๎าไหมก็ตาม   แตํหากพิจารณาในภาพรวมของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์แล๎ว  
คณะผู๎วิจัยพบวํา  ผ๎าไหมสุรินทร์มีเอกลักษณ์พิเศษ   ซึ่งผู๎บริโภคยอมรับกันโดยทั่วไป  5  ประการ
ด๎วยกัน  ดังนี ้

ประการแรก   ผ้าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่อาจหาได้จากแหล่ง
อื่น  โดยลวดลายเหลํานี้เป็นลวดลายที่มีที่มาจากอารยธรรมของชาวกุย และชาวขอม  ลวดลายที่
ปรากฏจึงเป็นลวดลายรูปทรงเลขาคณิต   หรือภาพที่สะท๎อนความเชื่อทางศาสนาพุทธ   เชํน  นกยูง  
เป็นต๎น   รวมทั้งลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ยังมีสีสันที่ผสมผสานกันอยํางหลากหลายในผ๎า
ไหมผืนเดียวกัน  ภายใต๎กระบวนการมัดย๎อมสีที่ชาวสุรินทร์เป็นผู๎สร๎างสรรค์ขึ้น   จนกระทั่ง
ผู๎บรโิภคยอมรับวํา  ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและวิจิตรบรรจง   และแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์
มีลวดลายอยูํหลากหลาย   แตํในบรรดาลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ที่มีความหลากหลายนั้นทาง
คณะผู๎วิจัยพบวํา  ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยูํ 5 จ าพวกด๎วยกัน  ดังนี้ 

จ าพวกแรก  ผ้าโฮล  คือผ๎ามัดหมี่เอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์อยํางแท๎จริง  และดั้งเดิมผ๎า
โฮลนี้เป็นผ๎าที่ย๎อมด๎วยสีธรรมชาติเทํานั้น  โดยชํางผู๎ทอต๎องใช๎เส๎นไหมน๎อยเพียงอยํางเดียว  เพื่อ
การทอผ๎าโฮลทั้งผืน   ซึ่งการทอผ๎าโฮลผู๎ทอจะต๎องใช๎กระสวยทอถึง 7 กระสวย  ในขณะที่ผ๎าไหม
มัดหมี่ของจังหวัดอ่ืน ๆ ใช๎กระสวยเพียง 1 กระสวย   อีกทั้งสีสันของลวดลายของผ๎าโฮลสุรินทร์ก็มี
เอกลักษณ์พิเศษ   ดังปรากฏวําผ๎าโฮลจะใช๎เพียง 5 สี ได๎แกํ สีแดงอมทอง สีเหลืองอมทอง สีเขียว สี
ฟ้า และสีมํวง   ภายใต๎กระบวนการมัดย๎อมสีทีละสี   เมื่อสีใดแห๎งแล๎ว  ชํางผู๎ย๎อมสีจึงใช๎สีอ่ืนย๎อม
ตํอไปตามล าดับ   ดังนั้นสีสันของลวดลายผ๎าโฮลสุรินทร์จึงเป็นสีที่อยูํภายในเส๎นด๎ายไหมและสี
ของผ๎าโฮลสุรินทร์จะมีการผสมผสานในอยํางลงตัว  

     

 
ภาพ 3-1   ผ๎าลายโฮล 
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จ าพวกท่ีสอง  ผ้าสาคู     เป็นผ๎าที่ย๎อมเส๎นไหมเป็นสีแล๎วทอสลับเส๎นจะเป็นลายตาราง

ไหม 
 

 
 
 
 
     

      ภาพ 3-2  ผ๎าสาคู 
 

จ าพวกที่สาม  ผ้าสระมอ เป็นผ๎าที่ท าเชํนเดียวกับผ๎าสาคู แตํตํางกันที่ลวดลายเป็นตารางที่
เล็กกวํา บางคร้ังเรียกผ๎าสมอเพราะลายคล๎ายผลสมอ 

 
ภาพ 3-3  ผ๎าสระมอ 

 
จ าพวกที่สี่ ผ้าอันลูนเสียม (ภาษาเขมรหมายถึงผ๎าลายไทย)  ได๎แกํผ๎าไหมที่มีลวดลายตาม

วัฒนธรรมของชาวไทย  ซึ่งสํวนใหญํคือลวดลายด๎านศาสนาตําง ๆ  

 
ภาพ 3-4  ผ๎าอันลูนเสียม 
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จ าพวกที่ห้า  ผ้าอัมปรม เป็นผ๎ามัดหมี่ดังเดิมของโลกและใช๎การมัดหมี่ 2 ทาง ทั้งเส๎นพุํง
และเส๎นยืน คาดวําผ๎าอัมปรมได๎ถูกผลิตขึ้นมานานกวํา 2,000 ปี   ผ๎าชนิดนี้พบได๎ที่ประเทศอินเดีย 
ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซียและไทย   ด๎านลวดลายของผ๎าอัมปรมมีลักษณะเหมือนกับประกายดาวบน
ท๎องฟ้า โดยสีดัง้เดิมของผ๎าอมัปรมคือสีเปลือกมังคุด10   

 

 
ภาพ 3-5  ผ๎าอัมปรม 

 
จากลวดลายบนผืนผ๎าไหมข๎างต๎น  ลวดลายบนผืนผ๎าไหมเหลํานี้ล๎วนเป็นลวดลายที่มี

ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น   โดยลวดลายที่มีเอกลักษณ์มีที่มาจาก
วัฒนธรรมด๎านการทอและการมัดย๎อมสีผ๎าไหมของชาวสุรินทร์   ซึ่งลวดลายเหลํานี้มีความละเอียด  
ซับซ๎อนยากเกินกวําเคร่ืองจักรจะลอกเลียนแบบได๎    ปัจจัยเหลํานี้ท าให๎ผ๎าไหมสุรินทร์เป็น
หัตถกรรมผ๎าทอมือของชาวบ๎านธรรมดาหาใชํงานของชํางในราชส านัก   อีกทั้งทักษะการทอผ๎า
ไหมของชาวสุรินทร์ก็มิได๎เลําเรียนมาจากสถานศึกษาแหํงใด  หากแตํชาวบ๎านสุรินทร์ล๎วนได๎รับ
การถํายทอดความรู๎ทักษะตําง ๆ มาจากบรรพบุรุษ   โดยปรากฏข๎อเท็จจริงวํา   เด็กสุรินทร์เมื่ออายุ 9 
ขวบก็เร่ิมย๎อมสีผ๎าไหมได๎แล๎ว   พออายุ 12 ขวบเด็กสุรินทร์ก็สามารถทอผ๎าไหม   

ประการท่ีสอง  ผ้าไหมสุรินทร์มีจุดเด่นด้านวัตถุดิบการผลิตท่ีมีคุณภาพสูงปราศจาก
สารเคมี     เพราะการที่ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎ไหมน๎อย11 หรือใจไหมชั้นหนึ่ง    (ภาษาเขมรเรียกวํา 

                                                        
10 วิโรจน์  แก้วเรือง.  สาระน่ารู้หม่อนไหม.  World Wide Web  http://gotoknow.org/blog/seri/102457 
11 ไหมน๎อย  คือ  เส๎นไหมที่สาวจากรังไหม   โดยผู๎สาวไหมได๎สาวเส๎นไหมจากเปลือกนอกของรงัไหม (ไหมลืบ)  
ออกหมดแล๎ว   และผู๎สาวไหมจึงจะท าการสาวเส๎นไหมน๎อยได๎    ไหมน๎อยจะมีความนุํมนวลเมื่อสัมผัส  ขนาด
ของเส๎นและสีสม่ าเสมอ    และชาวบ๎านมักนิยมเรียกไหมน๎อยในช่ืออื่น ๆ อีก 2 ช่ือ  เชํน  ไหมยอม  หรือไหม 1 
เส๎น 
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“โซคไซ”) เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ๎าไหมทั้งผืน   และการได๎มาซึ่งเส๎นไหมน๎อยนี้ต๎องพึ่งพิง
กระบวนการเลี้ยงหนอนไหม   โดยผู๎เลี้ยงหนอนไหมต๎องใช๎วิธีการตามธรรมชาติและปราศจาก
สารเคมีเทํานั้น  มิฉะนั้นตัวหนอนไหมจะไมํอาจผลิตเส๎นใยไหมที่มีคุณภาพได๎   รวมทั้งรังไหมอาจ
ช ารุดเสียหายได๎   ดังนั้นเส๎นไหมน๎อยอันเป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นเส๎นไหมที่ปราศจาก
สารพิษ   อันท าให๎เส๎นไหมน๎อยมีความปลอดภัยสูงตํอผู๎สวมใสํ   เพราะผ๎าไหมสุรินทร์จะไมํสร๎าง
ความระคายเคืองตํอผิวหนังผู๎ใช๎    

สํวนมูลเหตุที่ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎เส๎นไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการผลิต  ก็เพราะคุณสมบัติ
พิเศษของเส๎นไหมน๎อยที่มีเส๎นใยเล็ก  เรียบ  นุํม   และผู๎สวมใสํจะมีความร๎ูสึกเย็นสบาย     อันท าให๎
ผ๎าไหมสุรินทร์มีความเรียบ  นิ่ม  สวยงาม ไมํยับงําย   ผู๎สวมใสํผ๎าไหมสุรินทร์จึงไมํร๎ูสึกร๎อนและ
ไมํเกิดการระคายเคืองผิวหนัง    

อยํางไรก็ตามจากการส ารวจข๎อมูลตลาดค๎าผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์   คณะผู๎วิจัยได๎
พบวํา   จุดเดํนด๎านวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์จากไหมน๎อยที่ผลิตตามธรรมชาติก าลังได๎รับผลกระทบ  
เพราะกลุํมผู๎ประกอบด๎านพาณิชยกรรมบางกลุํมผลิตผ๎าไหมจากเส๎นไหมน๎อยรํวมกับเส๎นไหม
ตํางประเทศ   เพราะเหตุที่ปริมาณความต๎องการเส๎นไหมน๎อยมีมากกวําภาคการผลิต เส๎นไหมน๎อย   
ในขณะที่ภาคการผลิตแบบอุตสาหกรรมต๎องการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์คร้ังละมาก ๆ   สํงผลให๎ภาค
การผลิตแบบอุตสาหกรรมน าเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาใช๎รํวมกับเส๎นไหมน๎อย    จนท าให๎ผ๎าไหม
สุรินทร์บางสํวนสูญเสียจุดเดํนด๎านคุณสมบัติการใช๎งานไป   เพราะผ๎าไหมใยผสมชนิดนี้จะมีเนื้อ
แข็ง  ยับยูํยี่งํายไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน   

ประการท่ีสาม   ผ้าไหมสุรินทร์ส่วนใหญ่ใช้สีธรรมชาติในย้อมสี    ผ๎าไหมสุรินทร์จึงมี
สีสันสวยงาม  และไมํฉูดฉาด  และมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม๎    รวมทั้งผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ก็จะ
ปลอดภัยจากสารพิษที่ตกค๎างในเนื้อผ๎าไหม   แตํด๎วยวิวัฒนาการของการย๎อมสีผ๎าปัจจุบัน
ผู๎ประกอบการบางรายจึงหันไปใช๎สีย๎อมผ๎าซึ่งผลิตจากสารสังเคราะห์หรือเคมีภัณฑ์   เพราะสี
สังเคราะห์ดังกลําวหาได๎งํายตามท๎องตลาด  อีกทั้งวิธีการใช๎งานก็ไมํยุํงยากเทํากับการใช๎สีย๎อมเส๎น
ไหมด๎วยวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น   แตํอยํางไรก็ตามคณะผู๎วิจัยก็พบวํา  ผ๎าไหมสุรินทร์สํวน
ใหญํยังคงนิยมใช๎สีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น    เนื่องด๎วยวัตถุดิบธรรมเพื่อการย๎อมสีไหม
เหลํานี้เป็นสิ่งที่หาได๎ไมํยากนัก   อีกทั้งสํวนราชการในจังหวัดสุรินทร์ก็สํงเสริมให๎ใช๎สีธรรมชาติ
มากกวําสีสังเคราะห์หรือสีเคมี    ดังนั้นผ๎าไหมสุรินทร์จึงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมทอมือที่มี
จุดเดํนด๎านการใช๎สีธรรมชาติไว๎ได๎    

ประการท่ีสี่   ผ้าไหมสุรินทร์มีจุดเด่นท่ีเนื้อผ้าแน่นและละเอียด   เพราะชํางผู๎ทอใน
จังหวัดสุรินทร์เป็นชํางที่มีฝีมือระดับสูง   ชํางทอผ๎าไหมเหลํานี้จึงมีทักษะ  ความสามารถสูงกวํา
ชํางฝีมือในจังหวัดอ่ืน   ดังปรากฏวําชํางผู๎ทอสามารถผสมผสานลวดลายตําง ๆ เข๎าด๎วยกันอยําง
สวยงาม  พร๎อม ๆ กับการเพิ่มจ านวนเส๎นไหมพุํงควบคูํกับการท าลวดลาย      ท าให๎ผ๎าไหมสุรินทร์
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มีความหนาของเนื้อผ๎าเพิ่มขึ้นและมีลวดลายที่สวยงามมากขึ้น   แตํความหนาของเน้ือผ๎าไหมก็หาท า
ให๎ผ๎าไหมสุรินทร์สูญเสียคุณสมบัติที่ดีอ่ืน ๆ ไป  ทั้งนี้ไมํวําในด๎านความนุํม  เรียบ  และเนื้อผ๎าที่มี
การระบายความร๎อนที่ดี      

ประการท่ีห้า  ผ้าไหมสุรินทร์เป็นผ้าไหมทอมือท่ีไม่ใช้เคร่ืองจักรในการทอ    เนื่องด๎วย
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีชํางทอผ๎าไหมมีฝีมืออยูํเป็นจ านวนมาก   การผลิตผ๎าไหมของจังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นการผลิตงานฝีมือโดยแรงงานมนุษย์    แม๎แตํตามโรงทอผ๎าไหมใหญํ ๆ ในจังหวัด
สุรินทร์ก็ล๎วนผลิตผ๎าไหมด๎วยมือทั้งสิ้น   ผ๎าไหมจึงเป็นงานหัตถกรรมที่แตํละผืนอาจมีลวดลายที่
แตกตํางกันมากหรือน๎อยก็ได๎   ทั้งนี้ตามแตํชํางผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์จะรังสรรค์ขึ้น       

ดังนั้นเอกลักษณ์ส าคัญของผ๎าไหมสุรินทร์ก็คือ  ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมทอมือที่มี
ลวดลายสวยงาม   ทั้งกระบวนการผลิตและวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์ล๎วนใช๎วัตถุดิบตามธรรมชาติเป็น
ส าคัญ   ประกอบกับทักษะของชํางทอผ๎าไหมที่สามารถทอลวดลายและเพิ่มความหนาของเส๎นไหม
ในเวลาเดียวกันได๎   ทั้งหมดนี้ท าให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับการยอมรับในหมูํผู๎บริโภควํา  ผ๎าไหม
สุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและเหมาะตํอการใช๎งาน  ดังเชํนผ๎าโฮลสุรินทร์   ซึ่งในผืนผ๎าโฮลนี้จะมี
สีถึง 5 สีในผืนเดียวกัน   โดยแตํละสีจะมีการผสมผสานกันอยํางลงตัวในเนื้อผ๎าไหม  ภายใต๎
กระบวนการมัดย๎อมของชํางผู๎ช านาญงาน   และด๎วยความโดดเดํนของผ๎าไหมทอมือสุรินทร์
ดังกลําวนี้เองทางภาครัฐจึงก าลังขึ้นทะเบียนสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์แกํผ๎าไหมโฮลสุรินทร์   เพื่อเพิ่ม
มูลคําและความเชื่อมั่นแกํผู๎บริโภควํา  สินค๎าผ๎าไหมโฮลสุรินทร์เป็นผ๎าที่ มีคุณภาพและความ
สวยงามรวมทั้งผลิตได๎เพียงจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น 
 
3.3  กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ 

ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎น าเสนอแล๎ววํา   ผ๎าไหมนับเป็นเคร่ืองนุํงหํมหรือหนึ่งในปัจจัยสี่ของ
มนุษย์   ซึ่งมนุษย์ร๎ูจักวิธีการผลิตมาเป็นเวลาช๎านานแล๎ว   โดยในชํวงแรกของการผลิตผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์   ผู๎ผลิตผ๎าไหมได๎แกํชาวบ๎านทั่วไป   และการผลิตผ๎าไหมเป็นไปเพื่อการสร๎าง
เสื้อผ๎าเคร่ืองนุํงหํมในครัวเรือน  หรือเพื่อเป็นเคร่ืองแตํงกายหรือมอบแกํผู๎อ่ืนตามประเพณีความเชื่อ
และศาสนา    เพราะชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ที่สืบเชื้อสายจากเขมรมีความเชื่อวํา  ผ๎าไหมเป็นสิ่งมีคํา
และสามารถใช๎แลกเปลี่ยนหรือจ าน าเป็นเงินได๎   ด๎วยเหตุนี้ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นหัตถกรรมภายใน
ครอบครัวที่ผู๎หญิงเป็นผู๎ผลิต  เมื่อผู๎หญิงสุรินทร์วํางเว๎นจากการเก็บเกี่ยวข๎าวในฤดูท านาแล๎ว      
จวบจนถึงปัจจุบันกระบวนการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนก็ยังคงด าเนินอยูํ   หากแตํ
ภาคครัวเรือนได๎มีการรวมตัวกันในรูปหมูํบ๎าน   เพื่อการผลิตผ๎าไหมตอบสนองความต๎องการทั้ง
ของครอบครัวและตลาดผู๎บริโภค  โดยชาวบ๎านมักเป็นผู๎เลี้ยงไหมสาวไหมและย๎อมสีผ๎าไหมรวมทั้ง
ทอผ๎าไหมภายในครอบครัว        ดังนั้นปัจจุบันการผลิตผ๎าไหมของชาวสุรินทร์จึงพัฒนามาเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน      โดยที่ชาวบ๎านยังคงเป็นผู๎ผลิตผ๎าไหมอยํางครบวงจร     และหมูํบ๎าน
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ผ๎าไหมแตํละแหํงก็มักมีกี่ทอผ๎าไหมจ านวนไมํเกิน 20 เคร่ือง  ซึ่งในทางทฤษฎีแล๎วถือวําหมูํบ๎าน
หัตถกรรมผ๎าไหมที่มีกี่ทอผ๎าไหมจ านวนไมํเกิน 20 เคร่ืองนี้สร๎างผลตอบแทนดีที่สุด  และกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือรูปแบบนี้จะมีวิธีการผลิตผ๎าไหมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1)  การปลูกหมํอน 
2)  การเลี้ยงไหม 
3)  การสาวไหม 
4)  การออกแบบลวดลาย 
5)  การทอผ๎าไหม 
3.3.1  การปลูกหม่อน 
โดยที่พื้นฐานของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหม  คือ การปลูกหมํอน  ซึ่งเกษตรกรชาว

สุรินทร์ที่สามารถเลี้ยงไหมได๎ดีนั้น   เกษตรกรดังกลําวยังต๎องรู๎จักดูแลเอาใจใสํสวนหมํอนไหมด๎วย   
เพราะต๎นหมํอนจะเจริญเติบโตได๎ดีในดินรํวนโปรํง  มีธาตุอาหารสมบูรณ์   ประกอบกับภูมิอากาศ
ของจังหวัดสุรินทร์ที่ร๎อนชื้น   นับเป็นภูมิอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต๎นหมํอน   ซึ่งต๎น
หมํอนจะเติบโตได๎ตลอดทั้งปี   แตํที่ส าคัญก็คือชํวงเวลาเติบโตของต๎นหมํอนจะแตกตํางกันระหวําง
ฤดูร๎อนและฤดูฝนในประเทศไทย   ดังนั้นในประเทศไทยเกษตรกรชาวสุรินทร์จึงมักเร่ิมปลูก
หมํอนในระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  และเร่ิมเก็บใบหมํอนคร้ังแรกเพื่อใช๎เลี้ยงตัว
หนอนไหม   เมื่อต๎นหมํอนมีอายุตั้งแตํ 9 เดือนขึ้นไป 

พันธุ์หมํอนที่เกษตรกรเลี้ยงอยูํในปัจจุบันนี้แบํงออกเป็น 
1)  พันธุ์พื้นเมือง  เชํนพันธุ์ใบโพธิ์  หมํอนสา ฯลฯ 
2)  พันธุ์ตํางประเทศ  เชํน หมํอนน๎อย  หมํอนนครราชสีมา 60 และหมํอนทองกิ้น ฯลฯ 
ส าหรับพันธุ์ต๎นหมํอนที่ราชการกระทรวงเกษตรสํงเสริมให๎ปลูกได๎แกํ พันธุ์หมํอนน๎อย  

ซึ่งให๎ผลผลิตประมาณ 2,000 ก.ก./ไรํ/ปี  และหมํอนนครราชสีมา 60 ซึ่งให๎ผลผลิตมากกวํา 3,000 
ก.ก./ไรํ/ปี12    

ด๎านพื้นที่การปลูกต๎นหมํอนของเกษตรกรชาวสุรินทร์นั้น   เกษตรกรชาวสุรินทร์นิยม
ปลูกต๎นหมํอนในที่วํางรอบ ๆ บริเวณหน๎าบ๎านเชํนเดียวกับเกษตรกรจังหวัดอ่ืน ๆ   โดยเกษตรกร
สุรินทร์ไมํนิยมปลูกหมํอนเป็นแปลงใหญํดังเชํนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญํ   เพราะอาชีพปลูก
หมํอนเลี้ยงไหมและทอผ๎าไหมเป็นเพียงอาชีพเสริมของเกษตรกร  โดยอาชีพหลักของเกษตรกร
สุรินทร์คือการปลูกข๎าวหอมมะลิ  และการเลี้ยงโคกระบือ    

 

                                                        
12 อารีย์  งามศิริพัฒนกุล. ไหมและผลิตภัณฑ์ไหม. (กรุงเทพ : ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน. 2539), 
    น.30 
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3.3.2  การเลี้ยงไหม     
เนื่องจากเส้นไหมได้มาจากรังของหนอนไหม  โดยเส้นใยไหมดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอน

กระบวนการต่าง ๆ มากมาย   จนกระทั่งเกิดเป็นเส้นใยไหม    เพื่อที่ผู้ทอจะน าไปถักทอผ้าไหม
ต่อไป    การท าความเข๎าใจเร่ืองการเตรียมเส๎นไหมจึงต๎องเร่ิมต๎นต้ังแตํขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์
หนอนไหม  และวิธีการเลี้ยงไหม   โดยแตํละขั้นตอนชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์มีวิธีการด าเนินการ  
ดังนี ้

ขั้นตอนแรก   การคัดเลือกพันธุ์ไหม  ตามข๎อมูลศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
สุรินทร์นั้น  ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงไหม 3 สายพันธุ์  ดังนี้ 

1)  พันธุ์ไทยแท๎  (Native Thai Silk)  เพราะไหมสายพันธุ์พื้นเมืองมีความต๎านทานโรคสูง   
ฟักเลี้ยงได๎ตลอดทั้งปี   และเกษตรกรสามารถผลิตไขํไหมด๎วยวิธีงําย ๆ ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ไหม
พันธุ์พื้นเมืองจะให๎รังไหมสีเหลือง  แตํผลผลิตเส๎นไหมต่ า  จ านวนรังไหมประมาณ 20 ,000 รังจะ
สาวไหมได๎หนักประมาณ 1 กิโลกรัม    พันธุ์ไหมไทยแท๎ เชํน พันธุ์นางน๎อย  พันธุ์นางเหลือง     
เป็นต๎น 

2)  พันธุ์ไทยลูกผสม  (Thai Hybrid)  ไหมพันธุ์นี้เป็นลูกผสมระหวํางไหมพันธุ์ไทยแท๎
กับพันธุ์ตํางประเทศ   รังไหมมีสีเหลือง  และเกษตรกรสามารถฟักเลี้ยงไหมได๎ตลอดทั้งปี   จ านวน
รังไหมประมาณ 10,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1 กิโลกรัม  ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม  เชํน 
พันธุ์นคราชสีมา 1 เป็นต๎น 

3) พันธุ์ลูกผสมตํางประเทศ  ได๎แกํพันธุ์ไหมลูกผสมโดยใช๎สายพันธุ์ทั้งพํอและแมํจาก
ตํางประเทศ  รังไหมที่ได๎มีสีขาว  ไหมพันธุ์ลูกผสมที่นิยมเลี้ยง คือสายพันธุ์จีนผสมกับสายพันธุ์
ญ่ีปุ่น  ไหมพันธุ์นี้ฟักไขํได๎ 2 คร้ัง/ปี  จ านวนรังไหม 5,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1 
กิโลกรัม เชํน พันธุ์นราราชสีมา 60 (เหลืองโคราช)  เป็นต๎น  และพันธุ์ไหมลูกผสมตํางประเทศนี้
เกษตรกรไมํสามารถผลิตไขํไหมด๎วยตนเองได๎  เนื่องจากการใช๎เงินลงทุนและต๎องใช๎ความร๎ูทาง
วิชาการสูง  เกษตรกรจึงต๎องจองไขํไหมจากสถาบันหมํอนไหม  เพื่อการเพาะเลี้ยงเทํานั้น13 

นอกจากพันธุ์ไหมทั้ง 3 สายพันธุ์ข๎างต๎น  ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา  ขณะนี้บางพื้นที่ของ
จังหวัดสุรินทร์เกษตรกรได๎เลี้ยงหมํอนไหมสายพันธุ์ไทยที่เรียกวํา  ไหมทอง  โดยไหมทองถือ
ก าเนิดจากพันธุ์ไหม กสก.11  มีลักษณะเด่นประจ าพันธุ์ คือหนอนไหม มีล าตัวขาวปลอดและล าตัว
แต้มปนกัน   และไหมทองนี้จะมีเส๎นไหมเป็นสีเหลืองทอง  รวมทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ อีก 

                                                        
13 นัฎฐพร  ปางปัญญากุลชัย. ปัจจัยสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปและปัจจัยการแขํงขันของอุตสาหกรรมทีสํ่งผล 
   กระทบตํอการสํงออกสินค๎าผ๎าไหมและผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย.  สาขาการจัดการธุรกิจระหวํางประเทศ  
   คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
  2545, น.10-12     
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เชํน   เส้นไหมมีความเหนียวมากเส้นไหมสายพันธุ์อ่ืน   สีของเส้นไหมมีความสม่ าเสมอ   เส้นไหม
มีความนุ่มนวลและมีความเลื่อมมันระดับดีเยี่ยม  เป็นต้น  ดังนั้นภายใต้การสนับสุนนของสถาบัน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดสุรินทร์   เกษตรกรจึงเร่ิมหันมาเลี้ยงไหมทองมากขึ้น  พร้อม
ทั้งผู้ประกอบการหลายรายในสุรินทร์ได้น าไหมทองมาใช้เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่ง  เพื่อการผลิตผ้า
ไหมออกจ าหน่าย  เช่นผ้าไหมของร้านเรือนหม่อน ไหมไทย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น 

ขั้นท่ีสอง  การเลี้ยงไหม  ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎รับข๎อมูลจากศูนย์หมํอนไหม  จังหวัด
สุรินทร์   และการตรวจสอบข๎อมูลการเลี้ยงไหมในจังหวัดสุรินทร์    คณะผู๎วิจัยพบวํา  ภาคการเลี้ยง
ไหมยังอยูํในรูปกิจกรรมในครัวเรือน  ซึ่งชาวบ๎านตามหมูํบ๎านตําง ๆ มักนิยมเลี้ยงไหมกันอยําง
แพรํหลาย    แม๎วําบางหมูํบ๎านอาจมิได๎ทอผ๎าไหมก็ตาม   หากแตํหมูํบ๎านนั้นจะเป็นผู๎ผลิตเส๎นไหม
ดิบ   เพื่อการจ านํายแกํโรงงานทอผ๎าไหมหรือชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมรายอ่ืน ๆ   โดยในสํวนการเลี้ยง
ไหมนั้นเร่ิมตั้งแตํ  การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม  การเลี้ยงไหมและการให๎ใบหมํอน   สุดท๎าย
การเก็บรังไหม  ตามล าดับดังนี ้

1)  การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม 
1.1)  เตรียมสวนหมํอนเลี้ยงไหมในระดับครัวเรือน  ซึ่งเกษตรกรจะต๎องใช๎ใบหมํอนใน

การเลี้ยงจนถึงไหมท ารังประมาณ 300 – 400 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) 
1.2)  ท าความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณ์ตําง ๆ โดยการล๎างท าความสะอาด  หรือน าไป

ผึ่งแดดแล๎วน าไปฉีดอบฟอร์มาลีน 3 %   ในโรงเลี้ยงอัตรา 1 ลิตร/ตารางเมตร  โดยอบทิ้งไว๎อยําง
น๎อย 2 วันจึงเปิดโรงเลี้ยงให๎กลิ่นฟอร์มาลีนระเหยอยํางน๎อย 1 วันจึงจะเข๎าเลี้ยงไหมได๎  
(สํวนผสมฟอร์มาลีน 3 % =ฟอร์มาลีน 40% 1สํวน ตํอน้ า 13 สํวน) 

1.3)  เตรียมสารเคมีโรยตัวไหมเพื่อใช๎โรยบนตัวไหมตอนเลี้ยงแรกฟัก และไหมตื่นทุก
วัยใช๎ประมาณ 1 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) หรือคลอรีนผง 3.5 % (คลอรีน 60% จ านวน 1 สํวนผสมกับ
ปูนขาว 17 สํวน) 

1.4)  เตรียมแกลบเผาและ/หรือ ปูนขาวโรยบนตัวไหมในระยะหนอนไหมเพื่อลด
ความชื้น 

1.5)  เตรียมภาชนะใสํเศษใบหมํอนและมูลไหม 

2)  การเลี้ยงไหม 

 

วิธีการเลี้ยงไหมวัยอ่อน(วัย1 –3) วิธีเลี้ยงไหมวัยแก่(วัย4 –5) 
- ให๎ใบหมํอนหั่นประมาณ 80 กรัม โรยให๎
สม่ าเสมอหลังจากนั้นให๎ใบหมํอนเลี้ยงไหมอีก 2
คร้ังในวันแรกนี้ 
- เพื่อป้องกันใบหมํอนเหี่ยวเร็วและควบคุม

 ระยะการเลี้ยง 
- วัยที่ 4ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 3 วัน นอน11/2วัน 
- วัยที่ 5ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 6 – 7 วัน    ไหมจะสุก
ท ารัง 
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ความชื้นให๎เหมาะสมกับหนอนไหมวัยอํอนควร
คลุมด๎วยใบตองหรือผ๎าชุบน้ าหมาด ๆ หรือแผํน
พลาสติกที่สะอาด 
การให๎อาหารไหมจะเจริญเติบโตได๎ดีต๎องกินใบ
หมํอนสด มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอตามเวลาที่
ก าหนดโดยเลี้ยงวันละ 3  มื้อกลางวันให๎ 2 เทําของ
มื้อเช๎า สํวนมื้อเย็นให๎ 4 เทําของมื้อเช๎า เน่ืองจาก
ระยะเวลากินยาวกวํา ใช๎ใบหมํอนประมาณ22 – 25 
กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) ส าหรับการเลี้ยงไหมแบบ
สหกรณ์ จะใช๎ใบหมํอนประมาณ 8 – 9กิโลกรัม/
แผํน (กลํอง) 

  

 
3)  การเก็บใบหม่อน  เพื่อการเลี้ยงไหมวัยอํอนควรเก็บใบหมํอนให๎เหมาะสมกับวัยดังนี้ 
 -วัยที่ 1  เก็บใบใต๎ยอดลงมาใบที่ 1 – 3 หรือเด็ดยอด 
 -วัยที่ 2  เก็บใบต่ าลงมาใบที่ 4–6 หรือใช๎กรรไกรตัดกิ่งใบที่ 1 – 6 
 -วัยที่ 3  เก็บใบต่ าลงมาใบที่ 7–10 หรือใช๎กรรไกรตัดกิ่งใบที่ 1–10 หรือตัดใบกิ่งสีเขียว 

4)  การให้ใบหม่อน 
-วัยที่ 1  ให๎หมํอนหั่นมีขนาดกว๎าง 0.5 – 1.0 ซม.ความยาว 3 – 4 เทําของความกว๎าง 
-วัยที่ 2  ให๎หมํอนหั่นกว๎าง 1.50 – 2 ซม. 
-วัยที่ 3  ให๎หมํอนหั่นกว๎าง 2.5 – 3 ซม.14 

5)  การเก็บรังไหม 
 ภายใต๎ระยะเวลาการเลี้ยงไหมประมาณ 45 – 52 วัน   เร่ิมต๎นจากเมื่อหนอนไหมกินใบ
หมํอน  หลังจากที่หนอนไหมฟักออกมาจากไขํแล๎ว    ประมาณวันที่ 10 หนอนไหมก็จะหยุดกินใบ
หมํอนและลอกคราบ   ระยะนี้เรียกวํา “ไหมนอน”   ตํอจากนั้นหนอนไหมจะกินใบหมํอนและลอก
คราบอีกประมาณ 4 คร้ังเรียกวํา  “ไหมตื่น”  ในชํวงนี้ตัวไหมล าตัวหนอนไหมจะมีสีขาวเหลืองใส
หดสั้น   และเมื่อหนอนไหมหยุดกินอาหาร  ระยะนี้เรียกวํา  “หนอนสุก”  ชํวงนี้ผู๎เลี้ยงไหมต๎องรีบ
แยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหมํอนและเตรียม “จํอ”  คืออุปกรณ์ที่จะให๎ตัวไหมเกาะเพื่อชักใย
หํอหุ๎มตัว     ซึ่งหนอนไหมจะเร่ิมพํนใยหํอหุ๎มรังไหม   หลังจากนั้นประมาณ 6 -7 วันผู๎เลี้ยงไหมก็ 

                                                        
14 กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์. ข๎อมูลเพื่อการเกษตร.  World Wide Web   
    http://www.moac.go.th/builder/moac02/inside.php?link=page&c=infomoac 
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สามารถเก็บรังไหมออกจากจํอได๎   โดยที่เส๎นใยไหมแตํละรังมีคุณภาพไมํเทํากัน   ผู๎เลี้ยงไหมจึง
ต๎องคัดแยกรังไหมที่เก็บออกเป็น 2 กลุํม  คือ  กลุํมแรกรังไหมที่มีความสมบูรณ์  รังไหมชนิดนี้ถูก
แยกออกมา  และเกษตรกรจะเลี้ยงหนอนไหมตํอไป  ในฐานะที่หนอนไหมกลุํมนี้จะเป็นแมํพันธุ์ใน
การเลี้ยงไหมรุํนตํอไป   กลุํมที่สองรังไหมที่มีความสมบูรณ์   รังไหมในกลุํมนี้จะถูกน าไปสาวไหม  
กํอนที่หนอนผีเสื้อจะเจาะรังไหมออกมา    อันจะท าให๎เส๎นใยไหมขาดและเสียคุณภาพไป 

3.3.3 การสาวไหม       
 การสาวไหม คือ การดึงเส๎นใยออกจากรังไหม เส๎นไหมที่ได๎มาจากการดึงเส๎นใยจากรัง
ไหมหลาย ๆ รังรวมเป็นเส๎นเดียว โดยเส๎นใยจะพันกันเป็นเกลียวท าให๎เกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน  
เส๎นไหมที่ได๎จึงมีความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง15      
 ปัจจุบันเกษตรกรชาวสุรินทร์มีการสาวไหมในระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ซึ่ง
เกษตรกรจะใช๎เคร่ืองสาวไหมทั้งแบบพื้นบ๎านและแบบปรับปรุงโดยใช๎แรงคนรํวมกับการใช๎
มอเตอร์ไฟฟ้า   เส๎นไหมที่ผลิตได๎เกือบทั้งหมดจะถูกใช๎เป็นเส๎นพุํงในการผลิตผ๎าไหม 
 ด๎านกระบวนการสาวไหมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1)  เมื่อผู๎สาวไหมได๎รังไหมจากผู๎เลี้ยงไหมในขั้นแรกแล๎ว   ผู๎สาวไหมต๎องคัดแยกรังไหม
ที่มีคุณภาพดีออกจากรังไหมที่เสียหาย   เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมที่มีคุณภาพดี    ถ๎าหากไมํมีการคัดแยก
น ารังดีและรังเสียมาสาวปนกัน  คุณภาพเส๎นไหมที่ได๎ก็จะมีคุณภาพลดลง    เพราะลักษณะรังเสียจะ
มีผลตํอคุณภาพของเส๎นไหมที่สาวได๎ในด๎านความเรียบและความสะอาดของเส๎นไหม และ
นอกจากนี้ยังมีผลตํอการสาวท าให๎เส๎นไหมขาดบํอย 
 2)  หลังจากนั้นผู๎สาวไหมต๎องน ารังไหมที่คัดแยกแล๎วไปอบแห๎ง      
 3)  เมื่อรังไหมถูกอบแห๎งแล๎ว  ผ๎ูสาวไหมต๎องน ารังไหมไปต๎มน้ าด๎วยน้ าสะอาด     
จนกระทั่งรังไหมเร่ิมพองตัวออกมา   ผู๎สาวไหมก็จะใช๎ปลายไม๎เกี่ยวเส๎นใยออกมารวมกันหลาย ๆ 
เส๎น   โดยการสาวไหมนี้ต๎องเร่ิมต๎นจากขุยไหมรอบนอกจนถึงเส๎นใยไหมด๎านใน  เส๎นไหมที่ได๎
จากด๎านนอกของรังไหมนี้เรียกวํา  “ไหมสาว”  หรือ  “ไหมเปลือก”     แตํเมื่อผู๎สาวไหมสาวไหมไป
ถึงเส๎นใยด๎านในแล๎ว     ผู๎สาวไหมจะแยกเอารังไหมที่มีเส๎นใยด๎านในไปสาวตํางหาก   เพื่อที่ผู๎สาว
ไหมจะได๎รับ  “เส๎นไหมน๎อย”  หรือ “เส๎นไหมหนึ่ง”   ซึ่งไหมน๎อยดังกลําวนี้เองที่เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์     และเมื่อรังไหมรังหนึ่งถูกสาวใยไหมหมดแล๎ว  ผู๎สาวไหมก็
จะน ารังไหมใหมํมาสาวเส๎นใยตํอไป   โดยเส๎นใยไหมรังใหมํจะถูกสาวรวมกับเส๎นใยไหมรังเกํา      
 ด๎านคุณสมบัติของผู๎สาวไหม     ผู๎สาวไหมต๎องมีทักษะและความช านาญสูงมาก   เส๎น
ไหมที่จะได๎รับจึงมีคุณภาพดี    และจากการสังเกตของคณะผู๎วิจัยพบวํา  ผู๎สาวไหมของจังหวัด

                                                        
15 สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ.  สาระนํารู๎จากใจหมํอนไหม.  World Wide Web   
    http://www.moac.go.th/builder/mu/index.php?page=580&clicksub=580 
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สุรินทร์สํวนใหญํเป็นชาวบ๎านที่ได๎รับการถํายทอดความร๎ูจากบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมา   ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู๎ฝึกฝนทักษะการสาวไหมของชาวบ๎านสุรินทร์จึงเร่ิมตั้งแตํคร้ังเยาว์วัย    และเมื่อ
ผํานระยะเวลาประสบการณ์มากพอสมควรแล๎วเด็กชาวสุรินทร์ก็สามารถเป็นผู๎สาวไหมที่ดีได๎โดย
ไมํยากนัก   
 4)  การกรอเส๎นไหม  การตีเกลียว และการท าใจไหม    เมื่อผู๎สาวไหมท าสาวไหมและคัด
แยกเอาไหมน๎อยได๎ปริมาณตามที่ต๎องการแล๎ว   และผู๎สาวไหมได๎คัดแยกไหมสอง  ไหมสามออก
เรียบร๎อยแล๎ว   เพื่อให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ได๎จากเส๎นไหมน๎อยมีความหนา    หลังจากผู๎สาวไหมได๎
ไหมน๎อยแล๎ว   เส๎นไหมน๎อยทั้งหมดจะถูกน าไปตีเกลียวเพื่อเพิ่มความฟูหนาของเส๎นใยไหม    
 วิธีการ   ผู๎ตีเกลียวจะใช๎ไม๎คีบลักษณะคล๎ายไม๎พาย มีรํองกลางส าหรับคีบเกลี่ยรังไหม
และกดให๎เส๎นไหมตีเกลียวแนํนดูเล็ก   โดยผู๎ตีเกลียวต๎องระมัดระวังและต๎องอาศัยความช านาญ 
และมีเทคนิคในการท าให๎รังที่ต๎มเกาะกันเป็นเส๎นตามขนาดที่ต๎องการ  อันสํงผลให๎เส๎นไหมพัน
หรือไขว๎กันหลายๆรอบ   และเมื่อผู๎ตีเกลียวได๎เส๎นไหมดังกลําวแล๎ว  เส๎นไหมที่พันหรือไขว๎กัน
หลาย ๆ รอบจะถูกน ามาพักไว๎ในกระบุง   ตํอจากนั้นเส๎นใยไหมจะถูกน ามากรอเข๎า "กง" แล๎วน าไป
หมุนเข๎า "อัก" เพื่อตรวจหาปุ่มปมหรือตัดแตํงเส๎นไหมที่ไมํเทํากันออก    หลังจากนั้นเส๎นใยไหมจะ
ถูกเอาเข๎าเคร่ืองปั่น เพื่อให๎เส๎นไหมแนํนขึ้นกํอนที่จะหมุนเข๎ากงอีกคร้ัง เพื่อรวมเป็นไจ   ซึ่งไหม
หนึ่งไจจะต๎องหมุนกง 80 รอบ      เมื่อท าการแบํงไจไหมเรียบร๎อยแล๎วให๎น าเส๎นไหมไปผึ่งในที่รํม
ให๎แห๎ง ไมํควรน าไปผึ่งแดดเพราะจะท าให๎เส๎นไหมเสียคุณภาพ  เส๎นไหมที่แห๎งแล๎วสามารถน าไป
จ าหนํายหรือเข๎าสูํขบวนการฟอกย๎อมตํอไป  หากต๎องการเก็บรักษาควรเก็บไว๎ในที่แห๎งไมํอับชื้น 
เพราะอาจท าให๎เส๎นไหมขึ้นราได๎  

 
ภาพ 3-6 ขั้นตอนการสาวไหม 
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 3.3.4   การย้อมสี     แม๎วําในขั้นตอนการตีเกลียมเส๎นไหมดิบจะถูกขจัดไขมันและสิ่ง
สกปรกออกไปบ๎างแล๎วก็ตาม  แตํเส๎นไหมดิบที่ได๎มาก็ยังคงมีไขมันตกค๎างอยูํ   และเส๎นไหมดิบก็
ไมํได๎มีสีสันสวยงาม     กระบวนการย๎อมสีจึงเกิดขึ้น   เพื่อการก าจัดไขมันออกจากเส๎นไหมดิบและ
เพิ่มความสวยงามแกํเส๎นไหม  กํอนที่ชํางทอผ๎าจะน าเส๎นไหมไปใช๎งานตํอไป  ซึ่งในขั้นตอนการ
ย๎อมสีไหมนั้นมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 กรรมวิธีการย้อมสีไหม    ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎พบเห็นข๎อมูลของการกรรมวิธีการย๎อมไหม
ของชาวบ๎านในจังหวัดสุรินทร์   คณะผู๎วิจัยพบวํา   ชาวสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติเพื่อการย๎อมไหม
ตั้งแตํคร้ังอดีตกาล   โดยใช๎สีที่ได๎จากพืชและสัตว์   เชํน แกํนกาแล (หรือเข)  คราม  ลูกมะเกลือ  
เปลือกประโหด  และคร่ัง    ซึ่งมีประโยชน์คือ  ท าให๎สีสันสวยงาม   สีขรึมไมํฉูดฉาดสอดคล๎องกับ
ลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ที่นิยมออกแบบลายเล็ก ๆ ละเอียดซับซ๎อน   เพียงแตํการย๎อมต๎องใช๎
เวลานาน    หมูํบ๎านทอผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงมีอุปกรณ์ตําง ๆ ครบอยูํใต๎ถุนเรือน   และข๎าง
บ๎านจะมีเชิงกรานส าหรับกํอไฟต๎มสีสมุนไพร   เชํนการต๎มคร่ังและต๎มแกํนแกแล  โดยมีโอํงใบเล็ก 
3 ใบเรียงไว๎ใกล๎ ๆ    โดยโอํงใบที่ 1 ใช๎เก็บน้ าฝนหรือน้ าดื่มแชํเปลือกประโหด  โอํงใบที่ 2 ใช๎เก็บ
น้ าที่ต๎มมดแดงและใบตระมูง  โอํงใบที่ 3 เก็บหัวเชื้อที่เกิดจากการหมักใบครามผสมน้ าดําง (น้ าดําง
ได๎จากการเผากาบกล๎วยน ามาแชํน้ า)16     และชาวบ๎านสุรินทร์มีกรรมวิธีการย๎อมสีผ๎าไหมแยกเป็น 2 
ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นแรก   การเตรียมไหมดิบด้วยวิธีการด่องไหม   โดยผู๎ย๎อมสีต๎องเตรียมน้ าดํางจากขี้เถ๎า
มาฟอกไหมดิบ  เพื่อการก าจัดไขมันออกจากเส๎นไหมและไมํให๎ไขมันย๎อนกลับมาติดที่เส๎นไหมอีก     
ท าให๎เส๎นไหมที่ได๎มีเส๎นขาวนวลปราศจากไขมัน    
 ขั้นท่ีสอง  การย้อมสีไหมดิบ       การย๎อมสีนับเป็นกระบวนการที่ส าคัญอยํางมาก   เพื่อที่
ผ๎าไหมจะมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู๎บริโภคต๎องการ   และจากเก็บผลส ารวจของผู๎ผลิตเส๎นไหมแล๎ว   
คณะผู๎วิจัยพบวํา  กลุํมหัตถกรรมของชาวสุรินทร์มีวิธีย๎อมสีอยูํ 3 ประเภท  ดังนี้ 
 ประเภทท่ี 1  การย้อมผ้าไหมด้วยสีสังเคราะห์   หรือเราอาจเรียกวํา  สีกรด (Hasid dyes)    
สีสังเคราะห์เป็นสีที่ความสดใสและมีระดับสีที่แตกตํางกันมากมาย   ทั้งสีชนิดนี้มีความคงทนตํอ
การซักฟอกและแสงแดด  และสีดังกลําวมีราคาไมํสูงมากนัก     แตํเทําที่คณะผู๎วิจัยได๎ส ารวจข๎อมูล
มาพบวํา  กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎สีเคมี    ยกเว๎นในกรณีที่ลูกค๎าแจ๎งความ
ต๎องการให๎ใช๎สีเคมีย๎อมผ๎าไหม   กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์จึงจะใช๎สีเคมีเพื่อย๎อมผ๎า
ไหม   และในการย๎อมผ๎าด๎วยสีเคมีผู๎ย๎อมสีต๎องด าเนินการตามขั้นตอนตํอไปนี้ 

                                                        
16 อัจฉรา  ภาณุรัตน์,  เครือจิต  ศรบีุญนาค  และวารุณี  สุวรรณานนท์.  ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.  
   (สุรินทร์  :  รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.88 
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 ขั้นแรก  การเตรียมน้ าย๎อมสีเคมี   เร่ิมต๎นจากผู๎ย๎อมสีน าน้ าสะอาดมาและเติมสารที่ให๎
ฤทธิ์เป็นกรดลงไป   เชํน กรดก ามันถัน  กรดมดแดง  กรดน้ าส๎ม  หรือแอมโมเนียฟอสเฟต  เป็นต๎น  
เพราะผงสีเคมีจะละลายน้ าได๎ดี  ก็ตํอเมื่อน้ าที่ใช๎มีฤทธิ์เป็นกรดเทํานั้น 
 ขั้นที่สอง   ขั้นผสมสีเคมี   เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้ าที่มีฤทธิ์เป็นกรดแล๎ว   ผู๎ย๎อมน าผงสีเคมีมา
ละลายลงในน้ าที่เตรียมไว๎   พร๎อม ๆ กับผู๎ย๎อมสีใช๎น้ าเย็นหรือน้ าสบูํเทียมผสมลงไปกับน้ าย๎อม
เล็กน๎อย   ท าการกวนสีจนเป็นเนื้อเดียวกัน   หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเติมน้ าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 องศา
เซลเซียสลงไป   กวนสีอีกคร้ังจนน้ าสีเป็นสีเดียวกันอีกคร้ัง    แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้ าสีดังกลําวออก  
เพื่อให๎น้ าสีมีความละเอียดปราศจากตะกอนปะปน 
   

 
ภาพ 3-7  ตัวอยํางสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ที่ใช๎ย๎อมเส๎นไหม 

 
 ขั้นที่สาม  ขั้นย๎อมสีสังเคราะห์   หลังจากผู๎ย๎อมได๎น้ าสีตามวิธีการข๎างต๎นแล๎ว   ผู๎ย๎อมสี
ต๎องเตรียมน้ าสีให๎อุํนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  และเติมสบูํเทียม  เกลือแกงที่ละลายคนให๎เข๎ากัน
นาน 10 นาที  แล๎วผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมที่ชุบน้ าให๎เปียกแล๎วไปจมลงในน้ าสีที่เตรียมไว๎   พร๎อม ๆ 
กับการคนเส๎นไหมกลับไปกลับมาจนทั่ว    กระบวนการนี้ใช๎เวลานาน 10 นาที  แล๎วให๎ผู๎ย๎อมเรํง
อุณหภูมิให๎น้ าเดือด 90 – 95 องศาเซลเซียส   หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเอาเส๎นไหมออก         และผู๎ย๎อมจึง
เติมกรดลงไปในน้ า   ตํอจากนั้นผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมลงย๎อมตํอไปอีกนาน 30 – 40 นาที  แล๎วผู๎ย๎อม
ก็น าเส๎นไหมออกบิดและซักน้ า   จนกระทั่งน้ าที่ซักไหมเป็นน้ าใสหรือหมดจากเส๎นใย     แล๎วผู๎ย๎อม
ก็น าเส๎นไหมไปตากให๎แห๎ง    และถือวํากระบวนย๎อมสีด๎วยเคมีเป็นอันเรียบร๎อย    
 ประเภทท่ี 2  การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ     จากการส ารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย  
พบวํา   กลุํมหัตถกรรมนิยมใช๎สีธรรมชาติในการย๎อมผ๎าไหมมากที่สุด   และทั้งการใช๎สีธรรมชาติ
ยังเป็นนโยบายของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของจังหวัดสุรินทร์    ตามที่ทางจังหวัดมีนโยบาย
สร๎างจุดเดํนของผลิตภัณฑ์จากสุรินทร์  คือ  ผลิตปราศจากสารพิษและใช๎วัตถุดิบธรรมชาติ   และ
การที่กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติยังมีสํวนชํวยด๎านสุขภาพของผู๎ผลิตและ
ผู๎ใช๎ในเวลาเดียวกัน   เนื่องจากสีธรรมชาติคือสีที่ได๎จากพืช  เปลือกไม๎  และวัตถุตามธรรมชาติ   ซึ่ง
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วัตถุดิบเหลํานี้เป็นวัตถุดิบพื้นบ๎าน   และชาวบ๎านสามารถแสวงหามาใช๎งานได๎อยํางสะดวก  
ประกอบกับผ๎าโฮลหรือผ๎ามัดหมี่สุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีลักษณะโดดเดํนอยูํที่ลวดลาย  ซึ่งลวดลาย
ดังกลําวมีสีถึง 5 สีในผืนเดียวกัน   ดังนั้นสีที่ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
นิยมใช๎บํอยครั้งจึงได๎แกํสีธรรมชาติ  ดังตํอไปนี้ 
 -  สีแดง   ได้มาจาก  คร่ัง   ซึ่งเป็นรังแมลงชนิดหนึ่งตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยูํบน
ต๎นไม๎    และรังของแมลงชนิดนี้เองที่ชาวบ๎านเรียกวํา คร่ัง   ลักษณะของคร่ังเป็นยางหรือชันชนิด
หนึ่ง   อันเกิดมาจากแมลงได๎ขับถํายสารออกจากตัว 
 วิธีย้อมสีแดง   ผู๎ย๎อมจะน าคร่ังที่ตากแห๎งแล๎วไปป่นในครกต าข๎าวให๎ละเอียด  หลังจาก
นั้นผงคร่ังจะถูกน าไปต๎มและกรองจนเหลือแตํน้ าคร่ัง    เมื่อได๎ผู๎ย๎อมได๎น้ าคร่ังแล๎ว   ผู๎ย๎อมก็จะน า
น้ ามะขามมาผสมลงในน้ าคร่ังและต๎มตํอไปจนเดือด   และผู๎ย๎อมน าเส๎นไหมมาชุบน้ าให๎เปียกและ
บิดพอหมาด ๆ   พร๎อมกับผู๎ย๎อมต๎องกระตุกเส๎นไหมให๎เรียงเส๎น   หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหม
แชํลงไปในน้ าสีที่เตรียมไว๎เป็นเวลา 30 นาที   เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมยกเส๎นไหมขึ้นและบิดพอแห๎ง   และผู๎
ย๎อมน าเส๎นไหมดังกลําวไปล๎างน้ าสะอาด   เมื่อเส๎นไหมล๎างน้ าเสร็จแล๎ว   ผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมไป
ตากให๎แห๎ง 
 -  สีเหลือง  ได้จากแก่นเขหรือแกแล   โดยผู๎ย๎อมต๎องน าแกํนแกแลมาสับหรือผําเป็นชิ้น
เล็ก ๆ   และแชํแกํนแกแลในน้ าประมาณ 5 วัน   แล๎วผู๎ย๎อมจึงน าน้ าแชํแกํนแกแลไปต๎มจนเดือด  
เมื่อน้ างวดลงผู๎ย๎อมจึงกรองน้ าสี   เพื่อให๎น้ าสีที่ ได๎มีความละเอียดปราศจากเปลือกไม๎หรือสิ่ง
สกปรกอื่น  น้ าสีที่ได๎จากการกรองถือเป็นน้ าสีพร๎อมใช๎งาน    
 วิธีการย้อมสีเหลือง  เมื่อผู๎ย๎อมเตรียมน้ าสีจากแกํนแกแลเรียบร๎อยแล๎ว  ผู๎ย๎อมจะน าเส๎น
ไหมจุํมลงในหม๎อต๎มน้ าสีและต๎มด๎วยความร๎อนประมาณ 30 นาที  ระหวํางการต๎มผู๎ ย๎อมต๎องหมั่น
กลับเส๎นไหมบํอย ๆ  เพื่อให๎เส๎นไหมดูดน้ าสีเข๎าอยํางทั่วถึง  เมื่อเส๎นไหมต๎มในน้ าสีครบ 30 นาที
แล๎ว   ผู๎ย๎อมน าเส๎นไหมขึ้นและน าไปล๎างน้ าสะอาด   จนกระทั่งน้ าที่ล๎างปราศจากสีเหลืองปะปน  
เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมจึงบิดเส๎นไหม  กระตุก  และตากเส๎นไหมให๎แห๎ง 
 -  สีคราม  ได้มาจากรากหรือใบต้นคราม  โดยครามที่ใช๎ย๎อมสีนั้นต๎องเป็นต๎นครามบ๎านมี
ขนาดสูง 1.5 เมตร  อายุตั้งแตํ 3 เดือน   เพราะต๎นครามที่อายุตั้งแตํ 3 เดือนจะเร่ิมออกดอก  อันแสดง
ถึงวําต๎นครามแกํจัดเต็มที่แล๎ว      
 วิธีการย้อมสีคราม   ผู๎ย๎อมต๎องตัดต๎นหรือกิ่งของต๎นครามที่มีใบติดอยูํมามัดเป็นฟ่อน ๆ   
และผู๎ย๎อมน าต๎นหรือใบดังกลําวไปแชํน้ าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน   จนกระทั่งครามเร่ิมเปื่อย  ผู๎ย๎อม
จึงคั้นเอาแตํน้ าคราม   หลังจากนั้นผู๎ย๎อมน าปูนขาวใสํลงไปในน้ าคราม  จนกระทั่งน้ าครามเกิดฟอง   
ผู๎ย๎อมรอจนฟองในน้ าครามดับ  แล๎วผู๎ย๎อมจึงกรองเอาตะกอนน้ าครามและเอาตะกอนหยาบ ๆ ทิ้ง
ไป    ผู๎ย๎อมจึงน าน้ าครามใสํหม๎อดินเผาและเติมน้ าดํางลงไป    หลังจากนั้นผู๎ย๎อมคนน้ าทั้งสองให๎
เข๎ากัน   เมื่อน้ าย๎อมครามผสมได๎ที่แล๎ว  ผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมลงย๎อม   โดยการย๎อมสีครามนี้ผู๎ย๎อม
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ต๎องย๎อมทับอีกครั้ง   เพื่อที่สีครามจะเกาะติดทั่วเส๎นไหมและมีความสม่ าเสมอ   และเมื่อเส๎นไหมมี
สีครามทั่วแล๎ว   ผู๎ย๎อมน าเส๎นไหมผึ่งทิ้งไว๎สักครํูหนึ่ง   หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมไปซักให๎
สะอาด   เพียงเทํานี้เส๎นไหมจะมีสีครามตามที่ต๎องการ 
 -  สีด า  ได้มาจากผลมะเกลือผสมกับดินโคลน   โดยผู๎ย๎อมน าผลมะเกลือมาต าและผสมน้ า
ดินโคลนลงไป    แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้ ามะเกลือผสมดินโคลน   จนกระทั่งน้ าย๎อมสีด าสะอาดปราศจาก
กากของผลมะเกลือหรือสิ่งสกปรก    
 วิธีย้อมสีด า   เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้ าย๎อมสีด าแล๎ว   ผู๎ย๎อมน าเส๎นไหมมาชุบน้ าและบิดพอมาด ๆ  
หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมลงย๎อมในน้ าสีจ านวน 3 -4  คร้ัง  และทุก ๆ คร้ังที่ผู๎ย๎อมน าเส๎นไหม
ลงย๎อม   ผู๎ย๎อมต๎องน าเส๎นไหมไปขึ้นตากแดดให๎แห๎ง    กํอนที่ผู๎ย๎อมจะน าเส๎นไหมลงย๎อมสีซ้ าทุก
คร้ัง   จนกระทั่งผู๎ย๎อมเห็นวํา  เส๎นไหมมีสีด าเสมอกันดีแล๎ว   ผู๎ย๎อมจึงน างาด าต าให๎ละเอียดและน า
เส๎นไหมมาคลุกเคล๎าให๎ทั่ว   เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมน าเส๎นไหมขึ้นผึ่งสักครํูหนึ่ง   แล๎วผู๎ย๎อมต๎องกระตุก
เส๎นไหมและตากเส๎นไหมให๎แห๎ง    เส๎นไหมที่ได๎จะมีสีด าและเงางาม 
 -  สีเขียว  ได้มาจากเปลือกประโหด  หรือกระหูด   โดยผู๎ย๎อมน าเปลือกประโหดไปล๎างน้ า
สะอาด  แล๎วผู๎ย๎อมจึงทุบเปลือกประโหดให๎แตกพอหยาบ ๆ   น าเปลือกประโหดที่ได๎มาแชํน้ า
สะอาดไว๎ 1 คืน   เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมน าน้ าแชํเปลือกประโหดมาต๎มเคี่ยว   จนกระทั่งน้ าดังกลําวได๎สี
เขียวตามที่ต๎องการ   
 วิธีย้อมสีเขียว   ผู๎ย๎อมต๎องน าน้ าย๎อมมากรอง   จนกระทั่งน้ าย๎อมสะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปน  หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมลงย๎อม  ไหมที่ได๎รับจะมีสีเขียว   และเมื่อเส๎นไหมถูก
ย๎อมสีเขียวแล๎ว   ผู๎ย๎อมจึงน าเส๎นไหมไปตากผึ่งให๎แห๎งและกระตุกเส๎นไหม    
 จากข๎อมูลข๎างต๎นเป็นการเตรียมสีธรรมชาติไว๎เพื่อการย๎อมเส๎นไหม   และหลังจากได๎สี
ย๎อมตามที่ต๎องการแล๎ว   กรรมวิธีขั้นตํอไป คือ กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยสีธรรมชาติ   ซึ่ง
ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์มีกรรมวิธีย๎อมอยูํด๎วยกัน 2 แบบ  คือ 
 1)  การย๎อมร๎อน 
 2)  การย๎อมเย็น 
 1) การย้อมร้อน  คือการใช๎ความร๎อนที่เกิดจากการต๎ม  เพื่อสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ในขั้นตอนการย๎อมเส๎นไหม  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ขั้นแรก  น าเส๎นไหมที่ฟอกแล๎วแบํงใสํหํวง ๆ ละเทํา ๆ กัน   จากนั้นน าไปแชํในน้ าอํุน  
หรือสบูํเทียมนานประมาณ 10 -15 นาที  เมื่อครบก าหนดบิดเส๎นไหมให๎พอหมาด ๆ กระตุกเพื่อให๎
เส๎นไหมคลายตัว 
 ขั้นที่สอง  น าน้ าสีที่สกัดขึ้นตั้งไฟ  จากนั้นเติมเกลือแกงลงในหม๎อย๎อมคนให๎ละลาย 
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 ขั้นที่สาม  เมื่ออุณหภูมิในหม๎อย๎อมได๎ประมาณ 70 องศาเซลเซียล  ให๎น าเส๎นไหมลงย๎อม
ประมาณ 40 นาที  ขณะย๎อมหมุนกลับเส๎นไหมทุก ๆ  5 นาที  และอุณหภูมิหม๎อย๎อมต๎องไมํเกิน 95 
องศาเซลเซียล     
 ขั้นที่สี่   เมื่อเวลาผํานไป 40 นาที  ให๎ยกเส๎นไหมขึ้นจากหม๎อย๎อม  จากนั้นเติมน้ าสะอาด 
1 – 2 ลิตร และเติมกรดน้ าส๎มลงในหม๎อย๎อม  เสร็จแล๎วคนให๎เข๎ากัน  น าเส๎นไหมลงย๎อมตํออีก 20 
นาที  โดยผู๎ย๎อมต๎องหมั่นกลับเส๎นไหมทุก ๆ  5 นาที 
 ขั้นสุดท๎าย  เมื่อครบ 20 นาทีแล๎ว  น าเส๎นไหมขึ้นจากน้ าย๎อมและล๎างด๎วยน้ าสะอาด 2 -3 
น้ า  หรือจนกวําน้ าที่ล๎างจะใส  บิดให๎มาด  กระตุกเพื่อให๎เส๎นไหมคลายตัว   และน าเส๎นไหมขึ้นไป
ตาก   เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมีสีตามที่ต๎องการ   และหากผู๎ย๎อมต๎องการให๎เส๎นไหมมีสีหลาย ๆ สี
แล๎ว  ผู๎ย๎อมต๎องมัดเส๎นไหมเป็นข๎อ ๆ   และทยอยย๎อมสีตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นไปทีละสีจนครบ  เส๎น
ไหมก็จะมีสีที่หลากหลายตามที่ผู๎ย๎อมต๎องการ  
 นอกจากนี้ทางคณะผู๎วิจัยยังพบวํา  ในการย๎อมร๎อนชาวบ๎านมักนิยมใช๎สารชํวยในการติด
สี   เพราะสีธรรมชาติจะติดกับเนื้อของเส๎นใยไหมได๎ช๎า    ดังนั้นชาวบ๎านสุรินทร์จึงนิยมใช๎สารชํวย
ติดสีกับการย๎อมร๎อนเส๎นไหม   โดยการใช๎สารชํวยติดสีอาจกระท าได๎ใน 3 ชํวงเวลา  ดังนี้ 
 ชํวงแรก  กํอนการย๎อมสี   วิธีนี้ชาวบ๎านนิยมใช๎กันโดยทั่วไป   โดยชาวบ๎านจะน าเส๎น
ไหมที่ผํานการท าความสะอาดแล๎วไปใสํในภาชนะบรรจุสารละลายชํวยติดสี  และสํวนมาก
ชาวบ๎านจะท าให๎สารละลายชํวยติดสีร๎อนหรือเดือดนานระหวําง 15 นาที ถึง 1  ชั่วโมงกํอน   และ
ปลํอยเส๎นไหมแชํทิ้งไว๎ในสารละลายตํออีก 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง   จากนั้นน าเส๎นไหมขึ้นล๎างท า
ความสะอาด  กํอนท าให๎เส๎นไหมแห๎งหรือน าไปย๎อมสีตํอไป 
 ชํวงที่สอง   ใช๎สารชํวยติดสีพร๎อมกับการย๎อมร๎อนสี   วิธีการนี้สารละลายของสารชํวยติด
สีจะถูกเติมลงไปในน้ าย๎อมสีโดยตรง  และอุณหภูมิที่ใช๎คืออุณหภูมิเดียวกับการย๎อมร๎อนสี   
บางคร้ังชาวบ๎านอาจเติมสารชํวยติดสีหลังจากผํานการย๎อมไปชํวงระยะเวลาหนึ่งก็ได๎   โดยเติมสาร
ชํวยติดสีเป็นชํวงระหวํางการย๎อม    และการเติมสารชํวยติดสีจะยุติลง   เมื่อการย๎อมร๎อนสีใกล๎เสร็จ
สิ้น  หลังจากการย๎อมแล๎วเส๎นไหมอาจถูกแชํในน้ าย๎อมจนเย็นตัวลง   หรือบางคร้ังชาวบ๎านจะน า
เส๎นไหมออกจากน้ าย๎อมทันทีก็ได๎    เสร็จแล๎วเส๎นไหมจะถูกท าความสะอาดด๎วยน้ าสะอาดและ
น าไปตากจนแห๎ง 
 ชํวงที่สาม  การใช๎สารชํวยติดสีหลังการย๎อมร๎อนสีแล๎ว  เนื่องจากสารชํวยติดสีบางชนิด
สามารถใช๎ได๎หลังการย๎อมสีแล๎ว   เชํนสารส๎ม  จุนสี  การย๎อมสีชํวยติดสีแบบนี้จึงแยกกระท าเป็น
อิสระ  หลังจากที่ผู๎ย๎อมย๎อมสีเสร็จแล๎ว   โดยระยะเวลาที่ใช๎ประมาณ 15 นาที17   

                                                        
17 ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรตสุิรินทร์.  ภูมิปัญญาการย๎อมสีธรรมชาติ. (สุรินทร์  :  โรงพิมพ์รุํงธนเกียรติ,  
   2549), น.12-13  
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 2)  วิธีการย้อมเย็น  คือการน าวัตถุดิบธรรมชาติที่ให๎สีมาสกัดเป็นน้ าย๎อมสีด๎วยวิธีการ
หมัก   จนกระทั่งได๎น้ าหมักสี  และใช๎แสงแดดเรํงปฏิกิริยาในการย๎อมเส๎นไหมให๎ติดสี  เชํนการ
ย๎อมสีด๎วยครามฮํอม  และมะเกลือ  เป็นต๎น   โดยวิธีการย๎อมเย็นนี้  ทางคณะผู๎วิจัย  พบวํา  ชาวบ๎าน
สุรินทร์นิยมใช๎ควบคูํไปกับการย๎อมร๎อน   โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ อ.ทําสวําง  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่ง ณ 
ที่นี้เป็นแหลํงผลิตผ๎าไหมที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของจังหวัดนั้น   อาจารย์วีระธรรมฯ  ผู๎น าการทอผ๎า
ของที่นี้นิยมใช๎การย๎อมเย็นรํวมกับวิธีการย๎อมร๎อนเสมอ   ดังสังเกตได๎จากบริเวณรอบ ๆ บ๎านพักใน
เขตอ าเภอทําสวําง   ชาวบ๎านจะมีถังหมักน้ าย๎อมอยูํรอบ ๆ บ๎านหลายใบ   ในด๎านขั้นตอนการย๎อม
เย็นนั้นมีรายละเอยีด  ดังนี ้
 ขั้นตอนแรก   ละลายน้ าครามที่เตรียมไว๎  กรองเอาเศษผงที่มากับเนื้อครามออก 
 ขั้นที่สอง       เมื่อได๎น้ าครามแล๎วเติมโซดาไฟ  เพื่อเป็นตัวท าละลายคราม  คนน้ าครามจน
โซดาไฟละลายหมด   จากนั้นเติมเกลือ  และกลูโคส  คนให๎ละลาย  จะได๎น้ าครามสีน้ าเงิน 
 ขั้นที่สาม       เติมผงเหม็น (โซเดียวไฮโดรซัลไฟล์)  ลงในน้ าคราม  คนเบา ๆ จนละลาย
หมด   น้ าสีจะเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีเหลืองอมเขียวเกิดฟองเล็ก ๆ ที่ขอบของภาชนะเป็นสีน้ าเงิน  
จากนั้นทิ้งน้ าครามไว๎ 1 ชั่วโมง   เพื่อให๎ครามท าปฏิกิริยากับตัวท าละลายได๎ดียิ่งขึ้น  และพยายาม
ไมํให๎น้ าครามสัมผัสอากาศ 
 ขั้นที่สี่         น าเส๎นไหมที่ได๎ลงย๎อมในน้ าครามที่อุณหภูมิห๎อง  โดยในชํวง 15 นาทีแรก
ให๎กลับเส๎นไหมบํอย ๆ หลังจากนั้นให๎เว๎นชํวงความถี่ในการกลับเส๎นไหมประมาณ 5 – 10 นาทีตํอ
คร้ัง   ใช๎เวลาในการย๎อม 1 ชั่วโมง   ขณะที่เส๎นไหมแชํอยูํในน้ าครามพยายามให๎เส๎นไหมจมอยูํใน
น้ าย๎อม   และไมํให๎เส๎นไหมสัมผัสกับอากาศ   เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนสี   สํงผลผลให๎ความเข๎ม
ของสีในเส๎นไหมไมํเทํากัน  หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา  เส๎นไหมสีดําง 
 ขั้นที่ห๎า        ในระหวํางย๎อมเส๎นไหมที่แชํอยูํในน้ าครามจะเป็นสีเหลือง   ถ๎าสัมผัสอากาศ
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน   เมื่อย๎อมครบ 1 ชั่วโมง   น าเส๎นไหมขึ้นบิดให๎หมาด  กระตุกตากในที่รํม   
โดยในขั้นตอนนี้ต๎องท าอยํางรวดเร็ว   เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ าเงินรวดเร็ว
มาก   เมื่อเส๎นไหมเร่ิมสัมผัสกับอากาศ    และพยายามคลี่เส๎นไหมให๎สัมผัสกับอากาศให๎ทั่วทุกเส๎น   
เพราะเส๎นไหมจะได๎มีสีสม่ าเสมอ  การตากเส๎นไหมในที่รํมนี้ใช๎เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง 
 ขั้นสุดท๎าย  น าเส๎นไหมที่ได๎ในขั้นที่ 5 มาล๎างน้ าให๎สะอาด  และกระตุกตากให๎แห๎งในที่
รํม   เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมีสีเงินตามที่ต๎องการได๎   เชํนเดียวกันกับการย๎อมร๎อนหากต๎องการย๎อม
เส๎นไหมสีอ่ืน ๆ ผู๎ย๎อมก็เปลี่ยนน้ าย๎อมจากครามเป็นน้ าย๎อมสีอ่ืน ๆ18  
 ดังนั้นในการย๎อมไหมด๎วยสีธรรมชาติของชาวสุรินทร์จึงยังเป็นกรรมวิธีตามวิถีธรรมชาติ  
ทั้งนี้ไมํวําด๎านวัตถุดิบ  กระบวนการตําง ๆ   หากมีการใช๎สารเคมีในการย๎อม  เชํนโซดาไฟ ฯลฯ  ก็

                                                        
18 อ๎างแล๎ว 
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เป็นเพียงบางกระบวนการเทํานั้น   แตํกระบวนการหลัก ๆ แล๎ว  การย๎อมสีของกลุํมหัตถกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์ยังเป็นวิธีการดั้งเดิม  ซึ่งกระบวนการให๎ความปลอดภัยด๎านสุขภาพของผู๎ย๎อมและผู๎ใช๎
ผ๎าไหม   เพราะผ๎าไหมที่ย๎อมจากสีธรรมชาติจะไมํกํออาการแพ๎สารเคมีตํอผิวหนังผู๎ใช๎แตํอยํางใด 
 ประเภทท่ี 3  การย้อมสีครามและการย้อมเย็นพร้อมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์          
สีครามอันได๎จากต๎นคราม  ชาวบ๎านสุรินทร์เรียกต๎นครามวํา “ตรมเสร๏าะ” มีขนาดประมาณ 1- 1.5 
เมตร   ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์นิยมปลูกไว๎ข๎างบ๎านหรือมุมใดมุมหนึ่งของที่นา   โดยชาวบ๎านจะ
เร่ิมปลูกด๎วยการใช๎เมล็ดเพาะในฤดูฝน   จนอายุประมาณ 3 เดือนต๎นครามก็จะออกดอกและมีฝัก
คล๎ายถั่วแระมีเมล็ดอยูํข๎างใน   เมื่อดอกแกํจัดเต็มที่   ชํางทอชาวสุรินทร์ก็จะตัดยอดหรือกิ่งครามที่มี
ใบติดอยูํมามัดเป็นทํอน ๆ แชํน้ าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน  จนครามเปื่อย          โดยปกติแล๎วการย๎อม
สีครามของชาวสุรินทร์อาจใช๎วิธีการย๎อมสีครามด๎วยวิธีย๎อมเย็นหรือย๎อมร๎อนดังที่ปรากฏอยูํใน
หัวข๎อการย๎อมสีธรรมชาติก็ได๎ 
 ส าหรับชาวสุรินทร์เองแล๎ว  ชาวสุรินทร์มีวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์   ซึ่ง
วิธีการน้ีนับเป็นวิธีการเฉพาะของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เทํานั้น   และไมํปรากฏวําชํางทอผ๎าใน
จังหวัดอ่ืนใช๎วิธีนี้ในการย๎อมสีเส๎นไหม   กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือ
เป็นภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน   แม๎วําในปัจจุบันปรากฏวําชาวบ๎าน
ที่ใช๎วิธีการดังกลําวนี้เหลืออยูํไมํกี่หลังคาเรือนก็ตาม   แตํวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็
ยังปรากฏอยูํตามเขตพื้นที่ตําง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้คือ  ที่บ๎านนาแห๎ว  ต าบลสวาย   ที่บ๎าน
สวาย  ต าบลสวาย  บ๎านเขวาสินรินทร์   ต าบลเขวาสินรินทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุ รินทร์  บ๎าน
บัลลังก์  ต าบลบ๎านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 กรรมวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีกฎข๎อหนึ่งคือ  หากผู๎ย๎อมต๎องการย๎อม
ไหมมัดหมี่แล๎ว   ผู๎ย๎อมต๎องต๎องย๎อมสีอ่ืน ๆ ด๎วยสีธรรมชาติทั้งหมดกํอน   หลังจากนั้นผ๎าไหม
มัดหมี่จึงย๎อมด๎วยสีครามพื้นบ๎านได๎   สีครามจะติดกับเส๎นใยไหมได๎ดีมาก   โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎า
มัดหมี่แมํลายโฮล  การที่ย๎อมสีจากต๎นครามนั้นจะให๎สีแกํผ๎ามัดหมี่โฮลถึง 4 สี  คือ สีเขียว  สีมํวง  สี
เปลือกมังคุด  สีน้ าเงิน  และอาจจะมีสีด าเพิ่มขึ้นอีกสีก็ได๎   โดยผู๎ย๎อมต๎องปฏิบัติ ดังนี้19 

1)   น าต๎นครามมาตัดออกเป็นทํอน ๆ ความยาว 1 – 2 คืบ    
2)   น าต๎นครามที่ตัดแล๎วมาแชํน้ าดํางที่ได๎จากขี้เถ๎าของต๎นกล๎วย  มะพร๎าว  หรือเปลือก

นุํน  และน้ าขี้เถ๎าต๎องเอาไปกรองจนเหลือแตํน้ าใสแล๎ว 
3)   เมื่อแชํครามไว๎ 2 – 3 วันแล๎ว  ให๎กรองน้ าครามและขจัดเศษครามออก   จนกระทั่ง

เหลือแตํน้ าข๎น ๆ  

                                                        
19 อัจฉรา  ภาณุรัตน์,  เครือจิต  ศรบีุญนาค  และวารุณี  สุวรรณานนท์.  ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.  
   (สุรินทร์  :  รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.89 
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4)   เสร็จแล๎วน าน้ าครามข๎นไปหมักเป็นหัวเชื้อในโอํงที่มีฝาปิด   ซึ่งน้ าหัวเชื้อนี้สามารถ
เก็บไว๎ใช๎ได๎ตลอดป ี

5)   จากนั้นตักเอาหัวเชื้อจากโอํงมาเทลงอําง  ซึ่งอํางเหลํานี้ต๎องตั้งอยูํบ๎านร๎านที่ตั้งอยูํ
บริเวณที่มีแดดจัดประมาณ 5- 6 วัน  โดยตักเอาหัวเชื้อใสํอํางใบละประมาณ 2 ชามแกง  และเทน้ า
ดํางอัตราสํวนเทํากันลงไปผสม   ปิดฝาและผึ่งแดดไว๎ตลอดทั้งวันหลาย ๆ วัน  แตํต๎องคอยระวังอยํา
ให๎น้ าฝนลงไปผสมไมํได๎เป็นอันขาด 

6)   เมื่อน้ าหมักในอํางขึ้นสีแล๎ว  ชํางชาวสุรินทร์จะตักเอาน้ าส๎มมดแดงผสมใบตระมูงที่
เก็บไว๎ในโอํงอีกใบมาผสมทุกเช๎ากํอนพระอาทิตย์ขึ้น  ในอัตราสํวนวันละ 1 แก๎ว 

7)   รอตํอไปอีกประมาณ 4 – 5 วันในขั้นนี้ถือเป็นการเลี้ยงคราม  (หากเป็นชํวงฤดูฝนต๎อง
รอถึง 14 – 15 วัน)   สีจึงเกิดขึ้นในอําง   เพียงเทํานี้ชํางชาวสุรินทร์ก็ได๎น้ าครามไว๎ใช๎ย๎อมสีแล๎ว 

8)   วิธีการย๎อมสีคราม  กํอนน าน้ าครามมาใช๎ชํางชาวสุรินทร์ต๎องทดลองใช๎ไม๎พายคนดู   
หากพบวําผ๎าที่ผูกติดอยูํกับไม๎พายเปลี่ยนสีจากสีน้ าเงินเป็นสีด า   แสดงวําน้ าครามพร๎อมใช๎งานแล๎ว   
หลังจากนั้นใช๎นิ้วจุํมลงไปตรวจสอบวําน้ าสีอํุนหรือไมํ   เพราะการย๎อมเส๎นไหมด๎วยแสงอาทิตย์น้ า
สีต๎องอํุนปานกลาง   โดยชํวงเวลาที่เหมาะสม คือประมาณชํวง 10.30 – 11.00 น.  และ 14.00 – 
15.00 น. เป็นเวลาที่น้ าสีมีอุณหภูมิที่เหมาะสม   หลังจากรับแสงแดดมาตลอดทั้งวัน  บางคร้ังชําง
ชาวสุรินทร์บางคนอาจเติมเหล๎าขาวลงในน้ าสีเล็กน๎อย   เพื่อกระตุ๎นให๎น้ าสีอํุน 

9)   ส าหรับผ๎าไหมมัดหมี่แมํลายโฮล  การย๎อมสีด๎วยน้ าครามดังกลําวจะย๎อมในขั้นที่สาม  
หลังจากมัดย๎อมสีแดงด๎วยครั่งแล๎วและมัดย๎อมสีเหลืองด๎วยแขและประหูด  สุดท๎ายให๎แกะเชือกเปิด
สีแดงและสีเหลืองและสีขาวบางสํวน   น าน้ าไหมครามที่เตรียมไว๎มาย๎อมสีครามให๎ปรากฏเป็นสีน้ า
เงิน  สีเขียว  สีมํวง  สีด า   โดยผู๎ย๎อมใช๎มือจุํมเส๎นไหมและขย า  พร๎อมกับบิดไหมเพื่อให๎สีเข๎ากับ
เส๎นไหม   ท าเชํนนี้สลับกันเป็นเวลาประมาณ 20 – 25 นาที   
 10)  จากนั้นชํางชาวสุรินทร์จะน าเส๎นไหมไปล๎างด๎วยน้ ากรดมดแดงชนิดเจือจางกวําที่ใช๎
ผสมครามในครั้งแรก   หรืออาจน าไปล๎างด๎วยน้ ามะพร๎าวอํอนก็ได๎  เสร็จแล๎วน าไปตากแห๎ง  
 ด๎วยกรรมวิธีการย๎อมสีเส๎นไหมช๎างต๎นทั้ง 3 วิธีแสดงให๎เห็นวํา   กรรมวิธีการย๎อมเส๎น
ไหมเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอยํางมาก   เพราะการย๎อมสีเส๎นไหมมิใชํ เพียงการสร๎างสีสันที่
สวยงามเทํานั้น  หากแตํการย๎อมสียังถือเป็นการขจัดไขมันที่ติดมากับเส๎นไหม    โดยการย๎อมสีทั้ง 3 
วิธีดังกลําวเป็นวิธีการที่ชํางชาวสุรินทร์สํวนใหญํใช๎งานกันทั่วไป    แตํส าหรับการย๎อมสีครามด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์    ซึ่งคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบันวิธีการย๎อมสี
ครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชาวสุรินทร์ยังคงใช๎งานอยูํในหมูํบ๎านบางแหํงในจังหวัดสุรินทร์  
 ดังนั้นขั้นตอนการย๎อมสีของกลุํมหัตถกรรมผ๎ามไหมทอมือชาวสุรินทร์ข๎างต๎นเป็น
ขั้นตอนที่มีความยุํงยากและละเอียดอํอนมาก   และผู๎เกี่ยวข๎องในกระบวนการเหลํานี้ต๎องมีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญสูงมาก   โดยเฉพาะอยํางยิ่งขั้นตอนการสาวไหมและการตีเกลียวไหมเป็นขั้นตอนที่
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มีความยุํงยากมากที่สุด   ด๎วยเหตุนี้สถาบันหมํอนไหมแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมมช.) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได๎ประดิษฐ์
เคร่ืองสาวไหม ควบตีเกลียวเส๎นไหม และกรอไจเส๎นไหมในเคร่ืองเดียวกันเรียกวํา “เคร่ืองสาวไหม
ยูบี 3” เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ผลิตเส๎นไหม   ท าให๎การผลิตเส๎นไหมของคนสุรินทร์มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วกวําในอดีต20    แตํอยํางไรก็ดีกระบวนการอ่ืน ๆ ในการผลิตเส๎น
ไหมก็ยังคงเป็นวิถีธรรมชาติ    ดังที่บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์ได๎กระท ามาในอดีต   ซึ่งปัจจุบัน
กลุํมหัตถกรรมในจังหวัดสุรินทร์ยังคงท าหน๎าที่เป็นผู๎ผลิตเส๎นไหมและเป็นผู๎จ าหนํายเส๎นไหม
ให๎แกํผู๎ทอผ๎าไหมและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมผ๎าไหมทั้งในประเทศและตํางประเทศ   ดัง
ปรากฏวําในจังหวัดสุรินทร์มีร๎านค๎าเส๎นไหมดิบและเส๎นไหมย๎อมสีจ านวนมาก  ตามถนนหลายเส๎น  
เชํน  ถนนจิตรบ ารุง  ถนนธนสาร  เป็นต๎น 
 3.3.5   การออกแบบลวดลาย 
 ผ้าไหมสุรินทร์ได้รับการยอมรับเป็นเวลานานว่า  ผ้าไหมสุรินทร์มีความสวยงามและมี
เสน่ห์สวยหรู  รวมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ยังมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอมือเชิงอนุรักษ์    เพราะกลุ่มชุมชน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ นิยมผลิตผ้าไหมด้วยวิธีการดั้งเดิม   โดยชาวบ้านไม่ได้ใช้เคร่ืองจักรกลในการ
ผลิตผ้าไหมแต่อย่างใด   แต่จากการส ารวจข้อมูลด้านการออกแบบของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
ของชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์  คณะผู้วิจัยพบว่า  ผ้าไหมสุรินทร์ของชาวบ้านมีลวดลายที่ดัดแปลงจาก
ลวดลายดั้งเดิมหรือใช้ลวดลายดั้งเดิมในการทอผ้าไหม   ซึ่งลวดลายเหล่านี้ยังคงเป็นลวดลายตาม
วัฒนธรรม  ศาสนา  ความเชื่อของชาวสุรินทร์    ท าให้ลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์เป็นลวดลาย
เชิงอนุรักษ์และมีสีขรึมและไม่ฉูดฉาด  เช่นลายผ้าโฮล  ลายผ้าอัมปรม ฯลฯ     
 ในอีกมุมหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือบางกลุ่มกลับมีพัฒนาการด้านการ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอย่างก้าวหน้า   ทั้งนี้เน่ืองจากชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การออกแบบจากหน่วยราชการ  สถาบันการศึกษา  และมูลนิธิศิลปาชีพ    ทำให๎ชาวบ๎านกลุํมนี้มี
ทักษะความสามารถด๎านการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมเป็นอยํางดี    และชาวบ๎านกลุํมนี้
สามารถพัฒนาลวดลาย  สีสันที่แตกตํางจากในอดีต   ผ๎าไหมของกลุํมชาวบ๎านเหลํานี้จึงเป็นสินค๎า
สํงออกระดับประเทศ    เชํน   กลุํมทอผ๎าอ าเภอทําสวําง   จังหวัดสุรินทร์  เป็นต๎น 
 ด๎านวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมของชาวสุรินทร์นั้น    ปัจจุบันชาวบ๎านมีวิธีการ
ออกแบบอยูํ  3 วิธีการใหญํ  ดังนี้ 
 วิธีการแรก   การออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษกราฟ     วิธีการนี้คณะผู๎วิจัยพบวํา     
อาจารย์วีระธรรม  ตระกูลเงินไทย แหํงหมูํบ๎านผ๎าไหมทอมืออ าเภอทําสวําง  จังหวัดสุรินทร์เป็น
ผู๎ใช๎วิธีการน้ี   โดยที่อาจารย์วีระธรรมฯ  ได๎รับการอบรมความร๎ูเกี่ยวกับผ๎าไหมจากมูลนิธิศิลปาชีพ  

                                                        
20

  หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที ่8 มกราคม 2552 



 

 

62 

อาจารย์วีระธรรมฯ  จึงเลือกใช๎วิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหมบนกระดาษกราฟ  ซึ่งวิธีการดังกลําว
นี้จะท าให๎เกิดลวดลายที่ซับซ๎อนและละเอียดอํอน  โดยอาจารย์วีระธรรมฯ จะใช๎ดินสอฝนลายตาม
ชํองตารางในกระดาษกราฟทีละชํอง ๆ   จนเกิดเป็นรูปภาพลวดลายที่สวยงาม    วิธีการฝนดินสอลง
บนตารางในกระดาษกราฟจึงนับเป็นวิธีการที่สร๎างลวดลายจากความคิดสติปัญญาของอาจารย์               
วีระธรรมฯ   ลวดลายที่เกิดขึ้นจึงสามารถแสดงรายละเอียดได๎มากกวําการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการออกแบบ   แตํวิธีการดังกลําวนี้มีจุดด๎อยตรงที่ระยะเวลาที่ใช๎ออกแบบมากกวําวิธีการอ่ืน ๆ  
 วิธีการท่ีสอง  การออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยคอมพิวเตอร์   การออกแบบด๎วยวิธีการนี้
เป็นวิธีการสมัยใหมํ  ซึ่งนักออกแบบรํุนใหมํนิยมใช๎กันโดยทั่วไป   เพราะนักออกแบบรํุนใหมํ
เหลํานี้ได๎รับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาในสาขาการออกแบบสิ่งทอ   สํงผลให๎คอมพิวเตอร์
เข๎ามีบทบาทในการออกแบบลวดลายของผ๎าไหมสุ รินทร์มากขึ้น   แตํคณะผู๎วิจัยพบวํา  การ
ออกแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ในกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎านยังไมํแพรํหลายมากนัก   
เพราะนักออกแบบรํุนใหมํนิยมเข๎าท างานกับผู๎ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตําง ๆ 
มากกวําท างานตามหมูํบ๎านในท๎องถิ่น 
 วิธีการท่ีสาม   การออกแบบลวดลายผ้าไหมพร้อม ๆ กับการทอผ้าไหมไปในเวลาเดียวกัน  
จากการสอบถามชาวบ๎านหลาย ๆ คนที่ทอผ๎าไหม   พบวํา   ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เป็นชํางมี
ฝีมือในการทอผ๎าไหมระดับสูง   ชํางทอผ๎าไหมสุรินทร์อีกสํวนหนึ่งจึงมิได๎ใช๎กระบวนการ
ออกแบบลวดลายทั้ง 2 วิธีการข๎างต๎น   หากแตํด๎วยทักษะความช านาญด๎านการทอผ๎าไหม    ซึ่งเด็ก
ชาวสุรินทร์สามารถเร่ิมทอผ๎าไหมตั้งแตํอายุ 12 ปี   ประสบการณ์ในการทอผ๎าไหมที่สะสมมานาน
ของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์   ท าให๎ชํางทอผ๎าไหมสุรินทร์เหลํานี้สามารถทอผ๎าไหมไปตาม
จินตนาการความคิดลวดลายในสมองตน   ผ๎าไหมของชํางทอชาวสุรินทร์กลุํมนี้จึงเปรียบเสมือน
กระดาษ   ซึ่งชํางทอผ๎าไหมสามารถสร๎างสรรค์ผลงานผํานลวดลายบนผืนผ๎าไหม   การทอผ๎าไหม
จึงมีลักษณะคล๎ายกับศิลปินวาดรูปบนกระดาษ    โดยชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์กลุํมนี้มิได๎มีการ
เขียนหรือวาดรูปลวดลายขึ้นมากํอนแตํอยํางใด 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปได๎วํา  ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํยังคงลวดลายดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของ
ตน   เชํนผ๎าโฮลสุรินทร์  ผ๎าลายอัปรม  ฯลฯ   ผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับการยกยํองวําเป็นผ๎าเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมภายใต๎กระบวนการมัดย๎อมและทอด๎วยมือของชํางทอชาวสุรินทร์     แตํใน
ขณะเดียวกันผ๎าไหมสุรินทร์บางสํวนก็ได๎ถูกออกแบบลวดลายขึ้นใหมํ   โดยชํางทอผ๎าไหมชาว
สุรินทร์ได๎น าลวดลายทางวัฒนธรรมหลาย ๆ แบบมาดัดแปลง  จนกระทั่งเกิดลวดลายที่มีใหมํด๎าน
วัฒนธรรม   ซึ่งลวดลายเหลํานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในครัวเรือน
ของชาวสุรินทร์ได๎ดี   ตลอดจนผ๎าไหมสุรินทร์ประเภทนี้ยังถือเป็นสินค๎าสํงออกของประเทศไทย
ด๎วยในเวลาเดียวกัน   ตัวอยํางของลวดลายผ๎าไหมที่ดัดแปลงขึ้นใหมํนี้  เชํน  ลวดลายผ๎าไหมเอเปค  
ของกลุํมจันทร์โสภา  อ าเภอทําสวําง  จังหวัดสุรินทร์  เป็นต๎น  
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 3.3.6   การทอผ้าไหม 

 ส าหรับการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์   คณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ยังคงใช้กรรมวิธีทอผ้าไหมและอุปกรณ์การทอเช่นเดียวกับในอดีต  
ซึ่งในการทอผ้าไหมนับเป็นขั้นตอนสุดท๎าย  กํอนผ๎าไหมผืนงามจะเกิดขึ้น   โดยในการทอผ๎านี้ต๎อง
ประกอบด๎วยอุปกรณ์  ดังนี ้
 เคร่ืองกี่ทอผ้า  (ชาวบ๎านเรียกวํา “แก็บบ์”)   เป็นเคร่ืองทอผ้าที่มีขนาดใหญ่ประกอบไป
ด้วยโครงกี่ฟืม เขาหูกหรือตะกอ  ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้า  ไม้ส าหรับพาดนั่งส าหรับผู้ทอ  เวลา
ทอผ้าไหม  ผู้ทอจะเหยียบและดึงเส้นไหมและตะกอขึ้นลง  พร้อม ๆ กับใช้ไม้แกนม้วนไหมเส้นยืน 
คานแขวน กระสวย หลอดด้ายพุ่ง  ผังหรือสะดึงขึงผ้าให้ตึง    
 ในอดีต  ชายชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจะเป็นผู้แกะสลักท ากี่ทอผ้าบนเนื้อไม้แข็ง   และกี่
ทอผ้าของชาวสุรินทร์มีขนาดใหญ่มาก   และมักติดตั้งบริเวณใต้ถุนบ้าน   โดยรูปสลักบนกี่ทอผ้า
ชาวสุรินทร์มักเป็นรูปงูหรือพญานาค    ซึ่งรูปเหล่านี้มักปรากฏบนที่ที่ใช้แควนรอกและแขวนตะกอ
และเขา   หัวนาคจะหันไปทางทิศเดียวกับช่างทอ  เสากี่ทอจะสลักเป็นสายกลีบบัวใช้ไม้ประดู่หรือ
ไม้เนื้อแข็งท า   กี่ทอผ้าจะนิยมฝังดินใต้ถุนเรือน  เพราะช่างทอชาวสุรินทร์ตั้งใจติดตั้งให้แน่นหนา
ถาวร   ส่วนหลักค้นมัดหมี่นิยมสลักเป็นลายพันธุ์พฤกษามีกรอบลายชัดเจนบางทีฉลุเป็นลายนาค
เกี้ยวอย่างสวยงาม 

      
 

ภาพ 3-8 กี่ทอผ้าไหมโบราณ  ที่อ าเภอท่าสว่าง  จังหวัดสุรินทร์ 
กี่ทอผ้าโบราณนี้มีความสูงขนาดบ้าน 2 ชั้น  ใช้ช่างทอไม่น้อยกว่า 4 คนในการทอผ้า 1 ผืน 

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกี่ทอผ้าโบราณของชาวสุรินทร์ได้ลดปริมาณลงเป็นจ านวนมาก   
ทั้งกี่ทอผ้าแบบโบราณของชาวสุรินทร์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ได้มีการแกะสลักลวดลายใด   เนื่อง
ด้วยชาวสุรินทร์หันไปใช้เคร่ืองทอผ้า (กี่)  สมัยใหม่   ซึ่งเคร่ืองทอผ้าชนิดนี้มีราคาไม่แพงและมีขาย
ทั่วไป   ทั้งมีขนาดเล็กกว่าเคร่ืองทอผ้า (กี่) แบบโบราณของชาวสุรินทร์   แต่ชาวสุรินทร์หลาย ๆ 
ท้องที่ก็ยังคงเก็บรักษากี่ทอผ้าโบราณไว้ใช้งาน   เช่น ชาวบ้านในเขตหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ หมูํ 
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2  ต าบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ต าบลสวาย และบ๎านจันรม หมูํ 4 ต าบลตาอ๏อง อ าเภอ
เมือง  เป็นต้น 
 ปัจจุบัน  กี่ทอผ้าที่ชาวสุรินทร์ใช้งานในขณะนี้  คือ กี่ทอผ้าประเภท กี่กระตุก  (Flying  
shuttle  handloom)  ซึ่งเคร่ืองกี่กระตุกนี้เป็นเคร่ืองทอผ๎าไหมที่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กกวํากี่
ทอผ๎าโบราณ     เวลาทอผ๎าเคร่ืองกี่กระตุกจะไมํโอนเอนไปมาเชํนเคร่ืองทอผ๎าไหมแบบอ่ืน ๆ  และ
การทอผ๎าไหมด๎วยเคร่ืองกี่กระตุกใช๎เวลาน๎อยกวําการทอด๎วยเคร่ืองทอผ๎าไหมแบบอ่ืน ๆ  ท าให๎
ก าลังการผลิตผ๎าไหมด๎วยเคร่ืองกี่กระตุกมีจ านวนแนํนอน  คุณภาพคงที่  และใช๎เวลาน๎อยในการทอ
ผ๎าไหม    อีกทั้งเกรนของผ๎าไหมสุรินทร์จะไมํบิดเบี้ยว    และโครงสร้างเคร่ืองกี่กระตุกปัจจุบัน
ประกอบด้วยเสา 4 เสา  คาน 9 คานบนมี 4 คาน คานล่างมี 1 คาน และคานกลาง 1 คาน  มีราวหูกทั้ง 
4 ด้าน มีทั้งด้านบนและด้านล่าง 
 คานแขวน  เป็นไม้ห้อยอยู่กับคานของเคร่ืองกี่กระตุก  ซึ่งคานทั้งสองใช้แขวนเชือกที่
ต่อมาจากเขาหรือตะกอ  เพื่อให้ตึงอยู่ตลอดเวลา 
 ฟืมหรือหวี  คือเคร่ืองมือส าหรับทอผ้ามีฟันเป็นซี่ๆ  ลักษณะของฟืมคล้ายหวี  ฟืมหรือหวี  
ใช้ส าหรับสอดไหมหรือเพื่อจัดเส้นไหมให้อยู่ห่างกัน  และฟืมหรือหวียังท าหน้าที่กระทบไหมพุ่งที่
สานตัดกันกับไหมยืน   จนผ้าไหมเกิดเป็นผืนผ้า  ทั้งเนื้อผ้าไหมจะบางหรือหนานั้นขึ้นอยู่กับ การที่
ผู้ทอใช้ฟืมหรือหวใีนการทอ 
 ตะกอ  ใช้ส าหรับแยกเส้นด้ายขึ้น  เพื่อเปิดจังหวะให้เส้นด้ายพุ่งสอดขัดกับกับเส้นด้ายยืน 

 ตะกอหลอก  ตะกอแผงหรือเขาใหญ่และเขายาว  ใช้เป็นที่เก็บไม้ขิด  เพื่อส่งลายให้ทอ
โดยไม่ต้องเก็บขิด  เป็นลักษณะตะกอแนวตั้ง 
 ไม้  (ไม้ก าพัน)  ใช้ส าหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วแยกไว้ต่างหากอีกด้านหนึ่ง ไม้แกนม้วนผ้านี้
จะเหลาเป็นเหลี่ยม จะได้ยึดผ้าที่ม้วนเก็บไว้ไม่ให้ลื่น 

 ไม้  คือไม้สอดแทนไม้ขิดเพื่อให้ตะกอเปิดกว้าง  และสอดเส้นด้ายยืนพุ่งไป 
 ไม้ขิด  คือเคร่ืองมือที่ใช้กรอด้ายส าหรับทอผ้า  นิยมท าจากเถาวัลย์เครือไส้ตัน  โดยไม้
ดังกล่าวจะมีลักษณะตรงกลางกลวง  หรือไม้อย่างอ่ืนเจาะรูตรงกลาง   ไม้ขิดมีหน้าที่เป็นแกนของ
หลอดด้าย  เพื่อให้ด้ายหมุนไปตามแรงพุ่งของกระสวย 
 ไม้เหยียบหรือคานเหยียบ  คือไม้ไผ่ 2 อันที่ผูกเชื่อมโยงกับเขาผูกหรือตะกอ  เพื่อใช้
ส าหรับเหยียบดึงเขาหูกทั้ง 2 อัน  ให้เส้นไหมยืนขึ้นลงสลับกัน  และเปิดช่องเพื่อพุ่งกระสวยไหม
เข้าไปในร่องดังกล่าว  เส้นไหมทั้ง 2 ชนิดจะสานขัดกันเป็นเน้ือผ้า 
 ไม้นั่งทอผ้า  คือไม้กระดานหนาพอสมควร  และมีความยาวกว่ากี่เล็กน้อย ใช้เวลานั่งทอ
ผ้า  ไม้นี้จะใช้พาดระหว่างหลักกี่ข้างหน้ากับหลักม้วนผ้า 
 บ่ากี่  คือ ไม้ที่รองรับส่วนปลาย  2 ด้านของไม้ม้วนผ้า มี 2 หลัก  แต่ละหลักจะอยู่คนละ
ข้างของหูก 
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 กระสวย  ใช้บรรจุหลอดไหมพุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นไหมยืน   ต้นและปลาย
เรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องส าหรับใส่หลอดด้าย 
 ผัง  เป็นไม้ที่ขึงไว้ตามความกว้างของผ้าที่ทอ  เพื่อให้หน้าผ้าตึงพอดีกับฟืม และเพื่อท า
ให้ลายผ้าตรง  ไม่คดไปคดมา21 

 

 
 

ภาพ 3-9 เคร่ืองทอผ๎าแบบกี่กระตุก  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง 
 

 สํวนเส๎นไหมที่ใช๎ในการทอผ๎าไหมแบํงออกเป็น 2  ประเภท  คือ  เส๎นไหมยืนและเส๎น
ไหมพุํง   ซึ่งเส๎นไหมทั้งสองจะถูกถักทอกันกํอเกิดผ๎าไหมผืนขึ้น   โดยเส๎นไหมแตํละประเภทมี
รายละเอียด  ดังตํอไปนี้ 
 ประเภทแรก  เส๎นไหมยืน  คือเส๎นไหมเรียบ (Raw silk)  โดยเส๎นไหมที่จะน ามาใช๎เป็น
เส๎นไหมยืนนั้น  เส๎นไหมดังกลําวต๎องผํานกระบวนการสาวไหม   การย๎อมสี   การตีเกลียว  การ

                                                        
21AThaisilk . Thai silk Making  กรรมวิธีการท าผ๎าไหมไทย. World  Wide Web   
   http://athaisilk.netfirms.com/variety.htm / 
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ควบและการอบเกลียว  จนเส๎นไหมมีความอยูํตัว     เส๎นไหมดังกลําวจึงมีคุณสมบัติพร๎อมเป็นเส๎น
ไหมยืน     
 ประเภทที่สอง  เส๎นไหมพุํง  คือเส๎นไหมผํานกระบวนการควบตีเกลียวแล๎ว   โดยน าเส๎น
ไหมดิบหลายเส๎นมาควบตีเกลียวจนมีจ านวนเกลียวประมาณ 150 – 180 เกลียวตํอเมตร   และเส๎น
ไหมพุํงเป็นเส๎นไหมที่มีขนาดของเส๎นไมํเกิน 150 – 200 ดีเนียร์   ซึ่งหากเส๎นไหมมีขนาดใหญํกวํา 
150 – 200 ดีเนียร์แล๎ว    เส๎นไหมดังกลําวจะสร๎างปัญหาแกํกระบวนการทอผ๎าไหมและเกิดปัญหา
ด๎านสม่ าเสมอของเส๎นไหม    ดังนั้นปัจจุบันเส๎นไหมพุํงจึงเป็นเส๎นไหมขนาดเล็กหลายเส๎นที่ผําน
การควบตีเกลียว   จนเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการควบตีเกลียวจนมีเกลียวประมาณ 150 – 180 
เกลียวตํอเมตรอันเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหม    
 นอกจากนี้เส๎นไหมพุํงอาจหมายรวมความถึงเส๎นไหมเดี่ยวที่มีขนาดใหญํ  ซึ่งผู๎ทอจะควบ
เส๎นไหมเดียว 2 เส๎นหรือ 4 เส๎น  ฯลฯ  เข๎าด๎วยกัน         โดยเส๎นไหมดังกลําวไมํผํานการตีเกลียว   
ผ๎าไหมที่ได๎จากกระบวนน้ีเรียกวํา  ผ๎าไหม 2 เส๎น หรือผ๎าไหม 4 เส๎น    
 ปัจจุบันผ๎าไหมที่ผํานกระบวนการตีเกลียวเป็นผ๎าที่ใช๎กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์   และ
บางคร้ังผ๎าไหมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อาจมีเส๎นไหมพุํงถึง 6 เส๎น  เพื่อเพิ่มความหนาของ
เน้ือผ๎าไหม    
 กรรมวิธีการทอผ้าไหมทอมือสุรินทร์   ทางคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบัน  ทางกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือสุรนิทร์ได๎มีกรรมวิธีในการทอผ๎าไหม  3 ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นแรก   การเตรียมเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งด้วยวิธีลงแป้ง  ด๎วยเหตุที่ธรรมชาติของ
เส๎นไหมเป็นเส๎นใยธรรมชาติที่มีความเหนียวมาก  โดยในขณะแห๎งเส๎นไหมมีความเหนียวถึง 4.5 
กรัม/ดีเนียร์22  ขณะเปียกมีความเหนียว 3.9 กรัม/ดีเนียร์   และเส๎นไหมมีเปอร์เซ็นต์หดตัวจากการยืด
ตัวที่ 2 % 23    ด๎วยเหตุนี้การทอผ๎าไหมจึงต๎องมีการเตรียมเส๎นไหมยืนและเส๎นไหมพุํงเสียกํอน   
เพื่อให๎ผู๎ทอผ๎าไหมไมํต๎องใช๎แรงมากนักและป้องกันมิให๎เส๎นไหมขาดระหวํางการทอ  การลงแป้ง
เส๎นไหมจึงเกิดขึ้น   ซึ่งแป้งที่ใช๎ในการลงเส๎นไหมมีอยูํด๎วยกัน 3 ประเภท คือ 
 ประเภทแรก  แป้งธรรมชาติ  เชํน  แป้งมันส าปะหลัง  แป้งข๎าวจ๎าว  ฯลฯ  ด๎วยคุณสมบัติ
ของแป้งที่ชํวยยึดและเป็นแผํนฟิมส์เคลือบเส๎นใยไหมไมํให๎แตกจากกัน    
 ประเภทที่สอง  สารหลํอลื่น  เชํน น้ ามันพืช ฯลฯ  ด๎วยคุณสมบัติที่ชํวยให๎เส๎นไหมมีความ
ลื่นเพิ่มมากขึ้น  และสามารถลดการเสียดสีระหวํางเส๎นไหมกับตระกอฟันหวีและระหวํางเส๎นไหม
ด๎วยกันเอง   ท าให๎เส๎นไหมไมํแตกหรือขาดโดยงําย 

                                                        
22 หนํวยวัดคําความยืดหรือคงที่ของด๎ายไหม 
23 ข๎อมูลกรมวิชาการเกษตร   พ.ศ.2552 
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 นอกจากแป้งทั้ง 2 ประเภทข๎างต๎นแล๎ว  คณะผู๎วิจัยยังพบวํา  ชํางทอผ๎าไหมบางรายได๎น า
แป้งฝุ่นทาตัวมาใช๎งาน   โดยชํางทอให๎เหตุผลวํา  แป้งชนิดนี้ใช๎งานได๎ดีท าให๎เส๎นไหมไมํลื่ นมาก
นัก   เมื่อเส๎นไหมสัมผัสกับเหงื่อจากมือของผู๎ทอ   ทั้งแป้งยังชํวยให๎เกิดการยึดเคลือบเส๎นไหม
ไมํให๎แตกด๎วย   
 วิธีการลงแป้งและกรอไหมยืนและเส๎นไหมพุํง    ตามการรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย
พบวํา  กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มีวิธีการลงแป้งและเตรียมเส๎นไหมยืน  ดังนี้ 
 ชาวบ๎านจะน าแป้งมาผสมน้ า  แล๎วชาวบ๎านจะน าเส๎นไหมที่เตรียมไว๎มาชุบน้ าแป้งและ
สลัดแห๎งหรือบีบน้ าออกให๎เรียบร๎อย  โดยเส๎นไหมต๎องเหลือน้ าแป้งแตํพอดีสํวนหนึ่ง   ซึ่งขั้นนี้ต๎อง
อาศัยชาวบ๎านที่มีความช านาญในการบิดหรือสลัดเป็นพิเศษ    หลังจากนั้นชาวบ๎านจะกระตุกเส๎น
ไหม   เสร็จแล๎วชาวบ๎านจะน าเส๎นไหมไปตาก   โดยการกระตุกไหมต๎องกระท าในที่รํม  เพื่อให๎เส๎น
ไหมยืดและแยกออกจากกัน   และการกระตุกจะต๎องกระท าไปเร่ือย ๆ จนเส๎นไหมเกือบแห๎ง    การ
กระตุกไหมนี้ต๎องกระท าทุกเข็ดจนครบเวียนไปมาและอยํางเพียงพอด๎วย   เส๎นไหมยืนจึงไมํติดกัน
และกรอเข๎าหลอดไมํยาก   เสร็จแล๎วชาวบ๎านจึงจะน าเส๎นไหมยืนไปตากราวกลางแจ๎ง   ซึ่งที่ตาก
ไหมต๎องไมํมีวัสดุบังแดดหรือในรํม   
 ขั้นท่ีสอง  การกรอไหมยืนและการกรอไหมพุ่ง    ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎ท าการรวบรวม
ข๎อมูลการทอผ๎าของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์   ทางคณะผู๎วิจัยพบวําชาวบ๎านในหมูํบ๎าน
ผ๎าไหมตํางใช๎วิธีการดั้งเดิมในกรอเส๎นไหมลงในหลอดพีวีซีด๎วยมือ   โดยการกรอไหมดังกลําวมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 การกรอไหมยืน   กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มักเลือกใช๎วิธีกรอไหมด๎วยมือ   
โดยอุปกรณ์ที่ใช๎คือ ไนกรอไหม  ระวิง  และหลอดพีวีซี   เนื่องจากเส๎นไหมมีความลื่นและมีเส๎น
ขนาดเล็ก   การกรอจึงต๎องใช๎ความพิถีพิถัน   เพื่อให๎หลอดเส๎นไหมมีขนาดเหมาะสมและลดการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางกรอให๎น๎อยที่สุด     การกรอไหมเร่ิมด๎วยการที่ผู๎กรอน าไจไหมมาสวมแขน
ทั้งสองข๎างและกระแทก  เพื่อให๎เส๎นไหมเรียงกันเสียกํอนตามสภาพเดิม   แล๎วผู๎กรอจับเส๎นไหมมา
พันกับหลอด  โดยผู๎กรอใช๎นิ้วหัวแมํมือซ๎ายจับเส๎นไหม  สํวนมือขวาหมุนไนกรอ   การกรอใสํ
หลอดพีวีซีนี้ต๎องกรอที่หัวและท๎ายของหลอดพีวีซีเสียกํอน  แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมสูํตรงกลาง
หลอดพีวีซีจนเต็ม   เมื่อผู๎กรอกรอเส๎นไหมได๎เต็มหลอดแล๎ว  ผู๎กรอต๎องขมวดปลายเส๎นไหมและบิด
ให๎แนํน  เพื่อป้องกันการคลายตัวของเส๎นไหม24   
 การกรอไหมพุ่ง   วิธีการกรอเส๎นไหมพุํงเข๎าหลอดพีวีซีกระท าเชํนเดียวกับการกรอไหม
ยืน    และเมื่อกรอเส๎นไหมสูํหลอดพีวีซีเสร็จแล๎ว   ผู๎กรอจึงคํอยด าเนินการกรอเส๎นไหมเข๎าหลอด
พุํงในภายหลัง   ซึ่งจากการส ารวจข๎อมูลของกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือของสุรินทร์

                                                        
24 ไมํปรากฏช่ือผู๎เขียน. ผ๎าไหมไทย.  World Wide Web  http://www.yupparaj.ac.th/web2001/st10/link82.htm 
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คณะผู๎วิจัยพบวํา  ทางกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือสุรินทร์ใช๎วิธีกรอไหมพุํงด๎วยมือ   โดย
อุปกรณ์ที่ใช๎คือหลอดด๎ายพุํงที่มีอยูํ 2 ขนาด  ขนาดแรกหลอดด๎ายพุํงเส๎นผําศูนย์กลาง 5 มิลิเมตร 
ยาว 8 เมตร   และขนาดที่สองหลอดด๎ายพุํงมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร   ยาว 8 เซนติเมตร   
ซึ่งหลอดด๎ายพุํงขนาดที่สองเป็นหลอดด๎ายพุํงที่กลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือนิยมใช๎อยูํใน
ปัจจุบัน   วิธีการกรอด๎ายพุํงเข๎าหลอดด๎ายพุํงใช๎วิธีการเชํนเดียวกับการกรอเข๎าหลอดด๎ายยืน    แตํ
หากผ๎าไหมที่ทอต๎องการเส๎นไหมพุํง 2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปแล๎ว   ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือก็ต๎องน าเส๎นไหมมาปรับความตึงให๎เทํา ๆ กันเสียกํอน  แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมพุํง 
2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปเข๎าหลอดพุํง  เพื่อน าไปใช๎ทอผ๎าไหมตํอไป      
 ขั้นท่ีสาม  การทอผ้าไหมด้วยเคร่ืองกี่กระตุก   วิธีการทอผ๎าไหมประกอบไปด๎วยเส๎นด๎าย 
2 ชุด  คือ  ชุดแรก “เส๎นด๎านยืน”   ซึ่งขึงไปตามความยาวผ๎าและอยูํติดในเคร่ืองทอหรือแกนม๎วน
ด๎านยืน    ชุดที่สอง “เส๎นด๎านพุํง”  โดยผู๎ทอจะกรอเส๎นด๎ายไหมพุํงเข๎าในกระสวย   เพื่อให๎กระสวย
เป็นตัวน าเส๎นด๎ายพุํงสอดขัดกับเส๎นด๎ายยืนเป็นมุมฉาก  การทอผ๎าไหมผู๎ทอจะสอดเส๎นด๎ายทั้งสอง
ชุดสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ๎า   และผู๎ทอต๎องสอดด๎ายพุํงแตํละเส๎นให๎สุดถึงริมแตํละด๎าน   
เมื่อด๎ายพุํงสุดริมด๎านใดแล๎วผู๎ทอก็จะวกด๎ายพุํงกลับมาอีกด๎าน  สํงผลให๎เกิดริมผ๎าเป็นเส๎นตรงทั้ง
สองด๎าน  สํวนลวดลายของผ๎าไหมนั้นเกิดจากการวางลายผ๎าแตํละผืน   ซึ่งผู๎ทอใช๎ด๎ายไหมพุํงกับ
ด๎ายไหมยืนคนละสีทอลงในผ๎าผืนเดียวกัน25    
 วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยการทอ    สํวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์  ลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ
มีที่มาจาก 4 วิธีการด๎วยกันดังน้ี 
 วิธีการแรก  ลวดลายท่ีเกิดจากการใช้เส้นไหมย้อมสีน ามาทอผ้าไหม    วิธีการนี้คือ  การ
ทอผ๎าไหมเป็นลายทางหรือตา   บางคร้ังชํางผู๎ทอก็ใช๎ไหมเส๎นยืนและเส๎นไหมพุํงที่มีสีแตกตํางกัน  
ท าให๎ผ๎าไหมที่เกิดขึ้นจากเส๎นไหมที่มีสีแตกตํางกันมีความสวยงามและเป็นลวดลายตําง ๆ  เชํน ลาย
สมอ  ลายสาคู  ลายอันลูซีน  ลายโสรํง  ฯลฯ  ซึ่งลวดลายเหลํานี้นับเป็นลวดลายดั้งเดิมของผ๎าไหม
ทอมือสุรินทร์ 
 วิธีการท่ีสอง  ลวดลายท่ีเกิดจากการมัดย้อมเส้นไหมพุ่งและน าเส้นไหมพุ่งไปทอผ้าไหม  
ซึ่งคนท่ัวไปเรียกว่าผ้ามัดหมี่    แตํคนสุรินทร์เรียกวําผ๎าชนิดนี้วํา  “ผ๎าปูม”  ซึ่งลวดลายจาก
กระบวนการมัดและย๎อมสีแกํเส๎นไหมพุํงมีมากมายหลายชนิด  เชํน  ลวดลายคน  สัตว์   ลายบุษบก  
ลายทรงช๎างบิณฑ์ก๎านแยํงเป็นรูปนาคเกี้ยว  ลายนาคเกี้ยวแดง  ลายก๎านประจ ายาม ฯลฯ   ซึ่งผ๎าปูม
นับเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของคนสุรินทร์อีกรูปแบบหนึ่ง  ดังปรากฏหลักฐานคร้ัง

                                                        
25 พรทิพย์  จันทา.  การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผ๎าไหมของจงัหวัดสุรินทร์. (สุรินทร์  :  
   ฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์   กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม. 2542), น.10-11 
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สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วํา ยุคนั้นผ๎าปูมถูกน ามาใช๎เป็นผ๎าโจง
กระเบนของขุนนางชาวไทย   โดยผ๎าปูมจะมีความยาวประมาณ 4 หลาและลวดลายจะแตกตํางกัน
ไป  ทั้งนี้ขึ้นกับวําขุนนางผู๎ใช๎มีต าแหนํงยศใด  และสีที่ใช๎ส าหรับผ๎าปูมสุรินทร์จะมีสีเฉพาะตัวไมํ
เหมือนจังหวัดใด  คือ สีมํวงเปลือกมังคุด  สีแดง  สีเขียว  สีคราม  และสีเหลือง  ซึ่งคนทั่วไปดูแล๎ว
จะเห็นวําสีผ๎าปูมมีความกลมกลืนกัน   สืบเนื่องมาจากกระบวนการเทคนิคพิเศษของการย๎อมสีของ
คนสุรินทร์   ซึ่งผู๎ย๎อมสีจะใช๎วิธีย๎อมสีทับกัน  เชํนเมื่อเส๎นไหมพุํงย๎อมสีแดงแล๎ว  ชํางผู๎ย๎อมสีก็จะ
ย๎อมสีครามอีกครั้งหน่ึง    
 อยํางไรก็ดีจากการส ารวจข๎อมูลคณะผู๎วิจัยพบวํา  ปัจจุบันผ๎าปูมสุรินทร์ไมํได๎ใช๎วิธีการ
ย๎อมทับสีอ่ืน ๆ เชํนในอดีต   หากแตํปัจจุบันชํางผู๎ย๎อมจะใช๎วิธีแต๎มสีในสํวนรายละเอียดแทนการ
ย๎อมสีทับ   สํงผลให๎ผ๎าปูมปัจจุบันมีสีสันสวยงามฉูดฉาด   แตํผ๎าปูมปัจจุบันก็มีข๎อเสียตรงที่สีจืดจาง
และหลุดออกโดยงําย  เพราะสีที่ติดอยูํบนเส๎นไหมมิได๎ผํานกระบวนการย๎อมสีเชํนตามปกติ  ท าให๎
เส๎นไหมไมํดูดกลืนสีอยํางเต็มประสิทธิภาพ 
 วิธีท่ีสาม  ลวดลายท่ีเกิดจากการทอเส้นพุ่งท่ีผ่านกระบวนการย้อมสีและมัดย้อม  ได๎แกํ
การที่ชํางทอผ๎าสุรินทร์ได๎ย๎อมสีด๎ายไหมพุํงเสียกํอน  หลังจากนั้นชํางผู๎ทอท าการมัดย๎อมสีด๎ายไหม
พุํงอีกคร้ัง  พร๎อม ๆ กับการย๎อมสีแกํด๎ายไหมยืน   จนกระทั่งเส๎นด๎ายไหมพุํงและไหมยืนมีสัน
แตกตํางกันตามที่ชํางผู๎ทอต๎องการ    กํอนทีช่ํางผู๎ทอจะท าการทอเส๎นไหมสลับกันจนเต็มผืนผ๎าไหม   
ผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์เรียกวํา  “หมี่คั่น”   ได๎แกํ  ผ๎าไหมลายโฮล   ลายใบไผํ  ลายโคมห๎า  
ลายขอ  เป็นต๎น   
 วิธีท่ีสี่  วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการพิมพ์ลาย  วิธีการนี้ใช๎กับผ๎าไหมสีพื้น
(ไมํมีลวดลาย)   โดยกํอนที่ผ๎าไหมนี้จะออกสูํตลาด   ผู๎ทอผ๎าไหมจะพิมพ์ลวดลายด๎วยบล็อกสกรีน
ลงบนผ๎าไหม   ท าให๎เกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมขึ้น     แตํอยํางไรก็ตามวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืน
ผ๎าไหมนี้ไมํได๎รับความนิยมจากชาวบ๎านตามหมูํบ๎านผ๎าไหมตําง ๆ   ชาวบ๎านยังคงนิยมทอผ๎าและ
สร๎างลวดลายจากวิธีการทอและมัดย๎อมสีไหมมากกวํา   
 ดังนั้นส าหรับการทอผ๎าไหมของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์จึงมีจุดเดํนอยูํที่
ลวดลายที่เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน   และการผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ากับการทอผ๎า
ไหมด๎วยมือ  โดยชาวบ๎านได๎ใช๎วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในท๎องถิ่นเพื่อการทอผ๎าไหม  เชํน 
ไหมน๎อย  คร่ัง  ฯลฯ   และลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์แตํละลายยํอมมีขึ้นด๎วยจุดประสงค์แตกตําง
กัน  เชํน  หากผ๎าไหมที่ใช๎งานในบ๎านหรือไปงานบุญ ก็คือ  ผ๎ามัดหมี่โฮล  รองลงมาได๎แกํผ๎ามัดหมี่
อัมปรม  (มัดหมี่สองทาง)   สํวนผ๎าไหมที่ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ และต๎องสวมใสํทํามกลางสาธารณชน  
คือ ผ๎ามัดหมี่โฮล  สํวนผ๎าลายโครงสร๎างชาวสุรินทร์ก็จะทอไว๎  เพื่อนุํงอยูํกับบ๎าน  นุํงท างาน  และ
นุํงเป็นซับในของผ๎าโฮลหรือผ๎าอัมปรม   เชํนผ๎าไหมลายสระมอ  ลายสาคู  อันลุยซีม เป็นต๎น   
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3.4  กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 จากข๎อมูลกรมสํงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏวํา  ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศผ๎ูผลิตไหมและสํงออกผ๎าไหมมีคุณภาพดีระดับโลกแหํงหนึ่ง   แรงงานใน
อุตสาหกรรมผ๎าไหมก็มีเป็นจ านวนมาก   ในแตํละปีประเทศไทยสามารถสํงออกไหมและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลคํามากกวําพันล๎านบาท  และมีแนวโน๎มสูงขึ้นเร่ือย ๆ   โดยตลาดผู๎ซื้อผ๎าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมยังคงเป็นตลาดตํางประเทศ   เชํน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศในกลุํมยุโรป  
เป็นต๎น  และด๎วยความต๎องการของตลาดผ๎าไหมจ านวนมหาศาลนี้เองสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภาค
การผลิตผ๎าไหมในประเทศไทย   จากการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนหรือหมูํบ๎าน
พัฒนาไปสูํการผลิตในรูปภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม    ซึ่งการผลิตในรูปแบบนี้
ผู๎ประกอบการจะมีกี่ทอผ๎าไหมอยํางน๎อยตั้งแตํ 5 เคร่ืองขึ้นไป   และการทอผ๎าไหมด๎วยมือถูกแทนที่
ด๎วยเคร่ืองจักรกลอันทันสมัย   โดยเคร่ืองจักรกลได๎เข๎ามาชํวยในการผลิตผ๎าไหมบางขั้นตอนเพื่อ
ขยายก าลังผลิตและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของภาคการผลิต    ดังปรากฏข๎อมูลของกรมวิชาการ
เกษตรวํา  ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมกระจายตัวอยูํทั่วประเทศ   โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานและแหลํงผลิตผ๎าไหมที่ส าคัญจ านวนมากที่สุด   ได๎แกํ  
จังหวัดอุบลราชธานี  มหาสารคาม  ขอนแกํน  บุรีรัมย์  นครราชสีมา  สุรินทร์  สกลนคร  ศรีสะเกษ  
ร๎อยเอ็ด  ชัยภูมิ  กาฬสินธุ์    ทั้งในจังหวัดดังกลําวมีโรงงานขนาดใหญํที่ผลิตเพื่อสํงออกจ านวน 10 
โรง   โดยโรงงานทั้ง 10 โรงนี้มีกิจกรรมด๎านผ๎าไหมครบวงจรตั้งแตํการปลูกหมํอนเลี้ ยงไหม  การ
ผลิตเส๎นไหม  การทอผ๎าไหม  การแปรรูปเป็นเสื้อผ๎าและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  เพื่อจ าหนํายทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ26   และด๎วยจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ผ๎าไหม   แม๎วําโรงงานผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ไมํใชํโรงทอผ๎าไหมขนาดใหญํที่มีกี่ทอผ๎าจ านวน 100 
เคร่ืองขึ้นไปก็ตาม  แตํโรงทอผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ก็มีความนําสนใจอยูํหลายประการ  ไมํวํา
การไมํใช๎กี่ทอผ๎าจักรกล   การใช๎วัสดุจากธรรมชาติ  การพิมพ์ลายบนผ๎าไหม  เป็นต๎น  การศึกษา
กระบวนการผลิตผ๎าไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยํอมสร๎างความ
เข๎าใจถึงกระบวนการผลิตผ๎าไหมที่ถูกต๎อง  ซึ่งการศึกษาในสํวนน้ีจะเร่ิมตั้งแตํการเตรียมวัตถุ    การ
ออกแบบลวดลาย   การทอผ๎าไหม   การพิมพ์ลายผ๎าไหม ดังมีรายละเอียดตามล าดับดังนี ้
 3.4.1   การเตรียมวัตถุดิบ 
 จังหวัดสุรินทร์มีผู๎ประกอบการในรูปโรงงานอุตสาหกรรมอยูํจ านวนไมํมากนัก  และ
โรงงานเหลํานี้เป็นโรงงานที่มีเคร่ืองทอผ๎าไหม (กี่กระตุก) จ านวนตั้งแตํ 5 เคร่ืองแตํไมํเกิน 30 
เคร่ืองขึ้นไป   แตํไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมแหํงใดในจังหวัดสุรินทร์มีกี่ทอผ๎าไหมมากถึง 

                                                        
26 กรมสํงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สถิติข๎อมลูย๎อนหลัง 5 ปี. World Wide Web   
    http://www.agriinfo.doae.go.th/ 
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100 เคร่ือง   ทั้งเคร่ืองกี่กระตุกทอผ๎าไหมในสุรินทร์นั้นก็ยังเป็นเคร่ืองที่ใช๎แรงงานชํางฝีมือชาว
สุรินทร์    โรงงานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นโรงงานที่มีขนาดไมํใหญํนัก   ทั้งในจังหวัด
สุรินทร์สํวนใหญํการทอผ๎าไหมยังคงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ    
โรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทรจ์ึงไมํได๎ด าเนินกระบวนการผลิตครบวงจร   โรงงาน
เหลํานี้คงมีเพียงภาคการผลิตและจ าหนํายผ๎าไหมเทํานั้น   โดยโรงงานเหลํานี้ไมํด าเนินในสํวนการ
ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม27    ดังนั้นกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์จึงต๎องมีการตระเตรียมวัตถุดิบตําง ๆ ดังนี้   
 ด้านวัตถุดิบ   ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎วัตถุดิบอยูํ  2 
ประเภทใหญํ  คือ 
 ประเภทแรก   เส้นไหม   ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววําผู๎ประกอบการโรงงานผ๎าไหมจังหวัด
สุรินทร์ไมํได๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเอง    โรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์
เหลํานั้นจึงต๎องซื้อเส๎นไหมจากเกษตรกรในจังหวัด   พร๎อม ๆ กับการน าเข๎าเส๎นไหมจาก
ตํางประเทศ  ซึ่งบรรดาเส๎นไหมที่ภาคโรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช๎นั้นมีหลากหลายชนิด  ดังนี้ 

ชนิดแรก  ไหมดิบ  อันได๎แกํเส๎นไหมที่สาวจากรังของหนอนไหม   ซึ่งเส๎นไหมดังกลําว
ผํานกระบวนการสาวไหมมาแล๎ว   จนเกิดเป็นไหมดิบที่ยังไมํมีการย๎อมสี   ซึ่งเมื่อผู๎ประกอบการใน
กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ได๎สั่งซื้อไหมดิบ  ไหมดิบดังกลําวไมํอาจน าไป
ทอผ๎าไหมในทันทีได๎   หากแตํทางผู๎ประกอบการผ๎าไหมต๎องใช๎กระบวนการสาวไหมและย๎อมสี
เสียกํอน   เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมน๎อยที่มีคุณภาพเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหมตํอไป    

ชนิดที่สอง  ด้ายไหมน้อยของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดข้างเคียง    โดยค าวํา “ด๎ายไหม” 
หมายถึงเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการสาวไหมและคัดแยกจนเหลือเฉพาะไหมน๎อยแล๎ว    และเมื่อ
ผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเลือกใช๎ไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการทอผ๎าไหม
สุรินทร์   ผู๎ประกอบการก็เพียงแตํน าเส๎นด๎ายไหมน๎อยไปย๎อมสีหรือมัดย๎อมสี    โดยผู๎ประกอบการ
ไมํต๎องยุํงยากในขั้นตอนการสาวไหมอีกตํอไป   เพียงเทํานี้ผู๎ประกอบการผ๎าไหมก็จะสามารถผลิต
ผ๎าไหมไดท๎ันที    

อยํางไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด๎านก าลังการผลิตด๎ายไหมของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ข๎างเคียง   ซึ่ง ณ วันที่คณะผู๎วิจัยท าการส ารวจข๎อมูลก็ยังปรากฏวํา  จ านวนด๎ายไหมน๎อยเพื่อการทอ
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจ านวนน๎อยกวําความต๎องการของผู๎ประกอบการทั้งหมดในจั งหวัด
สุรินทร์  ทั้งด๎ายไหมน๎อยยังมีราคาสูงกวําด๎ายไหมน าเข๎าจากตํางประเทศ  สํงผลให๎ผู๎ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ได๎น าเข๎าด๎ายไหมจากตํางประเทศ  เพื่อ

                                                        
27 ที่มา  ข๎อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2552 



 

 

72 

ใช๎เป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหม  และในทุก ๆ ปีปริมาณการน าเข๎าเส๎นไหมในรูปด๎ายไหมก็เพิ่มจ านวน
สูงขึ้นเร่ือย28       

ประเภทท่ีสอง  สีเคมีและสารประกอบต่าง ๆ เพื่อการย้อมเส้นไหม   ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎
พบข๎อเท็จจริงวํา     ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติมีความสวยงามและปลอดภัยกับผู๎บริโภคอยํางสูง   แตํ
ผ๎าไหมสีธรรมชาติก็จะจืดจางลงอยํางรวดเร็วมาก   เมื่อผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติผํานกระบวนการซัก
ล๎างและตากแดดเพียงไมํกี่คร้ัง    ประกอบกับสีธรรมชาติสํวนใหญํก็จะไมํฉูดฉาดและไมํมีหลาย
เฉดสี   ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติจึงไมํตอบสนองความต๎องการของตลาดผ๎าไหม  ซึ่งผู๎บริโภคบาง
กลุํมต๎องการผ๎าไหมที่มีฉูดฉาดและสวยงามรวมทั้งสีไมํจืดจางโดยงําย   ปัญหาเหลํานี้ทั้งหมดถือ
เป็นปัญหาส าคัญตํอการตลาดของผ๎าไหมไทยนับแตํอดีต    ดังปรากฏข๎อมูลวํานายจิมทอมสันใน
ฐานะผู๎กํอตั้งร๎านผ๎าไหมจิมทอมสันก็ได๎ประสบปัญหาเชํนนี้มากํอน   จนกระทั่งนายจิมทอมสันได๎
ทดลองน าเอาสีเคมีมาใช๎เพื่อการย๎อมเส๎นไหม   ซึ่งปรากฏผลวําผ๎าไหมย๎อมสีเคมีมีความสวยงาม
มากกวําผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ29   และผ๎าไหมดังกลําวมีความคงทนตํอการซักล๎าง  สีไมํจืดจาง
โดยงําย    นับแตํนั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของประเทศไทยจึงหันไปใช๎สีเคมี
เพือ่การย๎อมเส๎นไหม   พร๎อม ๆ กับการผลิตผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ  โดยการย๎อมผ๎าไหมด๎วยสีเคมี
นั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์มีวัตถุดิบที่ต๎องเตรียม  ดังนี้ 

-  สีเคมีหรือสีสังเคราะห์    
-  สบูํเทียม 
-  เกลือ 
-  กรดน้ าส๎มเข๎มข๎น (น้ าหมักมดแดง) 

 กรรมวิธีการย้อมสีสังเคราะห์ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์มีวิธี
ปฏิบัติแยกยํอยออกเป็น 3 ขั้นตอน  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28 ที่มา กรมสํงเสริมการสํงออก  กระทรวงพาณิชย์  พ.ศ.2552 
29 มูลนิธิจิมทอมสัน.  เรื่องราวของไหม.  World Wide Web  http://www.jimthompsonhouse.com/ 
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 ขั้นตอนแรก  การเตรียมน้ าย้อมสีเคมี  (คณะกรรมการสํงเสริมสินค๎าผ๎าไหมไทย) 

น ้ำ  ไหม = 30 : 1 30 กรัม 30 ลิตร
สบู่เทียม 1 กรัม/ลิตร 30 กรัม 3 ชอ้น
สี 0.5-3% 5-30 กรัม 1 - 3 ชอ้น
เกลือ10 -20 % 100 - 200 กรัม 6 - 12 ชอ้น
กรดน ้ำสม้เข้มข้น 85% 1-3% 10 - 30 ซีซี 1 - 3 ชอ้น

ไหม 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม

  
 ขั้นตอนท่ีสอง   การผสมสีเคมี   ผู๎ย๎อมน าสีเคมีมาละลายกับน้ าเย็นหรือน้ าสบูํเทียม
เล็กน๎อย   หลังจากนั้นกวนน้ าย๎อมจนเป็นเนื้อเดียวกัน   เมื่อน้ าย๎อมมีสีเป็นเนื้อเดียวกันแล๎ว   ผู๎ย๎อม
จึงเติมน้ าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 º ซ.  ลงไป   เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมกวนน้ าย๎อมให๎เป็นสีเดียวกัน    และผู๎
ย๎อมจึงกรองน้ าย๎อมให๎สิ่งเจือปนหลุดออกไป 
 ขั้นตอนท่ีสาม   การย้อมผ้าไหมด้วยสีเคมี    โดยผู๎ย๎อมสีมีวิธีปฏิบัติ 3 ข๎อ ดังนี้ 
 1)  ผู๎ย๎อมเตรียมน้ าอํุนอุณหภูมิประมาณ 40º ซ. และเติมสบูํเทียม เกลือแกงสีที่ละลายแล๎ว
คนให๎เข๎ากันนานประมาณ 10 นาที     
 2) น าเส๎นไหมที่ชุบน้ าเปียกแล๎วจุํมลงในน้ าย๎อมสีและกดให๎เส๎นไหมจมน้ า  คนกลับไป
กลับมาจนทั่วนาน 10 นาที  และเรํงอุณหภูมิให๎เดือด 90 -95º ซ.    หลังจากนั้นผู๎ย๎อมน าเส๎นไหม
ออกเติมกรดและน าเส๎นไหมลงย๎อมตํอนาน 30 -40 นาที   เสร็จแล๎วน าเส๎นไหมขึ้นบิดและซักน้ า
สะอาด  จนกระทั่งน้ าล๎างเส๎นไหมไมํมีสีตกหรือหมดเส๎นใย  ผู๎ย๎อมสีจึงน าเส๎นไหมไปตาก 
 3) กรณีน้ าย๎อมสีเส๎นไหมเหลือเป็นจ านวนมาก  หลังจากผู๎ย๎อมสีได๎ท าการย๎อมสีแล๎วใน
ขั้นที่สองแล๎ว   ผู๎ย๎อมสีต๎องเติมกรดน้ าส๎มตํอไปอีก 1-2%  ตั้งไฟตํอไปอีก 20 – 30 นาที  เพื่อย๎อมสี
เส๎นไหมตํอไป  เสร็จแล๎วจึงน าเส๎นไหมขึ้นล๎างน้ าสะอาดบิดและตากให๎แห๎งตํอไป   หลังจากด๎าย
ไหมหรือเส๎นไหมได๎รับย๎อมสีแล๎วเสร็จ   เส๎นไหมเหลํานี้ก็จะถูกน าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการทอผ๎า
ไหมตํอไป  ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นเส๎นยืนหรือเส๎นพุํง   
 ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีวัตถุดิบที่
ส าคัญอยูํ  2 ประเภทด๎วยกัน คือ  ประเภทแรกเส๎นไหมน๎อยหรือไหมดิบที่ผํานกระบวนการตําง ๆ 
จนเกิดเป็นเส๎นไหมน๎อย  และประเภทที่สองสีเคมี หรือสีธรรมชาติเพื่อการย๎อมสีเส๎นไหม  และด๎วย
เหตุที่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์มิได๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเอง   
ปัญหาเร่ืองการจัดการวัตถุดิบโดยเฉพาะอยํางยิ่ง เส๎นไหมน๎อยจึงเป็นปัญหาส าคัญ   ซึ่งหาก
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ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ปราศจากเส๎นไหมน๎อยแล๎ว    การผลิตผ๎าไหม
สุรินทร์ก็ไมํอาจเกิดขึ้นได๎    
 3.4.2   การออกแบบลวดลาย 
 ในด๎านลวดลายบนผืนผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์    เนื่องจากผ๎าไหมสุรินทร์มีเอกลักษณ์
โดดเดํนในด๎านลวดลายที่มีเกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ซึ่งกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎าน
สุรินทร์ได๎สร๎างชื่อเสียงขึ้นนั้น   เมื่อพัฒนาการผ๎าไหมได๎ก๎าวเข๎าสูํยุคการผลิตผ๎าไหมในรูป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น   ลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ของภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจึงมีจ านวนลวดลายมากขึ้นกวําในอดีต     โดยการพัฒนาลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ต๎องพึ่งพานักออกแบบลวดลาย   เพื่อ
การสร๎างสรรค์ลวดลายแกํผืนผ๎าไหม    โดยนักออกแบบรํุนใหมํของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย 
กรรมมีคุณสมบัติดังนี้  
 ด๎านคุณสมบัติของนักออกแบบ     นักออกแบบของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํเป็นคนรํุนใหมํ  ที่มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ที่แปลกใหมํ  และมีทักษะ
ความสามารถด๎านคอมพิวเตอร์ในระดับสูง   และจากการส ารวจข๎อมูลคณะผู๎วิจัยพบวํา                
นักออกแบบเหลํานี้สํวนหนึ่งผํานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบสิ่งทอ  ด๎วยเหตุนี้
นักออกแบบเหลํานี้จึงมีทักษะ ความสามารถระดับสูงด๎านการออกแบบ   โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย  ซึ่งนักออกแบบรํุนใหมํเหลํานี้ล๎วนมีความช านาญอยํางมาก    
ประกอบกับรูปแบบการท างานของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ที่
มีหนํวยงานวิจัยด๎านการตลาดของผลิตภัณฑ์       สํงผลให๎ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มีลวดลายและสีสันตรงตํอรสนิยมของ
ผู๎บริโภค   ไมํวําผู๎บริโภคเหลํานี้จะเป็นชาวไทยหรือชาวตํางประเทศ    สิ่งนี้นับเป็นข๎อได๎เปรียบ
ของกลุํมผู๎ประกอบการผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปโรงทอผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 ด๎านกรอบแนวความคิดเพื่อการออกแบบของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหม
ในจังหวัดสุรินทร์   เนื่องจากแนวนโยบายของหนํวยราชการในจังหวัดสุรินทร์ที่เน๎นให๎ทุกภาค
สํวนของจังหวัดให๎ความส าคัญกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น   นโยบายดังกลําวจึงสํงมีผลตํอแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์     ดังปรากฏวํานักออกแบบลวดลายผ๎าไหมตํางมุํงเน๎น
อนุรักษ์ลวดลายตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน  ทั้งนี้ไมํวําลวดลายผ๎าโฮล  ผ๎าขิด  หรือผ๎าประเภท  
อ่ืน ๆ   แตํในขณะเดียวกันผู๎ออกแบบก็ได๎ท าการดัดแปลงลวดลายดั้งเดิมบางประการ   เพื่อความ
เหมาะสมและตรงกับรสนิยมของผู๎บริโภค         ภายใต๎กรอบความคิดวําการเปลี่ยนแปลงลวดลาย
ผ๎าไหมสุรินทร์พึงกระท าได๎   แตํการเปลี่ยนแปลงนี้ต๎องไมํกํอเกิดความเสื่อมเสียหรือเสื่อมถอยของ
ในด๎านลวดลายตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตน   ด๎วยเหตุนี้ลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นลวดลายประยุกต์จากลวดลายดั้งเดิม   ซึ่งนักออกแบบได๎
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ปรับเปลี่ยนสีสันของลวดลายให๎ทันสมัยยิ่งขึ้น   โดยสีสันของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมมีความสดใส  สวยงามและคงทนตํอการซักล๎างมากกวําผ๎าไหมสุรินทร์ทอมือของ
กลุํมหัตถกรรม   ดังนั้นผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นสินค๎าที่
ตอบสนองความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคได๎ทุกกลุํม   ไมํวํากลุํมผู๎ใหญํ  หรือกลุํมวัยรํุนที่เน๎นผ๎า
ทอสีสันสวยงามตามยุคสมัย    
 ส าหรับกรรมวิธีการออกแบบลวดลายของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์  คณะผู๎วิจัยพบวํา  กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มี
กรรมวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ  ดังนี้ 
 วิธีแรก    การออกแบบลวดลายโดยใช้คอมพิวเตอร์     เนื่องจากนักออกแบบลวดลายผ๎า
ไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมล๎วนได๎รับการศึกษาวิธีการออกแบบด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์จึงเข๎ามามีสํวนส าคัญตํอการสร๎างสรรค์ลวดลายบนผืนผ๎าไหมสุรินทร์    
โดยนักออกแบบสํวนใหญํนิยมใช๎โปรแกรม PhotoShop เพื่อการออกแบบ    เพราะโปรแกรม
ดังกลําวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสร๎างสรรค์ลวดลายและสีรวมทั้งท าการแก๎ไขได๎โดยงําย    และ
บางคร้ังนักออกแบบบางคนก็ยังใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เชํน โปรแกรม Magic Photo Press   
ฯลฯ  ซึ่งโปรแกรมดังกลําวล๎วนถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลังโปรแกรม PhotoShop   และโปรแกรม
เหลํานี้งํายตํอการใช๎งานมากกวําโปรแกรม PhotoShop    ดังนั้นทิศทางการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
สุรินทร์ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในอนาคตนั้น   คณะผู๎วิจัยคาดวํา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รํุนใหมํ ๆ  จะได๎รับความนิยมในวงการนักออกแบบมากขึ้น   เพราะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้สามารถตอบสนองความต๎องการของนัก
ออกแบบรํุนใหมํได๎เป็นอยํางดี   
 วิธีที่สอง  การออกแบบลวดลายโดยใช้กระดาษ   ส าหรับวิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
บนกระดาษนั้นคณะผู๎วิจัยพบวํา  นักออกแบบในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสํวนหนึ่งก็
ยังคงใช๎งานอยูํ    ทั้งนี้สืบเนื่องด๎วยหลายสาเหตุด๎วยกันเป็นต๎นวํา  นักออกแบบบางทํานขาดความร๎ู
หรือความช านาญในด๎านการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย   หรือการใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลายยังมีข๎อด๎อยบางประการ   หรือคําใช๎จํายเพื่อการ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องในการท าลายผ๎ายังมีราคาสูง   ฯลฯ   ปัจจัย
เหลํานี้ทั้งหมดประกอบเข๎าด๎วยกันสํงผลให๎นักออกแบบลวดลายภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย 
กรรมยังคงต๎องใช๎กระดาษวาดแบบ   เพื่องานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ตํอไป   แม๎วํา
แนวโน๎มในอนาคตการใช๎กระดาษเพื่อออกแบบลวดลายจะมีความส าคัญลดน๎อยลงก็ตาม   แตํทาง
คณะผู๎วิจัยคาดวํานักออกแบบลวดลายผ๎าไหมก็ยังจ าเป็นต๎องใช๎กระดาษออกแบบลวดลายผ๎าไหม
ตํอไปอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎ 
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 ดังนั้นนอกจากที่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์จะมีพัฒนาที่
ก๎าวหน๎าในด๎านการเลือกใช๎สีเคมีหรือสีสังเคราะห์เพื่องานย๎อมเส๎นไหมแล๎ว   ภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังได๎พัฒนางานด๎านการออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์   
จนกระทั่งลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศทุกเพศและทุกวัยได๎   แตํในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของ
จังหวัดสุรินทร์ก็มิได๎ละเลยความส าคัญด๎านศิลปวัฒนธรรม   ดังที่ปรากฏวําลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์
ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงเน๎นลวดลายเชิงอนุรักษ์  ดังที่
บรรพชนชาวสุรินทร์ได๎กํอรํางสร๎างวัฒนธรรมของตน   จนเกิดกระทั่งวัฒนธรรมเหลํานี้ได๎ตกทอด
เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ในปัจจุบัน     

3.4.3 การทอผ้าไหม 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดผู้ประกอบการผ้าไหมตามจ านวนเคร่ืองทอผ้า 3 กลุ่ม 

คือ 
กลุ่มแรก      ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเคร่ืองทอผ้ามากกว่า 100 เครื่องขึ้นไป 
กลุ่มที่สอง    ผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีเคร่ืองทอผ้าตั้งแต่ 20 ถึง 100 เคร่ือง 
กลุ่มที่สาม    ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเคร่ืองทอผ้าตั้งแต่ 1 ถึง 20 เคร่ืองขึ้นไป 

จังหวัดสุรินทร์จึงมีผู้ประกอบการเพียงผู้ประกอบการในกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สาม
เท่านั้น   โดยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ้าไหมสุรินทร์มีโครงสร้าง  
ดังนี้   

ผู้ประกอบการผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์มักเปิด
ร้านค้าอยู่ภายในตัวอ าเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์   โดยตั้งร้านค้าของตนกระจายตัวอยู่ตามถนนสาย
ส าคัญ ๆ ภายในจังหวัด  เช่น  ถนนธนสาร    ถนนจิตรบ ารุง  ฯลฯ    และโรงทอผ้านั้น
ผู้ประกอบการบางรายก็ตั้งโรงทอภายในร้านค้าของตน  เช่น  ร้านเรือนไหมใบหม่อน  ฯลฯ  ใน
ภาคการผลิตของโรงทอผ้ากลุ่มนี้จะไม่มีการใช้กี่ทอผ้าจักรกล  ดังเช่นโรงทอผ้าไหมในจังหวัด
นครราชสีมา   โรงทอผ้าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจังหวัดสุรินทร์จึงใช้เพียงกี่ทอผ้า
ด้วยมือ    และมีการน าเคร่ืองสาวไหมจักรกลเข้าใช้ในโรงทอผ้าบางแห่งเท่านั้น    ทั้งผ้าไหมที่กลุ่ม
โรงทอผ้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผลิตได้จะถูกน าไปจ าหน่ายที่หน้าร้านพร้อม ๆ กับผ้าไหม
ซึ่งทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรับซื้อต่อมาจากชาวบ้านในเวลาเดียวกัน       

เหตผุลในการผลิตผ๎าไหมด๎วยชํางฝีมือของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์  ก็คือเคร่ืองทอผ๎าจักรกลยังไมํอาจสร๎างสรรค์ลวดลายได๎อยํางวิจิตรบรรจงเชํน
มนุษย์  ประกอบกับแรงงานทอผ๎าไหมมีฝีมือของจังหวัดสุรินทร์มีอยูํเป็นจ านวนมาก   อีกทั้งจุดเดํน
ของผ๎าไหมสุรินทร์อยูํที่ลวดลายบนผืนผ๎า  ซึ่งเคร่ืองจักรกลไมํอาจสร๎างสรรค์ได๎เทียบเทํามนุษย์   
ดังนั้นผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงเลือกใช๎การ
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ทอผ๎าไหมด๎วยแรงงานมนุษย์เทํานั้น  ยกเว๎นในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต  เชํน การสาวไหม
ฯลฯ  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ได๎น าเคร่ืองจักรสาวไหมมาใช๎ 

วิธีการทอผ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์   ด้วยเหตุที่
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์เลือกใช้วิธีทอผ้าด้วยมือ
เช่นเดียวกับกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมด้วยมือของชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์    ส่งผลให้วิธีการทอผ้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความแตกต่างจากการทอผ้าไหมด้วย
มือ   ซึ่งกรรมวิธีการทอผ้าไหมด้วยมือนี้มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในหัวข้อ  3.3.6  ที่ผ่านมาแล้ว  ซึ่ง
ทางคณะผู้วิจัยไม่ขอน ามากล่าวซ้ าอีก 

ในส่วนการใช้เคร่ืองจักรในขบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย 
กรรมในจังหวัดสุรินทร์  ทางคณะผู้วิจัยพบว่า  ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์มีการใช้เคร่ืองจักรอยู่ 2 ประเภท  ดังนี้ 

ประเภทแรก  การใช้เคร่ืองจักรเพื่อการสาวไหม    โดยที่การสาวไหม  คือ  การดึงเส๎นใย
ออกจากรังไหม  โดยเส๎นไหมได๎มาจากการดึงเส๎นใยจากรังไหมหลาย ๆ รังรวมเป็นเส๎นเดียวกัน 
และเส๎นใยเหลํานี้จะถูกพันกันเป็นเกลียว  เพื่อให๎เส๎นไหมดังกลําวเกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน ผล
ที่ได๎รับก็คือ  เส๎นไหมจะมีความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง30   ซึ่งจากการ
ส ารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัยพบวํา   การสาวไหมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์บางแหํงได๎
ใช๎เคร่ืองจักรที่ทันสมัย  คือ  เคร่ืองสาวแบบมัลติเอ็น และเคร่ืองสาวแบบอัตโนมัติ   และเส๎นไหม
เกิดจากเคร่ืองสาวไหมทั้งสองจะละเอียดไมํมีปุ่มปน มีความหนาและความยืดตัวได๎มาตรฐาน   
รวมทั้งเส๎นไหมดังกลําวยังเหมาะตํอการใช๎เป็นเส๎นไหมยืนหรือเส๎นไหมพุํง  เพื่อการทอผ๎าไหม
ตํอไป   

กระบวนการสาวไหมด๎วยเคร่ืองจักรนี้มีขั้นตอนวิธีการเหมือนกับการสาวไหมด๎วยมือ
ของกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือ    หากแตํการสาวไหมด๎วยเครื่องนั้นจะมีความแตกตํางอยูํบ๎าง   
ตรงที่อุณหภูมิของน้ าที่ใช๎ต๎มรังไหมเพื่อการสาวไหมจะต่ ากวําการสาวไหมด๎วยมือ    โดยเคร่ืองสาว
ไหมทั้งสองใช๎อุณหภูมิเพียง 37 – 40 องศาเซลเซียลเทํานั้น  ในขณะที่การสาวไหมด๎วยมือน้ าที่ต๎ม
รังไหมต๎องใช๎อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียล   และทั้งเส๎นไหมที่ได๎จากการสาวด๎วยเคร่ืองจะมี
คุณภาพดีกวําการสาวด๎วยมือ    รวมทั้งเส๎นไหมที่ได๎ยังสามารถก าหนดขนาดให๎เล็กมาก ๆ ได๎เชํน 
ขนาด 20/22 ดีเนียร์ และเส๎นใหญํขนาด 100/120 หรือ 150/200 ดีเนียร ์เป็นต๎น31    

                                                        
30สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ.  สาระนํารู๎จากใจหมํอนไหม.  World Wide Web  
   http://www.moac.go.th/builder/mu/images/pull_silk.html 
31 อ๎างแล๎ว 
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ประเภทท่ีสอง  การกรอไหมด้วยเคร่ืองจักร    โดยที่เส๎นไหมที่ได๎รับจากการสาวไหมมี
ลักษณะเป็นไจ (Skein)  เส๎นไหมที่ได๎รับดังกลําวนี้ยังไมํอาจน าไปทอผ๎าไหมได๎   การกรอไหมจึง
เป็นการเปลี่ยนสภาพไจไหมไปสูํเส๎นด๎ายไหมในหลอด    เพื่อที่ผู๎ทอจะน าหลอดด๎ายไหมดังกลําว
ไปบรรจุในราวเพื่อสาวเป็นผ๎าไหมตํอไป    ซึ่งการกรอไหมด๎วยเครื่องจักรนั้นมีการกรอทั้งเส๎นไหม
ยืนและเส๎นไหมพุํง   โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอไหมด๎วยเครื่องจักร  ดังนี้ 

วิธีการกรอไหมด๎วยเคร่ืองจักรกล   เมื่อเปิดใช๎เคร่ืองกรอไหมด๎วยเคร่ืองจักรกลแล๎ว    
พนักงานจะน าปลายเส๎นไหมพันกับหลอดด๎ายที่ต๎องการกรอ  ซึ่งหลอดด๎ายไหมนี้จะติดตั้งอยูํกับ
แกนของเคร่ืองกรอด๎ายไหม   เสร็จแล๎วพนักงานเดินเคร่ืองจักร   โดยการเดินเคร่ืองกรอไหมจักรกล
นี้พนักงานสามารถก าหนดความเร็วของการกรอได๎   และระหวํางการกรอด๎ายไหมพนักงานต๎อง
คอยใช๎มือประคองและเกลี่ยได๎ไหมให๎ได๎รูปตามที่ต๎องการ   เมื่อกรอด๎ายไหมจนเต็มหลอดด๎ายไหม
แล๎ว   พนักงานจะหยุดเดินเคร่ืองจักรกลและน าหลอดด๎ายไหมออกจากแกน 

จุดแตกตํางของการใช๎เคร่ืองจักรเพื่อการกรอไหมกับกรอไหมด๎วยมือ  ก็คือ  การกรอด๎าย
ไหมด๎วยเคร่ืองจักรท าได๎คราวละหลาย ๆ หลอด  ในขณะที่การกรอด๎วยแรงงานมนุษย์ของกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือท าได๎เพียงทีละหลอดด๎าย   และหลอดด๎ายไหมของเคร่ืองจักรมีหลายขนาด  
รวมทั้งอัตราการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการกรอด๎วยเคร่ืองจักรยังน๎อยกวํากรอเส๎นไหมด๎วยมือ   
เพราะหลอดด๎ายทุกหลอดจะมีปีกกั้นที่หัวและท๎ายหลอด (Bobbin) เพื่อป้องกันการสูญเสียเส๎นไหม
ระหวํางการทอ 

ผลที่ได๎รับการกรอไหมด๎วยเคร่ืองจักรกล  คือ เส๎นไหมที่ได๎รับมีความตึงตัวและเรียบ 
รวมทั้งปริมาณด๎ายไหมที่ได๎มีความสูญเสียน๎อยกวําการกรอด๎ายไหมด๎วยมือ   และด๎ายไหมที่ได๎รับ
จะไมํมีรอยตํอหรือขาดระหวํางเส๎นด๎ายไหม 
 นอกจากการทอผ๎าไหมแล๎ว  ผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยังมี
เทคนิคสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํถึง 2 วิธีการใหญ ํ ดังนี ้
 วิธีแรก   การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยเส้นไหมย้อมสีหรือมัดย้อมแล้วจึงน าเส้น
ไหมไปทอผ้าไหม       ผ๎าไหมประเภทนี้จึงมีลวดลายและสีสันบนผืนผ๎าเกิดจากการย๎อมสีหรือมัด
ย๎อมสีของเส๎นไหม   โดยการสร๎างลวดลายดังกลําวนี้ยังแบํงยํอยออกเป็น 3 แบบด๎วยกัน  เชํน  
ลวดลายที่เกิดจากการใช๎เส๎นไหมย๎อมสีทอ   หรือลวดลายที่เกิดจากการทัดย๎อมเส๎นไหมพุํงและ
น าไปทอเป็นผ๎าไหม   หรือลวดลายที่เกิดจากการทอเส๎นพุํงย๎อมสีและมัดย๎อม   โดยผู๎ทอใช๎วิธีการ
ทอสลับกันไปจนเต็มผืนที่เรียกวํา “หมี่คั่น”  จนเกิดเป็นผ๎าลายโฮล   ผ๎าลายขอ  ฯลฯ 

วิธีที่สอง   การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีพิมพ์ลาย    เนื่องจากผ๎าไหมสีพื้นเป็น
ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวและไมํมีลวดลายใด ๆ   ด๎วยเหตุนี้กํอนทางกลุํมโรงงานอุตสาหกรรมผ๎า
ไหมหรือพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์จะสํงผ๎าไปจ าหนํายแกํลูกค๎า   บรรดาผู๎ประกอบการด๎าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงนิยมพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า      เพื่อให๎
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ผ๎าไหมเกิดความสวยงามและตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ  ซึ่ง
วิธีการพิมพ์ลายบนผ๎าไหมนี้กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎กัน 

ดังนั้นผ๎าไหมของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีการใช๎
เคร่ืองจักรเข๎ามาชํวยเพียงบางขั้นตอนของการผลิตผ๎าไหมเทํานั้น   การทอผ๎าไหมของกลุํม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงใช๎ชํางฝีมือในท๎องถิ่นเชํนเดียวกับกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ     ท าให๎รูปลักษณะของผ๎าไหมสุรินทร์ของทั้งสองกลุํมผู๎ผลิตไมํมีความ
แตกตํางกันมากนัก   โดยผ๎าไหมสุรินทร์จะมีความกว๎างอยูํที่  72-105 เซนติเมตร   และผ้าไหม
สุรินทร์ทั้งสองกลุ่มคงมีลวดลาย สีสันที่สวยงามใกล๎เคียงกัน  

 3.4.4  การพิมพ์ลายผ้าไหม 
 เหตุที่ผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีเพียงสีเดียวบนผืนผ๎า) เป็นผ๎าไหมที่ไมํมีลวดลาย   กํอนที่
ทางร๎านค๎าของผู๎ผลิตผ๎าไหมจะน าไปจ าหนํายแกํลูกค๎า   ผู๎ประกอบการผ๎าไหมจึงนิยมพิมพ์ลวดลาย
บนผืนผ๎าไหม   และผ๎าไหมที่พิมพ์ลายเรียบร๎อยแล๎ว   ทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์จะเรียกผ๎าชนิดนี้วํา  “ผ๎าบาติค”   ซึ่งวิธีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมปัจจุบันมีอยูํ   3 วิธี  
ดังนี ้
 วิธีการแรก  กรรมวิธีพิมพ์ลายผ้าแบบโบราณ  (Block Print)  อันเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์
ลายผ๎าไหมที่มาจากประเทศอังกฤษ  และบริษัท TurnBull  บริษัทพิมพ์ผ๎าตกแตํงบ๎านที่มีอายุกวํา 
100 ปีจากประเทศอังกฤษเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีนี้   ซึ่งปัจจุบันบริษัท  TurnBull  ได๎เข๎ามารํวม
ลงทุนกับบริษัทจิม ทอมป์สัน  ผ๎าไหมไทย จ ากัด   ท าให๎กรรมวิธีการพิมพ์ผ๎าไหมแบบโบราณนี้ได๎
ถูกถํายทอดเข๎ามาสูํประเทศไทย    
 อุปกรณ์ส าคัญในการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบโบราณ (Block Print)  ก็คือ  ผ๎าไหมสีพื้น
บล็อกไม๎แกะสลักลวดลาย    สีสังเคราะห์   และค๎อนไม๎ขนาดใหญํและมีน้ าหนักมาก       
 วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print)  เร่ิมจากการเติมสีลงในบล็อกไม๎  และชํางจะน าบล็อก
ไม๎มาวางบนผืนผ๎าไหม ณ ต าแหนํงที่ต๎องการ  หลังจากนั้นชํางก็จะน าค๎อนไม๎ที่มีน้ าหนักมากทุบลง
บนบล็อกไม๎    เมื่อผ๎าไหมเกิดลวดลายตามที่ต๎องการแล๎ว   ชํางก็จะยกบล็อกพิมพ์ลายออกและคํอย 
ๆ วาง ณ ต าแหนํงอ่ืน ๆ บนผืนผ๎าไหม    และชํางก็จะใช๎ค๎อนทุบลงบนบล็อกไม๎  เพื่อพิมพ์ลาย
ตํอไป   ชํางจะท าเชํนน้ีไปเร่ือย ๆ จนเกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมทุกจุดตามที่ออกแบบไว๎   
 ข๎อยุํงยากในการใช๎วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print)  อยูํตรงที่บล็อกไม๎เหลํานี้เป็น
บล็อกไม๎โบราณ   ซึ่งแตํละบล็อกไม๎มีอายุตั้งแตํ 50 – 80 ปีขึ้นไปและทางบริษัท  TurnBull  
ประเทศอังกฤษก็ไมํมีการผลิตบล็อกไม๎นี้อีกแล๎ว    การใช๎บล็อกไม๎เหลํานี้ชํางไทยจึงต๎องใช๎ความ
ระมัดระวังอยํางมาก   เพื่อมิให๎บล็อกไม๎ช ารุดเสียหาย   ประกอบกับการใช๎ค๎อนทุบพิมพ์ลายนั้นชําง
ต๎องมีความช านาญอยํางมาก   เพราะการท าลวดลายวิธีการนี้ยากมาก   สํงผลให๎การพิมพ์ลายผ๎า
ความยาว 16 เมตรต๎องใช๎เวลาประมาณ 1 สัปดาห์    
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 อยํางไรก็ดีด๎วยเหตุที่ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print)  เป็นงานฝีมือ   และลวดลายมี
ความสวยงามมาก   ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print)  จึงมีราคาสูงในตลาดระหวําง
ประเทศ   ทางบริษัท จิมทอมสัน ไหมไทย จ ากัดจึงมีความพยายามเพิ่มจ านวนชํางฝีมือ และขยาย
การผลิตแกํนักออกแบบไทย    ซึ่งในอนาคตการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบ (Block Print)  ก็จะถูก
ถํายทอดมายังกลุํมผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของสุรินทร์
ตํอไป32 
   วิธีการท่ีสอง  กรรมวิธีก ารพิมพ์ลายแบบบล็อกสกรีน   วิธีการนี้ เป็นวิธีที่กลุํม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์นิยมใช๎งานกันอยํางแพรํหลาย   และ
วิธีการนี้มีเทคนิคและเงินลงทุนไมํสูงมากนัก   กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์จึงนิยมใช๎อยํางกว๎างขวาง    
 อุปกรณ์ที่ใช๎ในการพิมพ์ลายแบบบล็อกสกรีน  ได๎แกํ  บล็อกสกรีน  ต๎นแบบลาย  
สติ๊กเกอร์  ลูกกลิ้งยาง  กระดาษกาว  เทปหนังไกํ  แผํนรอง  ที่ปาดสี  และสี DIY 
 กรรมวิธีการสกรีนสีผ๎าไหม  เร่ิมต๎นจากการตัดต๎นแบบลวดลายออกจากกระดาษ   และ
น าเอากรอบของลวดลายมาติดในบล็อกสกรีน  ในขั้นตอนนี้บล็อกสกรีนสีผ๎าไหมอันเป็นเสร็จ
สมบูรณ์    ขั้นตํอไปคือการลงสีแกํผ๎าไหม  ผู๎สกรีนสีผสมสีลงในภาชนะพร๎อมกับน้ ายาผสมสี  เพื่อ
ลดความหนืดของสี     หลังจากนั้นผู๎สกรีนน าสีมาเกลี่ยลงในบล็อกให๎สม่ าเสมอ   เสร็จแล๎วผู๎สกรีน
น าบล็อกสีมาวางบนผ๎าไหมสีพื้น  ณ  ต าแหนํงที่ต๎องการ   และผู๎สกรีนท าการปาดสีซ้ าอีก 1 – 2 คร้ัง  
โดยไมํเพิ่มสี  และการปาดสีต๎องปาดในทิศทางเดียวกันตลอด   หลังจากสีซึมลงในเนื้อผ๎าไหมแล๎ว   
ผู๎สกรีนน าบล็อกสีออก   ผ๎าไหมก็จะปรากฏลวดลายตามที่ต๎องการ 
 วิธีท่ีสาม  การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพลงบนผืนผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องจักร   วิธีการน้ีท าให๎ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสามารถพิมพ์
ลายบนผ๎าไหมได๎คร้ังละจ านวนมาก ๆ   ซึ่งวิธีการนี้แตกตํางกับการใช๎บล็อกสกรีนในวิธีการที่สอง  
เพราะผู๎ประกอบการรายที่ใช๎วิธีการพิมพ์ลายด๎วยบล็อกสกรีนจะพิมพ์ลายได๎คราวละไมํมาก    
 อุปกรณ์ที่ใช๎  ผ๎าไหมสีพื้น  และภาพลวดลายที่ปร้ินจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยหมึกที่
ใช๎ปริ้นงานต๎องเป็นหมึกพิเศษส าหรับการพิมพ์ลวดลายเทํานั้น   กระดาษ IRON TRANSFER  และ
เคร่ืองพิมพ์ความร๎อนพร๎อมอุปกรณ์ เชํน เคร่ือง press 5 IN 1 เป็นต้น 
 กรรมวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎าไหม  เร่ิมจากการออกแบบลวดลายด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Magic Pro  หรือโปรแกรมออกแบบอ่ืน ๆ   เมื่อผู๎ออกแบบสร๎างต๎นแบบเสร็จแล๎ว  
ผู๎ออกแบบสั่งพิมพ์ลวดลายบนกระดาษ   หลังจากนั้นผู๎ออกแบบท าการตัดเฉพาะลวดลายและลอก
กระดาษแผํนด๎านหลังออก   เสร็จแล๎วผู๎ออกแบบน าผ๎าไหมและลวดลายมาวางบนเคร่ืองจักรพิมพ์

                                                        
32 ข๎อมูลจาก  บริษทัจิมทอมสัน ไหมไทย จ ากัด 
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ลาย   และผู๎ออกแบบน ากระดาษ IRON TRANSFER  มาวางทับไว๎ด๎านบนลวดลาย   ขั้นตํอไปเดิน
เคร่ืองจักรพิมพ์ลายผ๎าไหมโดยใช๎อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส   รอเคร่ืองจักรท างานประมาณ    
1.20 นาที    เสร็จแล๎วน าผ๎าไหมออกจากเคร่ืองจักรและน ากระดาษ IRON TRANSFER  ออก  เพียง
เทํานี้ผ๎าไหมก็จะเกิดลวดลายตามที่ต๎องการ 
 จากวิธีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมทั้ ง  3  วิธีข๎ างต๎น  คณะผู๎วิจัยพบวํา  ปัจจุบัน
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ใช๎วิธีการพิมพ์ลาย
วิธีที่สอง  คือ การใช๎บล็อกสกรีนเทํานั้น   เพราะการลงทุนวิธีนี้ไมํสูงนัก   และผู๎ประกอบการด๎าน
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ไมํต๎องลงทุนเร่ืองเคร่ืองจักรและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ  แตํการ
พิมพ์ลายวิธีที่อ่ืน ๆ นั้นถือเป็นวิธีการพิมพ์ลายของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในอนาคต  
ซึ่งในขณะนี้เทคโนโลยีดังกลําวก าลังเข๎ามาสูํผู๎ประกอบการผ๎าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย 
กรรมของสุรินทร์    และด๎วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมดังกลําวท าให๎เกิดผ๎าไหมที่มี
ลวดลายสวยงาม   อีกทั้งการพิมพ์ลวดลายก็มีความสะดวกไมํยุํงยากดังเชํนการสร๎างลวดลายด๎วย
การทอผ๎าไหม     นอกจากนี้เมื่อลวดลายบนผืนผ๎าไหมหลุดลอกไปเสียแล๎ว   ผ๎าไหมก็ยังคงความ
สวยงามอยูํในฐานะผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวบนผืนผ๎า)   
 
3.5  ประเภทของผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ 
 จากการศึกษาคณะผู๎วิจัยพบวํา  ผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์แบํงแยกตามลักษณะของการทอ
ได๎เป็น  6  ประเภทใหญํ  ๆ  ซึ่งผ๎าไหมทั้งหกประเภทดังกลําวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหนํายอยูํในร๎าน
ตําง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์   ดังมีรายละเอียดดังน้ี33 
 ประเภทท่ี 1  ผ้าไหมมัดหมี่    ได๎แกํผ๎าไหมซึ่งลวดลายเกิดจากการมัดย๎อมเส๎นพุํง    
หลังจากนั้นผู๎ทอจึงน าเส๎นใยไหมดังกลําวไปทอผ๎าไหม   โดยชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเรียกผ๎าชนิด
นี้วํา  ผ๎าปูม  ลวดลายบนผืนผ๎านี้สํวนใหญํเป็น  รูปคน   สัตว์  หรือรูปสถาปัตยกรรมเขมรเมือง
พนมเปญ  พระตะบอง  เป็นต๎น   สํวนสีที่นิยมใช๎สํวนใหญํเป็นสีมํวงเปลือกมังคุด   สีแดง  สีเขียว  
สีครามและสีเหลือง   ซึ่งมีความกลมกลืนกัน   เนื่องจากการย๎อมทับเพื่อผสมสีให๎ได๎สีใหมํ  โดยผ๎า
ไหมมัดหมี่นี้สามารถจ าแนกเป็นประเภทยํอยอีก 2 ชนิด  คือ 
 ชนิดแรก  ผ้าไหมมัดหมี่โฮล  หรือจองโฮล  ค าวํา “จอง” ภาษาเขมร  หมายถึง   ผูกหรือมัด      
ผ๎าไหมมัดหมี่โฮลถือเป็นผ๎าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์   และผ๎าชนิดนี้มีความโดดเดํนไมํมีที่
ใดเหมือน   ทั้งการมัดย๎อมแบบนี้สามารถจ าแนกได๎ 2 ลาย  คือ  โฮลผู๎หญิง   หรือโฮลธรรมดา   และ
ผู๎ทอยังสามารถทอเป็นผ๎าโฮลเปราะฮ์ หรือผ๎าโฮลผู๎ชาย  ซึ่งผ๎าชนิดนี้ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ  

                                                        
33 พรทิพย์   จันทา.  การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผ๎าไหมของจงัหวัดสุรินทร์. (สุรินทร์ :  
    ฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม.2542), น.19 -20 
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     ภาพ 3-10 : ผ๎าโฮลปัจจุบันใช๎สีเคมีและมีสีสดใส             ภาพ 3-11: ผ๎าโฮลโบราณมีสีสันไมํ
ฉูดฉาด 
 
 ชนิดท่ีสอง  ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ  เรียกว่าจองซิน    ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้จะมี
ลวดลายเหมือนกับผ๎าไหมของจังหวัดอ่ืน ๆ และมีลวดลายหลายแบบด๎วยกัน  เชํน  ผ๎าไหมมัดหมี่
ลายกนก   ผ๎าไหมมัดหมี่ลายรูปสัตว์   ลายต๎นไม๎หรือลายลักษณะผสม   และผ๎าไหมลายโบราณตาม
ความเชื่อในศาสนาพุทธ  เป็นต๎น   
 

                                                  
 
           ภาพ 3-12 : ผ๎ามัดหมี่โฮลผู๎ชาย                                   ภาพ 3-13 : ผ๎ามัดหมี่ลายพวงลูกหว๎า 
 
 ประเภทท่ีสอง  ผ้านุ่งลาย    ได๎แกํผ๎านุํงไหมที่มีลวดลายเป็นรูปทรงเลขาคณิต   เชํน
สี่เหลี่ยม  ตาราง  หรือบางคร้ังผู๎ทอใช๎สีพื้นหรือสีขาวและด า   ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้เชํนผ๎านุํงลาย
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สาคู  ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย)   ผ๎านุํงลายโสรํงแสรีย (ผ๎าโสรํงหญิง)   ผ๎านุํงโสรํงเปราะฮ์ 
(โสรํงชาย)   ผ๎าขาวม๎าไหม หรือสไปเปราะฮ์  ซึ่งผ๎าชนิดนี้จะมีการทอลายขิตรูปช๎าง    รูปม๎าที่เชิงผ๎า  
สํวนสี่ที่ใช๎กับผ๎าในกลุํมนี้เชํน  สีเขียว  สีแดง  สีน้ าเงิน  สีเหลืองทอง  สีขาว   โดยผู๎ทอจะใช๎ไหมสี
จ านวนเส๎นเทํา ๆ กันทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน 
 

 
 

ภาพ 3-14 : ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย)    
 

 ประเภทท่ีสาม  ผ้าไหมยกดอก  เป็นผ๎าไหมที่มีลวดลายอยูํทั้งสองริมผ๎า   โดยริมผ๎าด๎าน
หนึ่งเป็นลวดลายที่คมชัดและเรียบ  และมีริมผ๎าด๎านหนึ่งเป็นลวดลายหยาบ  และผ๎าไหมทอชนิดนี้
จะใช๎เส๎นใยไหมมากกวําธรรมดาท าให๎ดูหนาและแนํน   ตัวอยํางของผ๎าไหมยกดอกประเภทนี้เชํน  
ผ๎ายกดอกลายดอกบัว   ผ๎ายกดอกลายละเบิก   ผ๎ายกดอกดอกจัน  ผ๎ายกดอกลายดอกพิกุล  เป็นต๎น 

 

 
 

ภาพ 3-15 : ผ๎าไหมลายลูกแกว๎ 
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 ประเภทท่ีสี่  ผ้าจกลายปะเต๊าะ  คือผ๎าไหมทอลายดอกหําง ๆ ระหวํางกัน   โดยผ๎าไหม
ชนิดนี้ผู๎ทอจะใช๎เส๎นใยไหมเส๎นพุํงหรือเส๎นยืนเป็นสีเดียวกัน  ระยะหํางระหวํางดอกเทํ า ๆ กัน  
กระจายทั่วผืนผ๎า  ผ๎าชนิดนี้พบมากที่เขตบ๎านเขวาสินรินทร์ 
 ประเภทท่ีห้า  ผ้าไหมพื้นเรียบ  ได๎แกํผ๎าไหมที่ทอเป็นสีพื้น  โดยไมํมีการมัดย๎อมหรือท า
ลวดลายแตํอยํางใด  โดยผู๎ทอผ๎าไหมชนิดนี้จะเส๎นใยไหม 1 หรือ 2 สีก็ได๎   โดยไหมเส๎นหนึ่งเป็น
เส๎นพุํง  และไหมอีกเส๎นหนึ่งเป็นเส๎นยืน  บางคร้ังใยไหมเส๎นพุํงอาจมีจ านวนมากถึง 2 – 3 เส๎นก็ได๎  
ผลที่ได๎จากการทอผ๎าไหมชนิดนี้คือ  ผ๎าไหมสีพื้นที่ความมันวาวและหนา   บางคร้ังชํางทอก็จะน า
เส๎นด๎ายเป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด๎วย   ท าให๎ผ๎าเกิดความมันระยับและสวยงามยิ่งขึ้น   
 

 
ภาพ 3-16 :  ผ๎าไหมพื้นเรียบ 

 
 นอกจากนี้กํอนการน าผ๎าไหมสีพื้นไปใช๎งาน  บางคร้ังชํางผู๎ทอจะท าการพิมพ์ลายลงผืน
ผ๎าไหม   ท าให๎ผ๎าไหมสีพื้นมีลวดลายตําง ๆ  เชํนลายหงส์  ลายสัตว์ในต านานพุทธศาสนา  เป็นต๎น   
ท าให๎ผ๎าไหมสีพื้นมีลายบนพื้นผิวของผ๎า   ซึ่งผ๎าไหมที่พิมพ์ลายเชํนนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์
เรียกวํา  “ผ๎าบาติค”   และหลังจากนั้นผ๎าไหมสีพื้นดังกลําวจะถูกน าไปประดิษฐ์เป็นเสื้อผ๎า   
เคร่ืองใช๎สอยตําง ๆ ตํอไป 
 ประเภทท่ีหก  ผ้าไหมหางกระรอก (ผ้าไหมกระนิว)   เป็นผ๎าไหมสีพื้นชนิดหนึ่งไมํมี
ลวดลายเชํนเดียวกับผ๎าไหมประเภทที่ห๎า   หากแตํในการทอผ๎าไหมชนิดนี้ชํางผู๎ทอนิยมใช๎เส๎นใย
ไหมจ านวน 2 ถึง 5 สีมาควบกัน   เพื่อทอเป็นผ๎าทั้งผืน   ผ๎าที่ได๎จะมีความเงางามเชํนเดียวกับผ๎าพื้น    
และผ๎าชนิดนี้พบได๎ทั่วไปในทุกหมูํบ๎านในจังหวัดสุรินทร์   เพราะผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านนิยมใช๎เป็น
ผ๎านุํงในชีวิตประจ าวัน   ซึ่งคนโบราณเรียกผ๎าชนิดนี้วํา  “ผ๎ามํวง” หรือ โจงกระเบนน่ันเอง34 

 

                                                        
34 อ๎างแล๎ว, น.20 
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ภาพ 3-17 :  ผ๎าไหมหางกระรอก 
 

 ส าหรับผ๎าไหมยกทองโบราณของอ าเภอทําสวําง  จังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา  ผ๎าที่
ทอน้ันมีหลากหลายทั้ง 6 รูปแบบ   แตํลวดลายบนผืนผ๎ามีความวิจิตรงดงามมากกวําที่อ่ืน   และใน
การท าลวดลายบนผืนผ๎านั้น   ชํางผู๎ทอมักนิยมใช๎การถักทอเพื่อท าลวดลายมากกวําการพิมพ์ลาย    
 รวมความแล๎ว   ผ๎าไหมซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแตํอดีต   โดยชาวบ๎าน
เป็นผู๎ผลิตและใช๎ในครัว เ รือนเป็นสํวนใหญํ  หรือบางคร้ังชาวบ๎านก็ผลิต เพื่อถวายแกํ
พระมหากษัตริย์ไทยแตํโบราณ   การผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมได๎แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
และยุคสมัย    โดยปัจจุบันผ๎าไหมไทยกลายเป็นการผลิตเพื่อการพาณิชย์และสํงออก   โดยในการ
ผลิตดังกลําวมีลักษณะผสมผสาน  กลําวคือใช๎เคร่ืองจักรกลในการทอผ๎า  ควบคูํกับการใช๎แรงงาน
มนุษย์ในการทอผ๎า    พร๎อม ๆ กับการน าเอาเทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหม  สํงผลให๎
กระบวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมจึงมีอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ  คือ  วิธีแรกการถักทอผ๎าไหมและ
การมัดย๎อมสี   และวิธีที่สองการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า   แตํทั้งนี้ไมํวําผ๎าไหมจะผลิตด๎วยกรรมวิธี
การใด   ความสวยงามและความต๎องการของผู๎บริโภคก็มิได๎ลดน๎อยลงแตํอยํางใด       
 
3.6  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานผ้าไหมสุรนิทร์ 
 ด๎วยกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์อันเร่ิมต๎นจากการปลูกหมํอน  การเลี้ยงไหม  การ
สาวไหม  การย๎อมสีไหม  การออกแบบลวดลาย  และการทอผ๎าไหม   กระบวนการตําง ๆ เหลํานี้
ล๎วนมีสํวนสัมพันธ์กับข๎อกฎหมายหลาย ๆ บทบัญญัติ   โดยเฉพาะอยํางยิ่งบทบัญญัติกฎหมายด๎าน
ทรัพย์สินทางปัญญา   ในฐานะที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่คุ๎มครองผลงาน
สร๎างสรรค์จากความคิดสติปัญญาของมนุษย์   ด๎วยเหตุนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับจึง
ได๎เข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานผ๎าไหมสุรินทร์ เชํน   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ .ศ.2537  
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค๎า  พ.ศ.2534  เป็นต๎น   
ประกอบกับงานผ๎าไหมเป็นงานที่มีมิติทั้งในด๎านวัฒนธรรม  ด๎านสิ่งประดิษฐ์  ด๎านงานออกแบบ  
และด๎านงานศิลปะ    ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาปัญหาทางกฎหมายของงานผ๎าไหม
สุรินทร์แล๎ว   ในหัวข๎อนี้จึงขอแบํงแยกกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ออกเป็น 2 สํวนใหญํ  ๆ  
ดังนี ้
 1  งานด๎านกระบวนการผลิตเส๎นไหม   อันเร่ิมต๎นตั้งแตํการปลูกหมํอน  การเลี้ยงไหม  
การสาวไหม  การย๎อมสี    
 2  งานด๎านกระบวนการผลิตผ๎าไหม  อันเร่ิมต๎นต้ังแตํการออกแบบลวดลาย  การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์จนถึงการทอผ๎าไหมและการพิมพ์ลาย   
 1  งานด้านกระบวนการผลิตเส้นไหม   การที่ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์และผู๎ประกอบการ
ตําง ๆ จะผลิตเส๎นไหมอันเป็นวัตถุดิบส าคัญในการทอผ๎าไหมนั้น  ภาคกระบวนการผลิตเส๎นไหมนี้
จะเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแตํละขั้นตอน  ดังนี้ 
     1.1  การปลูกหม่อน    ต๎นหมํอน (Mulberry: Morus alba Linn.) ถือเป็นพืชสายพันธุ์
หนึ่งของประเทศไทย  และใบหมํอนนับเป็นอาหารส าหรับหนอนไหม   โดยต๎นหมํอนในประเทศ
ไทยเป็นพืชยืนต๎นประเภทไม๎พุํม  เนื้ออํอน   เจริญเติบโตได๎ดีในเขตร๎อน  และเขตอบอํุน  ปลายใบ
แหลม  ขอบใบอาจหยักเว๎ามากคล๎ายใบมะละกอ   หรือหยักน๎อยคล๎ายใบโพธิ์   บางชนิดมีขนเล็กใต๎
ใบ   ล าต๎นมีลักษณะกลม  ผิวล าต๎นเรียบ  ไมํมีหนาม  มียางสีขาวขุํนคล๎ายน้ านม  และด๎วยเหตุที่ต๎น
หมํอนเป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งในประเทศไทย   กระบวนการปลูกหมํอนจึงเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี้ 
 ก)  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542  ต๎นหมํอนเป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย  ซึ่งคนไทยในหลายภูมิภาคทั่วประเทศร๎ูจักและน ามาใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลายใน
ธุรกิจเลี้ยงไหม   และด๎วยความส าคัญของต๎นหมํอนที่มีตํอผลผลิตของเส๎นไหม   ต๎นหมํอนสาย
พันธุ์พื้นเมืองไทยจึงถูกน าไปปรับปรุงสายพันธุ์อยูํเสมอโดยสถาบันหมํอนไหม  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร    ดังนั้นต๎นหมํอนในประเทศไทยจึงได๎รับความคุ๎มครองอยูํ 2 ประการ
ด๎วยกัน คือ   
 ประการแรก  ต้นหม่อนสายพันธุ์พื้นเมืองย่อมถือเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปตามมาตรา 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542  ในฐานะที่ต๎นหมํอนคือพันธุ์พืชที่เกษตรกรไทยและ
เกษตรกรชาวสุรินทร์ได๎ปลูกและใช๎แพรํหลาย    ต๎นหมํอนสายพันธุ์พื้นเมืองตําง ๆ จึงได๎รับความ
คุ๎มครองตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542  ดังนี้ 
 มาตรา 52 ผู๎ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือสํวนหนึ่ง
สํวนใดของพันธุ์พืชดังกลําว เพื่อการปรับปรุง พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค๎าจะต๎องได๎ รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ และท าข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์ โดยให๎น า
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เงินรายได๎ตามข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์สํงเข๎ากองทุน คุ๎มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์อยํางน๎อย
ต๎องมีรายการดังตํอไปนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช 
  (2) จ านวนหรือปริมาณของตัวอยํางพันธุ์พืชที่ต๎องการ 
  (3) ข๎อผูกพันของผู๎ได๎รับอนุญาต 
  (4) การก าหนดความเป็นเจ๎าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 
ทดลองหรือวิจัยที่ได๎มาจากการใช๎พันธุ์พืช ในข๎อตกลง 
  (5) การก าหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการแบํงปันผล ประโยชน์ตามข๎อตกลง
แบํงปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาจาก การใช๎พันธุ์พืชในข๎อตกลง 
  (6) อายุของข๎อตกลง 
  (7) การยกเลิกข๎อตกลง 
  (8) การก าหนดวิธีการระงับข๎อพิพาท 
  (9) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 53 ผู๎ใดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือ
สํวนหนึ่งสํวนใดของพันธุ์พืชดังกลําวที่มิได๎มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค๎า ให๎ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ คณะกรรมการก าหนด   
 ประการท่ีสอง  ต้นหม่อนสายพันธุ์ใหม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะพันธุ์พืชใหม่ตาม
มาตรา 12 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542    สืบเนื่องจากต๎นหมํอนสายพันธุ์พื้นเมือง 
เชํน  หมํอนน๎อย  หมํอนตาด า เป็นต๎น  เป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งที่ให๎ผลผลิตปริมาณไมํมากเพียงพอ  
นักปรับปรุงพันธุ์พืชกระทรวงเกษตรฯ จึงได๎ท าการปรับปรุงสายพันธุ์หมํอน   จนปัจจุบันเกษตรกร
ชาวสุรินทร์และชาวไทยจึงได๎เร่ิมปลูกหมํอนสายพันธุ์สกลนคร 72  อันเป็นพันธุ์หมํอนสายพันธุ์
ใหมํ   ซึ่งหมํอนสายพันธุ์นี้สามารถให๎ผลผลิตสูงถึง 3,507 ก.ก.ตํอไรํ  มีความทนทานตํออากาศแห๎ง
แล๎งเชํนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎ดี    ขยายพันธุ์งําย  เติบโตเร็ว  และต๎านทานตํอโรครากเนําได๎ดี  
ต๎นหมํอนสายพันธุ์ใหมํนี้จึงได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ    ท าให๎นัก
ปรับปรุงพันธุ์ได๎รับสิทธิเพียงผู๎เดียวในการใช๎ประโยชน์สํวนขยายพันธุ์    ทั้งนี้ไมํวํา  การขาย   
จ าหนํายเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ   หากหมํอนสายพันธุ์ใหมํนี้ได๎รับการจดทะเบียนตํอหนํวยราชการ  ดังนี ้
 มาตรา 33 ผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํมีสิทธิแตํเพียงผู๎เดียวในการ ผลิต ขาย หรือจ าหนําย
ด๎วยประการใด น าเข๎ามาในราชอาณาจักร สํงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว๎เพื่อกระท าการอยําง
หนึ่งอยํางใด ดังกลําวซึ่งสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับแกํกรณี
ดังตํอไปนี้ 
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  (1) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎
เป็นสํวนขยายพันธุ์ 
  (2) การศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ ได๎รับความคุ๎มครองเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช 
  (3) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง กระท าโดยสุจริต 
  (4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ส าหรับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความ คุ๎มครองโดยเกษตรกร
ด๎วยการใช๎สํวนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู๎ผลิต แตํในกรณีที่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศ ให๎พันธุ์พืชใหมํนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรสํงเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให๎ 
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได๎ไมํเกินสามเทําของปริมาณที่ได๎มา 
  (5) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค๎า 
  (6) การขายหรือจ าหนํายด๎วยประการใด น าเข๎ามาในราชอาณาจักร สํงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว๎เพื่อกระท าการอยํางหนึ่งอยํางใด ดังกลําว ซึ่งสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
ใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง ถูกน าออกจ าหนําย โดยผู๎ทรงสิทธิหรือด๎วยความยินยอมของผู๎ทรง
สิทธิ 
  มาตรา 34 ในการขายหรือจ าหนํายด๎วยประการใด ซึ่งสํวนขยาย พันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ ผู๎
ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํต๎องแสดงเคร่ืองหมาย ให๎ปรากฏที่สํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ 
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหํอ ของสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ 
 ด๎วยสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํที่มีแกํนักปรับปรุงพันธุ์ผู๎จด
ทะเบียน    แม๎วําเกษตรกรไทยจะได๎รับประโยชน์จากพันธุ์หมํอนที่ให๎ผลผลิตสูงขึ้นก็ตาม   แตํ
เกษตรกรไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่งชาวสุรินทร์ต๎องจํายคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํ   ทั้ง
ผู๎ทรงสิทธิยังผูกขาดในสํวนขยายพันธุ์ของหมํอนเพียงผู๎เดียวตามกฎหมาย   ในขณะที่เกษตรกรชาว
สุรินทร์สํวนใหญํมีรายได๎ไมํสูงทั้งยังมีภาระหนี้สิน   การที่กฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชมอบสิทธิ
พิเศษแกํผู๎ทรงสิทธิพันธุ์หมํอนใหมํเพียงผู๎เดียวเชํนนี้   เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรไทย
จังหวัดอ่ืน ๆ ยํอมได๎รับผลกระทบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎    และทางออกของเกษตรกรสุรินทร์และ
เกษตรกรชาวไทยมีทางออกเพียงอยํางเดียว คือ  การหันกลับไปใช๎หมํอนสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งให๎ผล
ผลิตต่ าและมีความต๎นทานโรคน๎อย    อันสํงผลตํอต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการขาดการพัฒนา
สายพันธุ์หมํอนที่เหมาะตํออุตสาหกรรมผ๎าไหมในที่สุด    
 ข)  ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522    หมํอนถือเป็นพืชและเป็นสิ่งที่ไมํได๎รับ
การคุ๎มครองตามมาตรา  9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  บัญญัติวํา 

“มาตรา 9  การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  สัตว์  
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พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช..” 

หม่อนจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   แต่
กระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่มิใช่สิ่งที่มาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ก าหนดไว้   
กระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่จึงอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 5 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 35 ได้   เพราะกระบวนการดังกล่าวมีความใหม่   มีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้น  และกระบวนการสร้างหม่อนพันธุ์ใหม่นี้ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทาง
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมได้    และผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้กรรมวิธีที่ตน
ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 36 (2)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ดังนี้ 

มาตรา 36   ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือน าเข้า

มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้  ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 

ดังนั้นในส่วนของหม่อนพืชใบที่เป็นอาหารหลักของหนอนไหม   เพื่อการผลิตผ้าไหม  
หม่อนในฐานะพืชชนิดหน่ึงจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542  
แม้ว่าต้นหม่อนไม่ใช่สิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 คุ้มครอง   เพราะหม่อนเป็นพืชชนิด
หนึ่ง  ซึ่งในมาตรา 9 (1)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ไม่ให้ความคุ้มครองไว้   แต่อย่างไรก็
ตามกระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่ยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ.2522 ได้   เน่ืองจากมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มิได้บัญญัติห้ามการคุ้มครอง
ในกรรมวิธีการสร้างพันธุ์พืชใหม่ 
 ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.2542  
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  คือ  ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของเกษตรกรไทยและเกษตรกรชาว
สุรินทร์   เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการใช้หม่อนสายพันธุ์ใหม่หรือการใช้กรรมวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์หม่อนจากผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย  ในขณะที่เกษตรกรชาวสุรินทร์เป็นผู้มีรายได้น้อย
และมีภาระหนี้สินจ านวนมาก   ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเหล่านี้ย่อมท าให้ผ้าไหมสุรินทร์มีราคาสูงขึ้นอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการสูญเสียตลาดสินค้าผ้าไหมของชาวสุรินทร์   เพราะ

                                                        
35 มาตรา 5  ภายใต้บังคับมาตรา  9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
 (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 

 (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
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สินค้าผ้าไหมที่มีราคาถูกกว่าจากต่างประเทศย่อมเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์  
เช่นสินค้าผ้าไหมและเส้นไหมจากประเทศจีน  ประเทศเวียดนาม  ฯลฯ    

อย่างไรก็ตามการที่ทางสถาบันหม่อนไหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามา
ปรับปรุงสายพันธุ์หม่อนและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรชาวสุรินทร์     โดยเกษตรกรชาว
สุรินทร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   แต่เกษตรกรต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์หม่อนนั้น   วิธีการนี้
ย่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรชาวสุรินทร์ได้เป็นอย่างมาก      ท าให้ผลกระทบของความ
คุ้มครองตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นไม่ส่งผลร้ายแรงนัก  แต่สิ่งนี้ก็มิใช่หลักประกันในอนาคต
และการพัฒนาของอุตสาหกรรมไหมสุรินทร์   ว่า ในอนาคตการปลูกหม่อนต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นหรือไม่      ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวสุรินทร์  

1.2  การเลี้ยงไหม    การเลี้ยงไหมถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผ้าไหมสุรินทร์   
เพราะหนอนไหมแต่ละสายพันธุ์ย่อมให้เส้นไหมที่มีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ  
สีของเส้นไหม   ด้วยเหตุนี้การพัฒนาสายพันธุ์ไหมจึงนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ   ซึ่งในปัจจุบัน
สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการอยู่ นั้น   
กระบวนการเลี้ยงไหมของเกษตรกรจึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี้ 

ก)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   เช่นเดียวกับหม่อน   หนอนไหมย่อมไม่อาจ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย  เพราะหนอนไหมคือสัตว์ชนิดหนึ่ง  ซึ่งตามมาตรา 
9 (1)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ระบุว่า  สัตว์  สารสกัดจากสัตว์ย่อมไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   

มาตรา 9  การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  สัตว์  

พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด  หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดี  อนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน 

ด้วยเหตุนี้หนอนไหมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตร   บรรดาหนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ต่าง ๆ อาทิ  หนอนไหมสายพันธุ์อิลี่36   
เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยทั้งหมดย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้หนอนสายพันธุ์

                                                        
36 หนอนไหมอิล่ี  คือหนอนไหมสายพันธ์ุหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  และเป็นหนอนไหมป่า  มีความต๎านทาน 
   โรคสูง   ทั้งหนอนสายพันธุ์นี้ยงัสามารถกินใบไม๎ได๎หลากชนิด  โดยไมํจ ากัดวําต๎องเป็นใบหมํอน      
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ใหม่ได้   โดยผู้ปรับปรุงสายพันธุ์หนอนไหมเหล่านี้ไม่อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนจากเกษตรกรได้    
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหนอนไหมเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 9 (1) 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   แต่กรรมวิธีการพัฒนาหนอนไหมไม่ใช่สิ่งที่มาตรา 9 (1)  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ระบุไว้    ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีการพัฒนาหนอนไหมจึงเป็นสิ่ง
ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎  หากปรากฏ
วํากรรมวิธีการพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหมมีความใหมํ  มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  และกรรมวิธี
ดังกลําวสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และหัตถกรรมได๎    

นอกจากนี้ในสํวนกรรมวิธีการเลี้ยงหนอนไหม   หากบุคคลใดค๎นพบเทคนิคการเลี้ยง
หนอนไหมที่มีความใหมํ   ขั้นการเลี้ยงหนอนไหมที่มีเทคนิคสูงขึ้น  และเทคนิคการเลี้ยงหนอน
ไหมนี้สามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเลี้ยงหนอนไหมได๎ตามมาตรา 5 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  แล๎ว   บุคคลนั้นก็อาจยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   อันท าให๎ผู๎จดทะเบียนจะได๎รับสิทธิผูกขาดในการใช๎
เทคนิคการเลี้ยงไหมดังกลําวเพียงผู๎เดียวภายในระยะเวลา 25 ปีนับแตํวันยื่นค าขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร   

เชํนเดียวกับผลกระทบจากกฎหมายในการปลูกหมํอน  คือ  ปัญหาและอุปสรรคจาก
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ก็คือ  ภาระด๎านคําใช๎จํายที่สูงขึ้นของ
เกษตรกรสุรินทร์และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ   เพราะการใช๎กรรมวิธีพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหมที่
จดทะเบียนตามกฎหมายสิทธิบัตรแล๎ว  หรือการใช๎เทคนิคการเลี้ยงหนอนไหมที่จดทะเบียน
สิทธิบัตรไว๎แล๎ว  เกษตรกรผู๎ปรับปรุงพันธุ์หนอนไหมหรือใช๎เทคนิคการเลี้ยงหนอนไหมดังกลําว
ต๎องเสียคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิตามสิทธิบัตร    ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือราคาผลิตผ๎าไหมยํอมสูงขึ้น
กวําสินค๎าผ๎าไหมของประเทศคูํแขํงในตลาดค๎าผ๎าไหมอ่ืน  ๆ   จนอาจกํอให๎เกิดการสูญเสียตลาดผ๎า
ไหมสุรินทร์และผ๎าไหมในท๎ายที่สุด    ดังนั้นแม๎วําพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 จะชํวยให๎
เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย   แตํ ในขณะเดียวกัน
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ก็ยังกํอผลกระทบตํออุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และผ๎าไหม
ไทยในเวลาเดียวกัน   แม๎วําปัญหาเร่ืองนี้ยังไมํสํงผลรุนแรง   เพราะผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์หนอนไหม
และกรรมวิธีการเลี้ยงไหมปัจจุบันก็คือสถาบันหมํอนไหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ซึ่งหนํวยราชการได๎เข๎ามาชํวยเหลือเกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยโดยไมํแสวงหาผล
ก าไรก็ตาม 

1.3  การสาวไหม   คือการดึงเส้นใยออกจากรังไหม โดยน ารังไหมไปต้ม ท าละลายกาวที่
ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นในรังให้แยกออกจากกัน  แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธี   ซึ่งใน
ประเทศไทยชาวบ้านได้เรียนรู้และถ่ายทอดการสาวไหมแบบพื้นเมืองมานานแล้ว   แต่ด้วยการสาว
ไหมที่ต้องอาศัยช่างผู้ช านาญและต้องใช้เวลาในการสาวไหมที่นานมาก   การพัฒนาเทคนิคการสาว
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ไหมด้วยเคร่ืองจักรจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง   และการสาวไหมทั้งของเกษตรกรชาวสุรินทร์และ
ชาวไทยย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี้ 

ก)  การสาวไหมแบบพื้นเมืองซึ่งเกษตรกรชาวสุรินทร์และชาวไทยได้ใช้กันมาตั้งแต่คร้ัง
บรรพชน   การสาวไหมดังกลําวนี้ยํอมไมํได๎รับความคุ๎มครองทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสาว
ไหมและกรรมวิธีการสาวไหมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   เพราะการสาวไหมด๎วยวิธี
นี้ขาดความใหมํทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ใช๎และกรรมวิธีที่ใช๎ตามที่มาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ.2522 ก าหนดไว๎   เน่ืองด๎วยการสาวไหมเป็นสิ่งที่บรรพชนได๎ถํายทอดมาให๎แกํลูกหลานในยุค
ปัจจุบัน 

มาตรา  5  ภายใต้บังคับมาตรา  9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ดังนั้นกลุํมผ๎าผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือและกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมใน
รูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงสามารถใช๎การสาวไหมแบบพื้นบ๎านได๎   โดยทั้งสองกลุํมไมํ
ต๎องเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด 

ข)  การสาวไหมด้วยเคร่ืองจักร   ด๎วยเหตุที่การสาวไหมต๎องใช๎ชํางผู๎มีฝีมือและต๎องใช๎
เวลาด าเนินการมาก   ทั้งอาจเกิดการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม  ณ  จุดนี้นักประดิษฐ์จึง
เข๎ามามีสํวนในการปรับปรุงการสาวไหม    โดยนักประดิษฐ์ได๎สร๎างเคร่ืองสาวไหมขึ้นมาท างาน
แทนแรงงานมนุษย์   ท าให๎เส๎นไหมที่ได๎จากเคร่ืองสาวไหมมีความเรียบ  สม่ าเสมอ   และไมํมีการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม   เคร่ืองสาวไหมจักรกลเหลํานี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาก
ความคิดสติปัญญาของมนุษย์        ซึ่งผู๎ประดิษฐ์อาจยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ
อนุสิทธิบัตรได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ทั้งนี้แล๎วแตํผู๎ประดิษฐ์จะเลือกความ
คุ๎มครองประเภทใดประเภทหนึ่งระหวํางสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร  ภายใต๎เงื่อนไข
ดังนี ้

กรณีผู๎ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์   เคร่ืองจักรสาวไหมดังกลําวต๎องมี
องค์ประกอบครบ 3 ประการด๎วยกัน  คือ  ประการแรกเคร่ืองสาวไหมต๎องมีความใหมํซึ่งไมํเคย
ปรากฏมากํอนในราชอาณาจักร   ประการที่สองเคร่ืองสาวไหมต๎องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  ซึ่ง
ผู๎เชี่ยวชาญระดับสามัญในสาขาเคร่ืองสาวไหมมิได๎ประจักษ์โดยงําย  และประการสุดท๎ายเคร่ือง
สาวไหมนี้ต๎องสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมได๎ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในมาตรา 5 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   
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มาตรา  5  ภายใต้บังคับมาตรา  9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

กรณผีู้ประดิษฐ์จะขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   หากเคร่ืองสาวไหมเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์
ที่มีความใหม่  และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม   แต่เคร่ืองสาวไหมนี้มิได้มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  
โดยผู้ประดิษฐ์ต้องเลือกจดทะเบียนเพียงอย่างเดียวระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร 

มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
 (2) เป็นประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

มาตรา 65 ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันไม่ได้ 

ดังนั้นเคร่ืองสาวไหมย่อมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร  พ.ศ.2522  และหากผู้ประดิษฐ์เลือกจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
แล้ว   ผู้ประดิษฐ์ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียน
ได้ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.252237   

1.4  การย้อมไหม  นับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างหนึ่ง   เพื่อการขจัดกาวและสิ่ง
สกปรกออกจากเส้นไหมพร้อม ๆ กับการย้อมสีไหมตามที่ผู้ทอต้องการ     โดยในส่วนของการย้อม
ไหมนี้สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรก  กรรมวิธีการย้อมไหม   และส่วนที่สอง  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสีไหม   สูตรสีที่ใช้ย้อมไหม   ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา  2 ฉบับด้วยกัน ดังนี้ 

ก)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ในส่วนกรรมวิธีการย้อมไหมและสูตรสีที่ใช้ใน
การย้อมไหมนั้นย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้    เพราะกรรมวิธีและสูตร
สีที่ใช้เป็นสิ่งที่มุ่งใช้ประโยชน์หาใช่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายตามมาตรา 6 วรรค

                                                        
37 มาตรา 36   ผู๎ทรงสิทธิบัตรเทํานั้นมีสิทธิดังตํอไปนี้ 

  (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช๎ ขาย มีไว๎เพื่อขาย เสนอขายหรือน าเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงผลติภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 
                     (2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
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สองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งระบุว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือ
ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ  หรือวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทาง   วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์”    ดังนั้นกรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึงนับเป็นกรรมวิธี
หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท างานตามกฎหมายลิขสิทธิ์   กรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึงย่อมไม่อาจ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ 

ข)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   ส าหรับการย้อมไหมนั้นย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ทั้ง 2 ส่วน คือส่วนกรรมวิธี  และส่วนอุปกรณ์ที่
ใช้ย้อมไหม  และสูตรที่ใช้ย้อมสีเส้นไหม  ดังนี ้

กรรมวิธีการย้อมสีไหม  ตามข้อมูลที่ได้จากการวิจัย   ชาวบ้านในประเทศไทยมีกรรมวิธี
การย้อมไหมอยู่ 2 วิธีการ  คือ  การย้อมร้อน  และการย้อมเย็น   ซึ่งทั้งสองวิธีการย้อมเส้นไหม
ดังกล่าวย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   เพราะวิธีการย้อม
ร้อนและวิธีการย้อมเย็นเป็นวิธีการที่ชาวบ้านทั่วประเทศไทยได้ใช้และรู้จักกันมาอย่างยาวนาน   
วิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสองจึงเป็นกรรมวิธีที่ขาดความใหม่ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ.2522  กรรมวิธีการย้อมร้อนและกรรมวิธีการย้อมเย็นจึงเป็นกรรมวิธี   ซึ่งเกษตรกรทั่วประเทศ
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย 

ส าหรับการย้อมไหมของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์   คณะผู้วิจัยพบว่า  นอกจากช่างทอผ้า
ไหมชาวสุรินทร์จะใช้กรรมวิธีย้อมไหมด้วยวิธีการย้อมร้อนและย้อมเย็นแล้ว   ในจังหวัดสุรินทร์
ช่างทอผ้าไหมยังมีวิธีพิเศษเฉพาะกลุ่มตน  คือกรรมวิธีการสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   แต่
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่เส้นไหมดังกล่าวหาใช่กรรมวิธีที่มีความใหม่
ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  เพราะกรรมวิธีการย้อมสีครามแก่เส้นไหมด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์นี้     ช่างทอผ้าไหมในสุรินทร์ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษแล้ว   
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงเป็นกรรมวิธีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยแล้ว   
กรรมวิธีเช่นนี้จึงขาดความใหม่ตามกฎหมายตามที่มาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 
บัญญัติไวว่้า 

มาตรา 6  การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยู่แล้ว 

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร… 

ดังนั้นกรรมวิธีการย้อมสีไหมทั้งการย้อมร้อน  การย้อมเย็น  และกรรมวิธีการย้อมสีคราม
แก่เส้นไหมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจึงไม่อาจยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์   หรือ     
อนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ได้  เพราะกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสาม
วิธีนี้ขาดความใหม่  และกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสามเป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายในราชอาณาจักร
ก่อนวันยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 



 

 

95 

อุปกรณ์ท่ีใช้ย้อมสีไหม  และสูตรการย้อมสีไหม    จากข้อมูลการย้อมไหมบรรดาอุปกรณ์
ที่ช่างทอผ้าไหมใช้ล้วนเป็นอุปกรณ์ทั่วไป   ซึ่งช่างทอผ้าไหมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและหาใช่
สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นดังเช่นเคร่ืองจักรต่าง ๆ ไม่   ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสีไหมของช่าง
ทอผ้าไหม  เช่น  เชือก  อ่าง  โอ่ง  น้ าสะอาด  ฯลฯ   ดังนั้นอุปกรณ์ที่ช่างทอผ้าไหมใช้งานจึงไม่ใช่
สิ่งประดิษฐ์ตามความหมายในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 38  เพราะอุปกรณ์ย้อม
ไหมเหล่านี้มิใช่การคิดค้นหรือคิดท าขึ้น  อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้น
ใหม่ หรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

สูตรท่ีใช้ในการย้อมสีไหม   ช่างทอผ้าไหมมีสูตรการย้อมสีไหมอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ   
สูตรสีธรรมชาติ   อันได้มาจากวัตถุดิบตามท้องถิ่นของเกษตรกร  เช่น ใบและกิ่งของต้น

คราม  คร่ัง  แก่นเข ฯลฯ  ผ่านกระบวนการต้ม  หรือหมักกับน้ าสะอาด  จนกระทั่งเกิดน้ าย้อมสี
ธรรมชาติเพื่อการย้อมเส้นไหม    น้ าย้อมสีธรรมชาติเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่อาจขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร       พ.ศ.2522           เพราะน้ าย้อม
สีธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่างผู้ทอผ้าไหมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว    สูตรน้ าย้อมสีตาม
ธรรมชาติจึงขาดความใหม่ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.
252239    

สูตรสีเคมีหรือสีสังเคราะห์   อันได้มาจากเคมีภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดถูกน ามาผสมกันจน
สามารถก่อเกิดสีสันต่าง ๆ แก่เส้นไหมได้    หากสีเคมีเพื่อการย้อมเส้นไหมเหล่านี้เป็นการประดิษฐ์
ที่มีความใหม่    มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  และสีเคมีภัณฑ์ที่ได้จากสูตรเคมีเหล่านี้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  และหัตถกรรมได้     สีเคมีภัณฑ์
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5 และ

                                                        
38 มาตรา 3   ในพระราชบัญญัตินี้ 
    "กรรมวิธี" หมายความวํา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให๎คงสภาพหรือให๎มี 
    คุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให๎ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช๎กรรมวิธีนั้น ๆ ด๎วย 
39มาตรา 5  ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้ 
    (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ 
    (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
    (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
   มาตรา 6  การประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ได๎แกํการประดิษฐ์ที่ไมํเป็นงานที่ปรากฏอยูํแล๎ว 
    งานที่ปรากฏอยูํแล๎ว ให๎หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังตํอไปนี้ด๎วย 
    (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช๎แพรํหลายอยูํแล๎วในราชอาณาจักรกํอนวันขอรับสิทธิบัตร 
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มาตรา 65 ทวิ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 

ปัญหาที่ช่างทอผ้าไหมสุรินทร์และช่างทอผ้าไหมในจังหวัดอ่ืน ๆ อาจได้รับ  ก็คือ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูงขึ้นในด้านสีเคมีเพื่อการย้อมไหม      หากช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีในการย้อม
สีไหม    ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรในงานประดิษฐ์สีเคมีเหล่านี้ย่อมสามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์จากช่างทอผ้าไหมได้   ถ้าช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีภัณฑ์ในการย้อมเส้นไหม  ทั้งนี้
เป็นไปตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ซึ่งบัญญัติว่า     

มาตรา 36   ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือน าเข้า

มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้  ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร… 

แต่ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิบัตรสูตรสีเคมีภัณฑ์เพื่อการย้อมเส้นไหมของช่างทอผ้า
ไหมสุรินทร์ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก  เพราะผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เลือกใช้สี
ธรรมชาติในการผลิตผ้าไหม   ส่วนการใช้สีเคมีเพื่อการย้อมผ้าไหม   ไม่ปรากฏว่า   ผู้ผลิตผ้าไหม
รายใดต้องการละเมิดสิทธิบัตรสีเคมีเพื่อการย้อมไหม   เพราะราคาสีเคมีเหล่านี้ไม่สูงมากนัก   ซึ่ง
ผู้ผลิตผ้าไหมสามารถหาซื้อได้โดยไม่ยากนัก   หากใช้สีเคมีย้อมสีเส้นไหม  ต้นทุนในการผลิตผ้า
ไหมก็ไม่ได้สูงมากขึ้น       ดังนั้นปัญหาด้านสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์สีเคมีภัณฑ์จึงยังมิใช่ปัญหาที่มี
ความรุนแรงและคุกคามต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ 

2  งานด้านกระบวนการผลิตผ้าไหม   เมื่อเส้นไหมเส้นเล็ก ๆ ได้ผ่านกระบวนการ
ออกแบบลวดลาย  การทอ   และการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมแล้ว   ผ้าไหมผืนงานก็จะบังเกิดขึ้น   
และภายใต้กระบวนการผลิตผ้าไหมเหล่านี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน  ดังนี ้

1)  การออกแบบลวดลาย 

2)  การทอผ้าไหม 

3)  การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม 

4)  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5)  การจ าหน่ายผ้าไหม 
1)  การออกแบบลวดลาย   จากการส ารวจข้อมูลการออกแบบลวดลายซึ่งกลุ่ม

อุตสาหกรรมผ้าไหมทั้งในภาคครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมใช้งานกันอยู่มี  2 วิธีการใหญ่ ๆ 
ด้วยกัน คือ  การออกแบบบนกระดาษ   และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อมาก็คือ  งานออกแบบทั้งสองประการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทใด   โดยปรากฏว่า   งานออกแบบลวดลายทั้งสองได้รับการคุ้มครองจากบทบัญญัติ
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ  ดังนี้ 
ก)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ในฐานะที่การออกแบบลงบนกระดาษ  และการ

ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   คือ  งานสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเร่ิมของผู้สร้างสรรค์    โดย
งานออกแบบทั้งสองประเภทนับเป็นงานที่มุ่งประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ    ดังนั้นตามแนวความคิดของคณะผู้วิจัยแล้ว  งานออกแบบทั้งสองประเภทจึงนับเป็นงาน
ศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ระบุว่า 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตนิี ้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ   หลายอย่าง

ดังต่อไปนี้ 
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น   แสง สี หรือสิ่งอ่ืน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง..... 
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6)   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า 

ข)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  สืบเนื่องจากการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมทั้ง 2 วิธี  คือ  การออกแบบบนกระดาษ  และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์     การ
ออกแบบทั้งสองได้สร้างงานขึ้นใน 2 มิติพร้อม ๆ กัน  อันได้แก่มิติแรกการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปกรรม  เพื่อการชื่นชมคุณค่าทางงานศิลปะ  มิติที่สองการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนั้นมุ่ง
ประโยชน์ในการใช้สอย   เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อผ้าไหม   ดังนั้นงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากการใช้เส้น  สีสร้างลวดลายบนกระดาษและวัสดุอ่ืนใด    งาน
ออกแบบดังกล่าวจึงอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ได้ดังนี ้ 

มาตรา 3
   ในพระราชบัญญัติน้ี 

"แบบผลิตภัณฑ์ "  หมายความว่า  รูป ร่างของผลิตภัณฑ์  หรือองค์ประกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ 

แต่มิใช่ว่าการออกแบบลวดลายผ้าไหมทุกคร้ังจะเป็นงานอันอาจขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้    เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้นั้น   การออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้นยังต้องมีลักษณะครบองค์ประกอบตามมาตรา 56 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ด้วย  อันได้แก่  การออกแบบลวดลายต้องมีความใหม่   และ
การออกแบบลวดลายดังกล่าวนั้นต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ 
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มาตรา 56  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 

ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทั้ง 2 วิธีการตามความคิดของคณะผู้วิจัยจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน  คือ   พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522    

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยยังพบว่า  การออกแบบลวดลายของช่างทอผ้ามีกลุ่มหนึ่งไม่อาจ
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้   เพราะช่างทอผ้าไหมชาว
สุรินทร์กลุ่มนี้คิดแบบลวดลายไว้ในใจของตน   และขณะเมื่อทอผ้าไหมช่างกลุ่มนี้ จึงใช้ฝีมือ
แสดงออกซึ่งความคิดผ่านการทอลวดลาย     จนลวดลายที่สวยงามปรากฏบนผืนผ้าไหม   การ
ออกแบบในลักษณะนี้จึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใดได้เลย  เพราะการทอผ้ามิใช่งาน
อันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

นอกจากนี้การที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกลวดลายที่ออกแบบ
ขึ้นใหม่   และกลุ่มที่สองลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์   ส่งผลต่อการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกัน  ดังนี้  

กลุ่มแรก  ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่   ซึ่งลวดลายในกลุ่มนี้ตามความเห็นของคณะผู้วิจัย  
เห็นว่า  ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  และอาจได้ รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522    โดยการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นี้ถือเป็นงานศิลปประยุกต์
ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เพราะจุดมุ่งหมายของการออกแบบลวดลาย
ขึ้นใหม่นี้ คือ  การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ    

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ   หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6)   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้ เพื่อประโยชน์
ทางการค้า 

ในขณะเดียวกันการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่เพื่อการผลิตผ้าไหมยังอาจได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  พ.ศ.2522  มาตรา 56  ที่บัญญัติว่า 

มาตรา 56  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 

เพราะการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นั้นประกอบด้วยลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์   ซึ่ง
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หากลวดลายและสีบนผ้าไหมมีความใหม่   และไม่เคยปรากฏลวดลายและสีเช่นนั้นมาก่อนใน
ประเทศไทย   รวมทั้งหากลวดลายและสีของผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ้าไหมได้แล้ว  ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่ย่อมได้ไปซึ่งความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 

กลุ่มที่ 2  ลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมทอมือสุรินทร์   ลวดลายในกลุ่มที่สองนี้อาจได้ไปซึ่ง
ความคุ้มครองตามมาตรา 3  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546  ได้  หาก
ปรากฏว่า  ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์นั้นเป็นลวดลายที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว  อันแสดงให้เห็นได้ว่า  
สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ลวดลายนั้น ๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของจังหวัดสุรินทร์
เท่านั้น   ตัวอย่างของลวดลายดั้งเดิมที่อาจได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  ก็คือ  ผ้าไหมลวดลายโฮลสุรินทร์   

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546   
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน

แหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 

ส่วนลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์อ่ืน   หากไม่อาจแสดงให้ปรากฏได้ว่าลวดลาย
ดังกล่าวนั้นเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์  มีชื่อเสียง  คุณภาพ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของจังหวัด
สุรินทร์แล้ว  ลวดลายเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3  พระราชบัญญัติสิ่งบ่ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546  เช่น  ลวดลายลูกแก้ว  ฯลฯ     ทั้ง ๆ ที่ลวดลายเหล่านี้เป็นลวดลายที่
แสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ก็ตาม   ส่งผลให้ลวดลายเหล่านี้อาจถูกฉกฉวยประโยชน์
จากผู้อื่นและก่อเกิดความเสียหายแก่ชาวสุรินทร์    

2)  การทอผ้าไหม    การทอผ้าไหมคือเป็นขั้นตอนหลักที่ก่อเกิดผืนผ้าไหมและการสร้าง
ลวดลายบนผ้าไหม   รวมทั้งการทอผ้าไหมยังเป็นตัวก าหนดความหนาของเนื้อผ้าไหม   และเมื่อ
พิจารณาว่า  การทอผ้าไหมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดแล้ว  
คณะผู้วิจัยพบว่า  การทอผ้าไหมย่อมมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

ก)  ด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้าไหม   ปัจจุบันช่างทอผ้าไหมในจังหวัด
สุรินทร์ได้ใช้อุปกรณ์ที่ส าคัญอยู่ 2 ชนิดเพื่อการทอผ้าไหม  คือ 

ชนิดแรก   เคร่ืองจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย  
ชนิดที่สอง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน   
ชนิดที่สาม  เคร่ืองทอผ้าไหม (กี่) 
ชนิดแรก   เคร่ืองจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย     ส าหรับเคร่ืองจักรกรอด้าย

ไหมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง   ซึ่งผู้ประดิษฐ์อาจขอรับหนังสือส าคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/à¸�à¸¸à¸�à¸ à¸²à¸�
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ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ได้   หากการประดิษฐ์เคร่ืองจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้า
หลอดด้ายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบครบ 3 ประการตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ.2522 ดังนี ้

มาตรา 5  ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วย
ลักษณะดังตํอไปนี้ 

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
จากข๎อมูลที่ได๎จากสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดสุรินทร์   ปัจจุบันใน

จังหวัดสุรินทร์กลุํมผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในรูปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได๎มีการ
น าเข๎าเคร่ืองจักรเพื่อการสาวไหมจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎   เชํน  ร๎านเรือนหมํอน  ไหมไทย  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร์  ฯลฯ   และในขณะเดียวกันทางสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ได๎
รํวมกับหนํวยราชการอ่ืน ๆ  ประดิษฐ์เคร่ืองจักรกลเพื่อการสาวไหมขึ้น    ดังนั้นผู๎ประดิษฐ์
เคร่ืองจักรกลเพื่อการสาวไหมเหลํานี้ยํอมอาจขอรับหนังสือส าคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 ได๎ 

ชนิดที่สอง  อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน  ส าหรับกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ที่ใช้อุปกรณ์พื้นบ้าน   เพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้ายนั้น  แม้ว่า
ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมีสภาพเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ตาม   แต่อุปกรณ์ที่ทาง
กลุ่มใช้ยังคงเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม   ซึ่งทางกลุ่มได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุ ษ  
อุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีอยู่และใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย    ส่งผล
ให้เคร่ืองมืออุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมิใช่สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ที่บัญญัติว่า 

มาตรา 6  การประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ได๎แกํการประดิษฐ์ที่ไมํเป็นงานที่ปรากฏอยูํแล๎ว 
    งานที่ปรากฏอยูํแล๎ว ให๎หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังตํอไปนี้ด๎วย 
    (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช๎แพรํหลายอยูํแล๎วในราชอาณาจักรกํอนวันขอรับสิทธิบัตร…. 

ด๎วยเหตุนี้อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช๎กรอด๎ายไหมแบบพื้นบ๎านจึงไมํอาจขอหนังสือ
ส าคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ได๎   เพราะอุปกรณ์
และเคร่ืองมือที่ ใช๎กรอด๎ายไหมแบบพื้นบ๎านไมํใชํการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ       ซึ่งมาตรา 5 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ระบุไว๎วํา   อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จะต๎องเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหมํและมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  รวมทั้งต๎องสามารถประยุกต์ใช๎ในทาง
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม   หัตถกรรมได๎   
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ชนิดท่ีสาม  เคร่ืองทอผ้าไหม (กี่)   ในจังหวัดสุรินทร์การทอผ้าไหมใช้เคร่ืองทอผ้าไหม 
(กี่) อยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ   ชนิดแรกเคร่ืองทอผ้าโบราณ (กี่)   และชนิดที่สองเคร่ืองทอผ้าแบบกี่
กระตุก     โดยไม่ปรากฏข้อมูลการใช้เคร่ืองจักรกลทอผ้าไหมแทนแรงงานมนุษย์    เคร่ืองทอผ้า
ไหม (กี่)  ทั้งสองชนิดนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในราชอาณาจักรไทย   แม้ว่า
เคร่ืองทอผ้าไหม (กี่) จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม  แต่เคร่ืองทอผ้าไหมทั้งสองชนิดก็มิใช่สิ่งประดิษฐ์ที่
เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย   ดังนั้นเคร่ืองทอผ้าไหม (กี่)  ทั้งสองชนิดจึงไม่อาจขอรับหนังสือส าคัญ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.252240 ได้ 

3)  การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม 

โดยปกติแล้วลวดลายของผ้าไหมย่อมเกิดขึ้นจากการทอ    แต่ส าหรับผ้าไหมที่ทอขึ้นมา
โดยมีสีเพียงสีเดียวแล้ว (ผ้าไหมพื้นเรียบ)   ช่างผู้ทอจะสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายลงบน
ผ้าไหม    เพื่อให้ผ้าไหมเกิดความสวยงามและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผ้าไหม  ก่อนที่ผ้าไหมจะถูก
น าไปผลิตเป็นเสื้อผ้า  เคร่ืองใช้สอยต่าง ๆ    และในขั้นการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมนี้ย่อมเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2  ฉบับ  ดังนี้ 

ก)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ผ้าบาติกหรือผ้าไหมที่ถูกพิมพ์ลวดลายลงบนผืน
ผ้านั้น   ในทางกฎหมายแล้วถือว่าผ้าบาติกนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ในฐานะผ้าบาติกเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537   เพราะงานผ้าบาติคนี้เป็นงานที่มีความมุ่งหมายใน 2 ประการด้วยกันคือ  ประการแรก
การสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  และประการที่สอง  การเพิ่มมูลค่าแก่ผ้าไหม  เพื่อประโยชน์ใน
การตลาด    

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ   หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น  แสง สี หรือสิ่งอ่ืน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง..... 

(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6)   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว

                                                        
40 มาตรา 5  ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้ 

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
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นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า 

ดังนั้นผ้าบาติกจึงเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย  และผู้พิมพ์
ลวดลายบนผ้าไหมบาติคย่อมมีฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าบาติค        

ข)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522    การพิมพ์ลายลงบนผ้าไหมย่อมก่อเกิด
ความสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  2 ประการด้วยกัน  ดังนี้ 

ประการแรก  การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมอาจได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์    
เพราะการออกแบบตามนัยยะมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  คือรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์  หรือองค์ประกอบของลวดลาย  หรือสีของผลิตภัณฑ์  อันมีลักษณะพิเศษส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้    ด้วยเหตุนี้
การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าไหมอันเป็นการสร้างลวดลาย  สีลงบนผืนผ้าไหม   การพิมพ์ลายจึงถือ
เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 

เช่นเดียวกับการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการทอก็อาจถือเป็นงานออกแบบ   
เพราะการสร้างลวดลาย  หรือสีของผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร   พ.ศ.2522 
นั้น   ในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร   พ.ศ.2522  หาได้ก าหนดรูปแบบ  หรือวิธีการสร้าง
ลวดลาย  หรือสี    ด้วยเหตุนี้การพิมพ์ลวดลาย  การใช้มือเขียนลวดลาย  หรือการทอสร้างลวดลาย
บนผืนผ้าไหมล้วนนับเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสิ้น   ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า
ไหมทุกวิธีการจึงอาจขอรับหนังสือส าคัญสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  พ.ศ.2522 ได้   หากการ
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมมีคุณสมบัติตามที่มาตรา 56 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ดังนี ้

มาตรา 56  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 

ประการท่ีสอง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพิมพ์ลายผ้าไหมบาติด   ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ผลิตผ้าไหมบาติคในจังหวัดสุรินทร์ยังคงใช้บล็อกสกรีน  เพื่อการพิมพ์ลาย   และ
การพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนนี้เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตผ้าไหมรู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทย    วิธีการพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนจึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ตามมาตรา 5
และมาตรา 6  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.252241  ส่งผลให้บรรดาอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้
พิมพ์ลายผ้าไหมบาติคไม่อาจได้รับหนังสือส าคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์    

                                                        
41 มาตรา 5  ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้ 
    (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ 
    (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
    (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
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4)  การออกแบบบรรจุภัณฑ์    บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้หีบห่อผ้าไหมสุรินทร์  ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่มต่างได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้หีบห่อของผ้า
ไหมสุรินทร์ดูสวยงามสะดุดตาและดึงดูดใจผู้บริโภค    ภายใต้การสนับสนุนของทางหน่วยราชการ
ภาครัฐ   ท าให้กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ก็ดี  กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปโรงงานทอผ้าไหม
และพาณิชยกรรมก็ดีต่างมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเอง   ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ  ดังนี ้

ก)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ในฐานะที่บรรจุภัณฑ์เป็นงานศิลปประยุกต์ตาม
ความในมาตรา 4 (7)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537    แม้ว่าบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะมีความ
สวยงามทางศิลปะก็ตาม   แต่ด้วยความมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์  คือความต้องการใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจและการตลาด   ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ที่บัญญัติว่า   “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม 
(1) ถึง (6)   อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่น
ชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็น
เคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ข)  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ด้วยเหตุที่งานบรรจุภัณฑ์  คือ  งานออกแบบ
รูปร่างของกล่อง  หีบห่อของผ้าไหม  พร้อม ๆ กับการใช้ลวดลายและสีบนหีบห่อหรือกล่องบรรจุ
ผ้าไหม   ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์นับเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร  พ.ศ.2522    แต่การที่งานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมจะได้ไปซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้น   งานบรรจุภัณฑ์ผ้ าไหมยังต้องประกอบด้ วยลักษณะอีก 2 ประการตามมาตรา 56 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  กล่าวคืองานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมต้องเป็นงานที่มีความใหม่  
และไม่เคยปรากฏหรือใช้งานแพร่หลายในประเทศไทยมาก่อนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์    และงานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมต้องสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้    

5)  การจ าหน่ายผ้าไหม     ในการผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมสู่ตลาดผู้บริโภคนั้น   กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์   โดยผู้ผลิตผ้าไหม
สุรินทร์จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี้ 
 ก)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พ.ศ.2534  ภายใต๎กรอบแนวความคิดการคุ๎มครอง
สิทธิทางเศรษฐกิจของเจ๎าของเคร่ืองหมายการค๎า   เจ๎าของเคร่ืองหมายการค๎าที่ได๎จดทะเบียนกับ
ทางราชการจะได๎รับสิทธิพิเศษ   เพื่อให๎เจ๎าของเคร่ืองหมายการค๎าจดทะเบียนเป็นเพียงผู๎เดียวที่
สามารถจ าหนํายสินค๎าจ าพวกที่ตนแจ๎งไว๎    และในสํวนผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จะได๎รับความ
คุ๎มครองตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค๎า  2 รูปแบบด๎วยกัน  ดังนี้ 
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1  ความคุ้มครองในรูปเครื่องหมายการค้า  อันได๎แกํ  เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืนตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การค้า  พ.ศ.2534   หากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว   เพื่อการจ าหน่ายสินค้าของตน
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น 

เคร่ืองหมายการค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการจ าหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์   ดังปรากฏว่า
ผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่มต่างสร้างเคร่ืองหมายการค้าของตน   เพื่อการจ าหน่ายสินค้าผ้าไหม
สุรินทร์    โดยผู้ผลิตผ้าไหมในรูปกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือได้ร่วมกันใช้เคร่ืองหมายการค้าของ
กลุ่มตนในชื่อต่าง ๆ  ภายใต้โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล OTOP   แต่ชาวบ้านหมู่บ้านผ้าไหม
สุรินทร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  หรือบางกลุ่มก็ไม่มีเคร่ืองหมายการค้า
ส าหรับสินค้าผ้าไหมของตน    ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
ทอมือได้รับความคุ้มครองในระดับที่ต่ ากว่าเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน   เพราะเคร่ืองหมาย
การค้าของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือเป็นเคร่ืองหมายการค้าไม่จดทะเบียน    ซึ่งในทางกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าจะมอบสิทธิเพียงการใช้เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าภายใต้กรอบบทบัญญัติ
มาตรา 46 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534   

มาตรา 46  บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้
จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้านั้น 

ในทางกลับกันส าหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์ได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า   และใช้ประโยชน์จากเคร่ืองหมายการค้ากันอย่าง
แพร่หลาย  เช่น  เคร่ืองหมายการค้าของร้านเรือนหม่อน  ไหมไทย  เป็นต้น    
 2.  ความคุ้มครองในรูปเคร่ืองหมายรับรอง  อันได๎แกํ  เคร่ืองหมายที่เจ้าของเคร่ืองหมาย
รับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน  เพื่อเป็นการ
รับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้า
นั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้นตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พ.ศ.2534  นั้น   

ปัจจุบันทางสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ จด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองส าหรับสินค้าผ้าไหมไทย   และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผ้า
ไหมยื่นค าขอใช้เคร่ืองหมายรับรองนี้ได้  หากผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของ
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ทางสถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  เคร่ืองหมายรับรองนี้  ก็คือ  เคร่ืองหมายนกยูงที่มีอยู่
ด้วยกัน 4 ประเภท   ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
ซึ่งพระองค์ทรงทุํมเทพระวรกายพัฒนางานผ๎าไหมมาถึง 5 ทศวรรษ     ซึ่งเคร่ืองหมายรับรองทั้ง 4 
ประเภทมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ประเภทแรก  นกยูงทอง (Royal Thai Silk)    เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน  ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน   และมีองค์ประกอบเพื่อการ
ขอใช๎เคร่ืองหมายรับรองนกยูงทอง (Royal Thai Silk)    ดังนี้42 
 1)  ด๎านเส๎นไหม   ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านเป็นทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน 
 2)  การสาวไหม    ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือผํานพวงสาวลงภาชนะ 
 3)  เคร่ืองทอผ๎า     ต๎องเป็นกี่ทอมือแบบพื้นบ๎านชนิดพุํงกระสวยด๎วยมือ 
   4)  ด๎านสีย๎อม        ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
   5)  แหลํงผลิต        ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น 
   6)  การตกแตํง      ใช๎เส๎นเงินเส๎นทอง ไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน  50% ตํอ
หนํวยตารางหลา 
 
 

 
 

ภาพ 3-18  เคร่ืองหมายรับรองนกยูงทองค า 
 

 ประเภทท่ีสอง  นกยูงเงิน (Classic Thai Silk)   เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหม
ไทยที่ได๎มาตรฐาน  ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง   โดยเส๎นไหมนั้นต๎อง
ถูกสาวด๎วยมือหรืออุปกรณ์ที่ใช๎มอเตอร์ไมํเกิน 5 แรงม๎า  และผู๎ทอต๎องทอผ๎าไหมด๎วยมือ   รวมทั้ง
ต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบตํอไปนี้ 

                                                        
42 ที่มา  กระทรวงพาณิชย์  พ.ศ.2553 
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 1)  ด๎านเส๎นไหม   ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส๎นพุํง
และหรือเส๎นยืน 
 2)  การสาวไหม    ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือ 
 3)  เคร่ืองทอผ๎า     ต๎องเป็นกี่ทอมือชนิดใดก็ได๎ 
   4)  ด๎านสีย๎อม        ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
   5)  แหลํงผลิต        ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น 
   6)  การตกแตํง      ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน  50% ตํอ
หนํวยตารางหลา 
 

 
 

ภาพ 3-19   เคร่ืองหมายรับรองนกยูงเงิน 
 

 ประเภทท่ีสาม  นกยูงสีน้ าเงิน   (Thai Silk)  เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทยที่
ได๎มาตรฐาน  ด๎วยการใช๎เส๎นไหมแท๎  ทอด๎วยกี่แบบใด ๆ ก็ได๎    รวมทั้งยังต๎องประกอบด๎วย
ลักษณะดังตํอไปนี้ 
 1)  ด๎านเส๎นไหม   ต๎องใช๎เส๎นไหมแท๎ทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน 
 2)  การสาวไหม    ไมํระบุการสาว (ถ๎าน าเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง) 
 3)  เคร่ืองทอผ๎า     ไมํก าหนด 
   4)  ด๎านสีย๎อม        ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
   5)  แหลํงผลิต        ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น 
   6)  การตกแตํง      ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน  50% ตํอ
หนํวยตารางหลา 
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ภาพ 3-20   เคร่ืองหมายรับรองนกยูงสีน้ าเงิน 
 

 ประเภทท่ีสี่  นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend)  เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน  ด๎วยการใช๎เส๎นไหมเป็นสํวนประกอบหรือใช๎เส๎นใยอ่ืน ๆ เป็นสํวนประกอบรอง  
แตํทั้งนี้การใช๎เส๎นใยอ่ืน ๆ ต๎องระบุให๎ชัดเจน    และผู๎ทอจะทอด๎วยกี่แบบใดก็ได๎  รวมทั้ งต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้  

1)  ด๎านเส๎นไหม   เส๎นไหมแท๎เป็นสํวนประกอบหลัก เส๎นใยอ่ืนเป็นสํวนประกอบ
รอง   แตํระบุสัดสํวนให๎ชัดเจน 
 2)  การสาวไหม    ไมํระบุการสาว (ถ๎าน าเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง) 
 3)  เคร่ืองทอผ๎า     ไมํก าหนด 
   4)  ด๎านสีย๎อม        ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมี 
   5)  แหลํงผลิต        ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น 
   6)  การตกแตํง      อาจมีการตกแตํงวัสดุอื่นได๎ 
 

 
ภาพ 3-21   เคร่ืองหมายรับรองนกยูงสีเขียว 
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ดังนั้นนับแต่กระบวนการผลิตผ้าไหมจวบจนกระทั่งเกิดผ้าไหมขึ้นจะเห็นได้ว่า  ทุก
ขั้นตอนทุกกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   
โดยระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระบบที่ให้ความคุ้มครองถึง 3 รูปแบบด้วยกัน  คือ  
รูปแบบแรกความคุ้มครองแง่ลิขสิทธิ์   โดยมุ่งคุ้มครองตัวผู้สร้างสรรค์งาน  เช่นความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้นใหม่   การออกแบบบรรจุภัณฑ์   การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม เป็นต้น   
รูปแบบที่สอง  ความคุ้มครองในรูปสิทธิทางเศรษฐกิจ   อันได้แก่ความคุ้มครองในรูปสิทธิบัตร  
ความคุ้มครองในรูปพันธุ์พืช  เป็นต้น   และรูปแบบที่สาม  ความคุ้มครองในรูปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น   อันได้แก่  กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เป็นต้น   ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้งานผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมในจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมพอสมควร     
 

3.7   ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายในงานผ้าไหมสุรินทร์   
 จากการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัยในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในงานผ๎า
ไหมสุรินทร์นั้น   ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา   การพัฒนางานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงต๎องเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญถึง 4 ประการด๎วยกัน  คือ 
 ประการแรก   ปัญหาด้านความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      โดยที่
ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีความคุ๎มครองทางกฎหมายในงานผ๎าไหม
ไทยอยูํในกฎหมายหลายฉบับด๎วยกัน  เชํน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการค๎า  สิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์   เป็นต๎น     แตํกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหลํานี้สํวนใหญํไมํอาจให๎ความคุ๎มครองแกํ
งานผ๎าไหมไดอ๎ยํางรอบด๎าน  เชํน 
 -   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   แม๎วําพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จะให๎
ความคุ๎มครองแกํงานผ๎าไหมในบางกรณีแล๎ว  เชํนในการออกแบบลวดลาย  การพิมพ์ลาย  ฯลฯ   
แตํในขณะเดียวกันผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ก็ยังต๎องเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  ดังนี้ 
 1.  ความไมํชัดเจนในตัวบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์   เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ไมํได๎บัญญัติวํา  งานออกแบบผ๎าไหมขึ้นใหมํทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์     สํงผลให๎เกิดปัญหาเฉพาะการออกแบบผ๎าไหมบางวิธีของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์
เทํานั้นที่ได๎รับความคุ๎มครอง  เชํนการออกแบบบนกระดาษ  การออกแบบด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ     
 2.  กฎหมายลิขสิทธิ์อาจคุ๎มครองงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์   หากการออกแบบ
ใช๎วิธีการเขียน  วาดลงบนวัสดุบางอยําง  แตํกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไมํคุ๎มครองวิธีการออกแบบพร๎อม
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กับการทอผ๎าไหม   โดยชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์สํวนใหญํมักไมํเขียนหรือวาดรูปลวดลายกํอนทอ
ผ๎าไหม    
 3.  กฎหมายลิขสิทธิ์ไมํคุ๎มครองวิธีการสร๎างงานศิลปะด๎วยการทอ   แตํกฎหมายลิขสิทธิ์
คุ๎มครองเฉพาะวิธีการวาด  พิมพ์  การถํายภาพ  ฯลฯ เทํานั้น   สํงผลให๎งานผ๎าไหมที่เป็นงานศิลปะ
และงานทางวัฒนธรรมไมํถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   ในขณะที่ผ๎าไหมบาติคหรือผ๎าไหมสีพื้นและมี
การพิมพ์ลายกลับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   เชํนเดียวกับงานผ๎าบาติค (ผ๎าเขียนลายบนผืนผ๎าทาง
ภาคใต๎) ที่มีลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานภาพพิมพ์     
 4.  กฎหมายลิขสิทธิ์ไมํอาจคุ๎มครองลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมได๎   เพราะลวดลาย
เหลํานี้เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นในคร้ังอดีต   และชาวสุรินทร์ได๎รับการถํายทอดมาจนถึงปัจจุบัน  เชํน  
ผ๎าโฮลสุรินทร์  ฯลฯ  ทั้ง ๆ ที่การสร๎างลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้   ทุกคร้ังที่ผู๎ทอสร๎างสรรค์ขึ้น   ผู๎ทอ
จะต๎องใช๎ความคิดริเร่ิมขึ้นด๎วยตนเองเสมอ  ลวดลายบนผืนผ๎าไหมจึงมีรายละเอียดที่ปรากฏ
แตกตํางจากลวดลายของดั้งเดิม   เพียงแตํความแตกตํางนี้มิได๎มีความชัดเจนถึงขั้นเกิดลวดลายใหมํ
เทํานั้น 
 5.  งานทอผ๎าไหมอาจไมํถือเป็นงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได๎   แม๎วํางานผ๎าไหมทุกฝ่ายตําง
ยอมรับวํางานผ๎าไหมคืองานศิลปะ  เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไมํยอมรับวิธีการทอคือการแสดงออก
ทางศิลปะ   ดังเชํนงานเขียนหรืองานวาดรูป    
 -  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   ภายใต๎แนวความคิดของความคุ๎มครองสิทธิทาง
เศรษฐกิจของผู๎ทรงสิทธิ   หากผู๎ทรงสิทธิสร๎างสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี ความ
ใหมํ    และผู๎ทรงสิทธิยอมเปิดรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบแล๎ว   พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ก็จะมอบสิทธิผูกขาดเพื่อแสวงหาประโยชน์ในสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบ
แกํผู๎ทรงสิทธิ   ดังนี้เมื่อน าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 มาใช๎กับงานผลิตเส๎นไหมและผลิต
ผ๎าไหมแล๎ว   พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ผลิตผ๎า
ไหมสุรินทร์ในบางประการ  เชํน ในงานออกแบบลวดลายที่มีความใหมํ  งานออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ฯลฯ  แตํในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  ก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์
ในประเด็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 1)  ลวดลายผ๎าไหมดั้งเดิมที่เป็นงานทางวัฒนธรรมไมํใชํสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ.2522 คุ๎มครอง  เพราะงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมขึ้นใหมํเทํานั้นที่ถือเป็นงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ให๎ความคุ๎มครอง 
 2)  บรรดาอุปกรณ์  เคร่ืองใช๎เพื่อการผลิตเส๎นไหม  และเคร่ืองสาวไหม (กี่)  ของชาว
สุรินทร์ก็มิใชํสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหมํตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522  เพราะชํางทอผ๎า
ไหมชาวสุรินทร์ล๎วนใช๎อุปกรณ์เคร่ืองใช๎เหลํานี้มาตั้งแตํคร้ังอดีต        
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 3) ด๎านเทคโนโลยีและสูตรการย๎อมสีไหมของชาวสุรินทร์    เชํนการย๎อมสีครามโดยใช๎
พลังงานแสงอาทิตย์   หรือการใช๎กรดจากมดแดง  ฯลฯ  เหลํานี้ล๎วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎าน  แม๎วํา
เทคโนโลยีดังกลําวนี้จะไมํใชํสิ่งที่มีความใหมํและมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็ตาม  อันสํงผลให๎สิ่ง
เหลํานี้ไมํอาจขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ได๎ก็ตาม  แตํเทคโนโลยีอัน
เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ๎านเหลํานี้เป็นสิ่งที่ประโยชน์และคุณคําตํอชาวสุรินทร์   ซึ่งกฎหมาย
สิทธิบัตรไมํอาจให๎ความคุ๎มครองได๎   
 -  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546   ภายใต๎กรอบวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์     พ.ศ.2546          ที่ต๎องสํงเสริมและคุ๎มครอง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรูปชื่อ  สัญลักษณ์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช๎เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร์   เพื่อ
บํงบอกได๎วําสินค๎าที่ผลิตจากแหลํงภูมิศาสตร์นั้น  คือ  สินค๎าที่มีชื่อเสียง  หรือคุณลักษณะที่สังคม
ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546    ดังนี้
เมื่อพิจารณาผ๎าไหมสุรินทร์กับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์  
พ.ศ.2546  แล๎ว   ผลลัพธ์ก็คือ   พระราชบญัญัติคุม๎ครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546    สามารถ
คุ๎มครองลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมเพียงบางลวดลายเทํานั้น  เชํน  ผ๎าไหม
ลวดลายโฮล  ฯลฯ  ในขณะที่ลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมอ่ืน ๆ  กลับไมํได๎รับความคุ๎มครองแตํ
อยํางใด   ดังนั้นความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ. 2546  จึงไมํ
อาจคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ทุกประเภท  ทั้ง ๆ ที่ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และมีที่มาจากภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ 
 ประการท่ีสอง   ปัญหาด้านมาตรฐานของผ้าไหมสุรินทร์    ปัจจุบันในด๎านกระบวนการ
ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ก าลังประสบปัญหาเร่ืองมาตรฐานของสินค๎าผ๎าไหมสุรินทร์  3 ประการด๎วยกัน  
คือ 
 1)  คุณภาพของผ๎าไหมสุรินทร์ไมํแนํนอน   เนื่องจากการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าที่ทอ
ด๎วยมือ   กระบวนการผลิตผ๎าไหมจึงต๎องใช๎เวลามาก   และผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ไมํอาจผลิตได๎คร้ัง
ละจ านวนมาก ๆ  รวมทั้งการผลิตจากแรงงานมนุษย์ก็ไมํอาจรักษามาตรฐานสินค๎าผ๎าไหมให๎คงที่
สม่ าเสมอได๎     
 2)  ด๎านคุณภาพด๎านสีของผ๎าไหมสุรินทร์    การที่ผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์นิยมใช๎สี
ธรรมชาติย๎อมเส๎นไหม    แม๎วําจะมีข๎อดีคือ  ความปลอดภัยในการใช๎สอยของผู๎บริโภค   แตํปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็ได๎แกํ   ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติย๎อมนั้นจะสีซีด  จืดจางลงโดยงําย   เมื่อผ๎าไหม
สุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติถูกซักล๎างเพียงไมํกี่คร้ัง   และการใช๎สีธรรมชาติย๎อมเส๎นไหมขาดความ
สม่ าเสมอด๎านความเข๎มของสีและความสม่ าเสมอของสี 
 3)  การน าเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาทอผ๎าไหมสุรินทร์ของผู๎ผลิตบางกลุํม   สํงผลให๎
จุดเดํนของผ๎าไหมสุรินทร์ที่เนื้อนิ่มนวล   เพราะผ๎าไหมสุรินทร์ผลิตจากไหมน๎อย  ซึ่งเส๎นไหมน๎อย
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อันประกอบไปด๎วยเส๎นใยโปรตีนที่มีโครงสร๎าง  Amino Acid ที่ใกล๎เคียงกับโปรตีนของมนุษย์มาก
ที่สุด 18 ชนิด จาก 21 ชนิด    เนื้อผ๎าไหมสุรินทร์จึงนุํมนวล  ไมํระคายเคืองผิว   และท าหน๎าที่เป็น 
UV cut  ให๎กับผิวหนังผู๎สวมใสํได๎อยํางดีนั้น   สิ่งเหลํานี้ก าลังถูกท าลายลง   เพราะผ๎าไหมที่ผลิต
จากเส๎นไหมตํางประเทศมีเนื้อผ๎าที่แข็ง  ยับงําย  ไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน          
 ปัญหาทั้งหมดนี้สํงผลให๎ผ๎าไหมสุรินทร์อาจประสบปัญหาการใช๎เคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานนกยูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได๎ในที่สุด 
 ประการท่ีสาม  ปัญหาด้านการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์    แม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะเป็นผ๎า
ไหมที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นก็ตาม   แตํผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎าน
ที่ผลิตในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นก็มิได๎มีการท าการตลาดอยํางเชํนกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   สํงผลให๎ยอดขายผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎านมีปริมาณไมํแนํนอน   
ทั้งยังปรากฏปัญหาการขายผ๎าไหมตัดราคาระหวํางชาวบ๎านตํางกลุํมกัน   รวมทั้งปัญหาชาวบ๎านจาก
ถิ่นอ่ืนน าผ๎าไหมมาขายในจังหวัดสุรินทร์   โดยคนกลุํมนี้แอบอ๎างวําผ๎าไหมของตนคือผ๎าไหม
สุรินทร์    สิ่งเหลํานี้ล๎วนสํงผลให๎ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ลดลงเป็นอัน
มาก   
 ประการท่ีสี่   ปัญหาการเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น   เนื่องจากผู๎ผลิต
ผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ทุกกลุํมขาดความร๎ูความเข๎าใจถึงคุณประโยชน์จากระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอยํางยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์   สํงผลกระทบให๎เกิดการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืน ๆ เสมอ  ในรูปแบบ  ดังนี้ 
 1)  การน าลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํของบุคคลอ่ืนมาใช๎   หรือท าการดัดแปลง   
โดยเจ๎าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํก็ไมํอาจด าเนินการตามกฎหมายได๎  
 2)  เจ๎าของลิขสิทธิ์ก็มิได๎ใสํใจตํอการความคุ๎มครองตามกฎหมาย   ดังปรากฏวําเจ๎าของ
ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์มักไมํนิยมใสํชื่อตนลงในสํวนหนึ่งสํวนใดของผืน
ผ๎า   เพื่อเป็นการแสดงถึงการใช๎ธรรมสิทธิและความเป็นเจ๎าของลิขสิทธิ์ 
 นอกจากนี้การที่เจ๎าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ก็ไมํนิยมจดแจ๎ง
ลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา   เพราะผู๎ออกแบบสํวนใหญํมีความคิดวํา  การด าเนินการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นเร่ืองยุํงยากและต๎องเสียคําใช๎จําย   ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล๎วการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ไมํได๎มีความยุํงยากหรือคําใช๎จํายแตํอยํางใด    ดังนั้นผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ทุกกลุํมจึงได๎
กระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืนสม่ าเสมอ             โดยทั้งฝ่าย
ผู๎ละเมิดและฝ่ายเจ๎าของลิขสิทธิ์ตํางไมํสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   และทุกกลุํมผู๎ผลิตสนใจแตํเพียง
ยอดจ าหนํายผ๎าไหมของตนเทํานั้น 
 จากปัญหาทั้งสี่ประการข๎างต๎นของวงการผ๎าไหมสุรินทร์ยํอมท าให๎เกิดอุปสรรคตํอการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสุรินทร์   เพราะผู๎ที่ใช๎สติปัญญา
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คิดค๎นปรับปรุงงานผ๎าไหมสุรินทร์ต๎องเผชิญการละเมิดสิทธิ   อีกทั้งมาตรการคุ๎มครองตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบับก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์อยํางครบถ๎วน   ทํามกลาง
สภาวการณ์เชํนนี้ทางคณะผู๎วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาความคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เพราะกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํเป็นเพียงชาวบ๎านธรรมดา   ซึ่ง
ชาวบ๎านเหลํานี้รวมตัวเป็นหมูํบ๎านผ๎าไหม    และชาวบ๎านเหลํานี้ไมํมีทุนทรัพย์มากพอในการจด
ทะเบียนหรือเสียคําธรรมเนียมรายปี  เพื่อแลกกับความคุ๎มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับอ่ืน ๆ เชํน  ความคุ๎มครองในรูปเคร่ืองหมายการค๎า  หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์   
ในทางกลับกันหากชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 แล๎ว  ชาวบ๎านไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมรายปีแกํรัฐเพื่อแลกสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา   ด๎วยเหตุที่ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ ให๎ความคุ๎มครองแกํผู๎สร๎างสรรค์งาน   ทันที ผ๎ู
สร๎างสรรค์ได๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นตามกฎหมาย   โดยผู๎สร๎างสรรค์ไมํได๎จดทะเบียนลิขสิทธิ์
หรือเสียคําธรรมเนียมแกํรัฐ    อีกทั้งระยะเวลาความคุ๎มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยก็มีระยะเวลา
ยาวนาน  คือ  ตลอดอายุผู๎สร๎างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และตํอไปอีก 50 ปีนับแตํผู๎สร๎างสรรค์ถึงแกํ
ความตาย   ปัจจัยเหลํานี้ยํอมท าให๎ชาวบ๎านในฐานะผู๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ได๎รับประโยชน์มากกวํา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืน ๆ     



 

 

บทที่  4 
แนวทางการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กับงานผ้าไหมสุรินทร์ 

 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ถือเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน  ซึ่งกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ถูกใช้เป็นแนวทางพิจารณาและการศึกษา     เพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจว่า   ขณะนี้
นักกฎหมายไทยสามารถใช้และตีความพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 กับงานผ้าไหมสุรินทร์
และได้เช่นใด  ในบทนี้จึงน าเสนอถึงความหมายของค าว่า “ลิขสิทธิ์” แนวความคิดพื้นฐานของ
กฎหมายลิขสิทธิ์  ความสัมพันธ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยในเวทีระหว่างประเทศ  หลักทั่วไปตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ งานผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เช่นใด  วิธีการได้ไปซึ่งความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์   สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์   สิทธิของผู้สร้างสรรค์   การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้า
ไหมและผลทางกฎหมาย   อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์   และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปเป็น
ล าดับ 
  
4.1 ความหมายของค าว่า “ลิขสิทธิ์”      
 ค าว่า “ลิขสิทธิ์”  เป็นค าที่มีค าจ ากัดความที่หลากหลาย   โดยนักกฎหมายแต่ละท่านต่าง
ให้ค านิยาม    เพื่ออธิบายถึงค าว่า “ลิขสิทธิ์”  ไว้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้  
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า  “ลิขสิทธิ์”  ไว้ว่า   
ลิขสิทธิ์  หมายถึงความคุ้มครองอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์   เพราะเหตุ
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผลิตงานขึ้นมา   โดยเนื้อหาแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจและธรรมสิทธิ1      
 ธนะชัย  ผดุงธิติ   ได้ให้ค าจ ากัดว่าค าว่า “ลิขสิทธิ์”  ไว้ว่า  ลิขสิทธิ์  หมายความว่า  สิทธิ
เพียงผู้เดียวที่กระท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น (ลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537, มาตรา 4)2 
 ราชบัณฑิตยสถาน  ลิขสิทธิ์  หมายความว่า น.   สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้
ผู้สร้างสรรค์กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้กระท าขึ้น  อันได้แก่  สิทธิที่จะท าซ้ า  ดัดแปลง  

                                                        
1 WIPO, Collective management of copyright and related rights, April 4, 20002    
2 ธนะชัย  ผดุงธิติ.  พจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทย.  (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์นิติรัฐ, 2549), น.279 
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หรือน าออกโฆษณา  ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด  รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อ่ืนน างานไปท า
เช่นว่านั้น3 
 Simon & Schuster, Inc.  ลิขสิทธิ์  หมายความว่า  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน  การขาย เป็นต้น  และสิทธินี้มีแก่งานวรรณกรรม หรืองานศิลปกรรม ด้วยการ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์4 
 มาตรา 4 แห่งพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติว่า  “ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้
เดียวที่จะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น”     
 ดังนั้นค าว่า “ลิขสิทธิ์”  ย่อมหมายถึง  สิทธิเพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์  ในฐานะที่          
ผู้สร้างสรรค์คือเจ้าของลิขสิทธิ์    เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิเพียงผู้ เดียวในการแสวงหา
ผลตอบแทนจากงานสร้างสรรค์    ทั้งนี้ไม่ว่า  การท าซ้ า  การดัดแปลง  การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
หรือน าออกโฆษณาด้วยวิธีการใด   โดยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ย่อมเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้  
 
4.2  แนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 แนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีสาระส าคัญอยู่บนพื้นฐานสิทธิ 2 ประการ  
คือ 
 ประการแรก   แนวความคิดด้านความเป็นธรรมแก่ผู้ส ร้างสรรค์    เนื่ องด้วย                 
งานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นย่อมเกิดขึ้นจากสติปัญญา  ความเชี่ยวชาญ  ความอุตสาหะ  และจินตนาการ
ของผู้สร้างสรรค์    ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะต้องทุ่มเททั้งก าลังทรัพย์และสติปัญญาอย่างมาก   จนบังเกิด
งานสร้างสรรค์อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม   ด้วยเหตุนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์  และ
เพื่อการตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์     สังคมจึงควรมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์    ท าให้ผู้สร้าง
สรรค์สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากงานสร้างสรรค์ของตนได้ภายในระยะเวลาอันจ ากัด5 
 ประการท่ีสอง   แนวความคิดด้านประโยชน์ของสังคม   ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์
ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์     โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า  การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ย่อมมีพื้นฐานจากการต่อยอดความคิดจากงานสร้างสรรค์ชิ้นอื่น ๆ   ด้วยเหตุนี้

                                                        
3 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (กรุงเทพ : ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  
  อรุณการพิมพ์, 2544), น.288  
4 Simon & Schuster, Inc.  Webter’s New World Dictionary and Thesaurus. (New York : A Simon & Schuster 
Macmillan Company, 1996), p.134   
5 Stephen M. Stewert. International Copyright and Neighboring Rights. (London : Butterworth, 1983), p.3-4 
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แม้ว่าผู้สร้างสรรค์สมควรได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
ของตน   แต่สังคมก็สมควรได้รับสิทธิพิเศษบางประการ  หากสาธารณะชนประสงค์จะใช้
ประโยชน์จากสร้างสรรค์ชิ้นนั้น   กฎหมายลิขสิทธิ์จึงสร้างระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
สังคมด้วย   ในเวลาเดียวกับที่กฎหมายลิขสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ 
 ภายใต้กรอบแนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสองประการ   ระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์จึงเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด     คือ    หลักการถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์ของ
ผู้สร้างสรรค์และผลประโยชน์ของสังคม    เมื่อสังคมได้รับประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมี
ลิขสิทธิ์    กฎหมายลิขสิทธิ์จึงสมควรมอบสิทธิทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์   เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์    กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็นทั้งกลไกสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์   
และระบบการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์งาน    รวมทั้งระบบรักษาผลประโยชน์ของสังคม    
อันน ามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม  เนื่องด้วยผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใน
สังคม 
 
4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
 นับแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   เร่ิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 
เป็นต้นมา     สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาวรรณกรรมได้บังเกิดขึ้น    คือ   เคร่ืองพิมพ์
กูเตนเบิร์ก6   โดยชาวเยอรมันชื่อ โจฮัน กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ชาวเมืองไมนซ์ (Mainz) 
ประเทศเยอรมนีเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น  นับแต่นั้นเป็นต้นมาการคัดลอกท าส าเนางานเป็นไปอย่าง
แพร่หลาย   พร้อม ๆ กับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขยายวงไปอย่างกว้างขวาง  จนเป็นผลให้ผู้ประพันธ์
งานวรรณกรรมและประเทศที่เกิดของงานประพันธ์ต่างได้รับความเสียหาย     ประเทศที่เกิดของ
งานจึงพยายามปกป้องสิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ชาติตน  เพื่อให้พ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์

                                                        
6 เครื่องพิมพ์กูเตนเบิร์ก  คือ วิธีการพิมพ์ โดยเรียงตัวด้วยโลหะ โลหะที่ใช้เป็นส่วนผสมระหว่าง ดีบุก 5%      
พลวง 12% และตะกั่ว 83% นอกจากคิดตัวเรียงแล้ว  กูเตนเบิร์กยังเป็นคนที่คิดออกแบบตัวพิมพ์  การแกะสลัก
แม่พิมพ์  การหล่อตัวพิมพ์  การท าหมึกพิมพ์  และการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์  โดยเครื่องพิมพ์ท าด้วยไม้ดัดแปลงมา
จากเครื่องส าหรับคั้นองุ่นเพื่อท าเหล้าองุ่น  ผลงานที่มีช่ือเสียงที่สุด  และยังปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันคือ คัมภีร์
ไบเบิ้ล 42 บรรทัด (forty-two line Bible) โดยเริ่มพิมพ์ ในราวปี พ.ศ.1995 ในแต่ละหน้าของคัมภีร์จะมี 42  
บรรทัด และมีตัวอักษร 2,800 ตัวต่อหน้า  ซ่ึงหนังสือ มีความหนาถึง 1,282 หน้า  และพิมพ์จ านวนทั้งหมด 200 
เล่ม  นับเป็นจุดเริ่มของการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสในโลกตะวันตก ด้วยความสามารถในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การพิมพ ์ กูเตนเบิร์ก จึงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพิมพ์ 
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ของประเทศอ่ืน ๆ   ณ  จุดนี้จึงเป็นบ่อเกิดของของความคิดเร่ืองระบบความคุ้มครองลิขสิทธิ์สากล   
โดยมีกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม  คือ 
 กลุ่มแรก   กลุ่มประเทศท่ีผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์   อันได้แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น
ประเทศอังกฤษ   ประเทศฝรั่งเศส   ประเทศเยอรมัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ฯลฯ   ซึ่งประเทศกลุ่ม
นี้มีจุดประสงค์ส าคัญ  คือ  การปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ในระดับระหว่างประเทศ   เพื่อป้องกันมิให้
งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศตนถูกน าไปใช้ประโยชน์   โดยผู้สร้างสรรค์ของประเทศตนไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 
 กลุ่มท่ีสอง  กลุ่มประเทศผู้บริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าสร้างสรรค์งานขึ้นเอง    อัน
ได้แก่ประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย เช่น ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม  
ประเทศจีน ฯลฯ    ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้มีความต้องการ คือ    การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศ
อ่ืน ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน   เพราะค่าตอบแทนเหล่านี้สร้างภาระทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มากเกินความจ าเป็น 
 ท้ายที่สุดภายใต้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
เทคโนโลยีเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  การท า  MP3 ฯลฯ  ประกอบกับแรงกดดัน
ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศผู้ผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์   ทั้งหมดนี้ท าให้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19  
ระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศจึงถือก าเนิดขึ้น   โดยเร่ิมต้นจากระบบการแลกเปลี่ยนและ
การคุ้มครองแบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติหรือลักษณะต่างตอบแทนระหว่างประเทศ    จนพัฒนาไปสู่การ
ท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศในรูปสนธิสัญญาแบบทวิภาคี   และเมื่อประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วม
อยู่ในสนธิสัญญาฉบับเดียวกันมากขึ้น   สนธิสัญญาก็ขยายตัวเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีในรูป
อนุสัญญาระหว่างประเทศ     ดังปรากฏสนธิสัญญาฉบับแรกของโลกที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  
ได้แก่  อนุสัญญากรุงเบอร์น   ในฐานะที่อนุสัญญากรุงเบอร์นเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ    จวบจนถึงปัจจุบันในเวทีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศก็บังเกิด
องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระดับโลก  ได้แก่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO)  ในฐานะที่
องค์การน้ีเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ         
 ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุง เบอร์นและองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก   (WIPO)  ส่ งผลให้ประเทศไทยจึ งจ า เป็นต้องออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537    ภายใต้กรอบความตกลงตามสนธิสัญญาเหล่านี้    ดังปรากฏ
ถ้อยค าตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ที่เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเบอร์นและ
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก    (WIPO)  หลายมาตรา  เช่น          
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 1)  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เกิด
จากการอนุวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ภายใต้กรอบอนุสัญญาเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1886  และฉบับแก้ไขกรุง
เบอร์ลิน ค.ศ.1908  ท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ประเทศไทยจึง
ได้แก่  งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม  งานนาฏกรรมรวมทั้งงานแสดงโดยวิธีใบ้   งานดัดแปลง   
งานดนตรีกรรม   เนื่องด้วยอนุสัญญาเบอร์นฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908    ได้ขยายความ
คุ้มครองแก่งานฟ้อนร า  การเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้   การแปล   การดัดแปลง    รวมทั้งการ
จัดล าดับแห่งดนตรี    ต่อมาในปีค.ศ.1971  อนุสัญญากรุงเบอร์น  ข้อ 2 (1) ได้กล่าวว่า  “งาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม  หมายรวมถึงงานทุกชนิดในแผนกวรรณกรรม  แผนกวิทยาศาสตร์  และ
แผนกศิลปกรรม   ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม”7   ท าให้งานภาพยนตร์กลายมาเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งตามมาตรา 4 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
 ส่วนงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์บัญญัติว่า  
“วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ 
ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย” นั้น     
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 4 ได้รับการอนุวัติตามข้อตกลง TRIPs (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual  Property  Rights)    ท าให้ปัจจุบันงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม   
 2)  สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 วรรคสอง  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติ
ว่า  “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ”  
ทั้งหมดนี้เกิดจากการอนุวัติตามสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
ข้อ 2 ที่บัญญัติว่า  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องเป็นการคุ้มครองการแสดงออก (Expression of Idea)    
แต่ไม่คุ้มครองความคิด (Idea)  ขั้นตอน  กรรมวิธีหรือระบบ  หรือการค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์   
 3)  สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้อนุวัติ
การณ์ตามอนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886   ท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิ์  พ.ศ.
2537 มาตรา 15 เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดยีว    

                                                        
7 อนุสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1971 ข้อ 2(1)  “The expression “Literary and artistic works”  shall include 
every production in the literary, scientific domain, whatever may be the mode or form of expression, such as 
books, pamphlets and other writings ; lectures, addresses,  sermons and other works of the same nature; 
dramatic….       
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 4)  ธรรมสิทธิหรือสิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา 18  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  ประเทศไทยเกิดจากการอนวุัติอนสุัญญากรงุเบอร์น  ฉบับแก้ไข ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ค.ศ.1967  
ซึ่งอนุสัญญากรุงเบอร์นฉบับนี้ได้ก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)8 
 5) อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เกิดจากการอนุวัติ
ตามอนุสัญญาเบอร์น  ฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908    ซึ่งท าให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 19 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จึงเป็นตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี     
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย    และด้วยผลของอนุสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับแก้ไข  ณ  กรุง
บรัสเซลส์ ค.ศ.1948  ท าให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานบางประเภท  เช่นงานสร้างสรรค์ของ
นิติบุคคล ฯลฯ  มีอายุความคุ้มครองเป็นไปตามประเภทของงาน  
 ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ของประเทศไทยจึงเกิดขึ้นจากการแปล
ข้อตกลงระหว่างประเทศ   ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เช่นอนุสัญญากรุงเบอร์น   สนธิสัญญา
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)    สภาพพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
จึงมีเน้ือหาและมุมมองของการใช้การตีความของประเทศโลกตะวันตก    เพราะความตกลงระหว่าง
ประเทศเหล่านี้เกิดจากความต้องการคุ้มครองอุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตงานต่าง ๆ   โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม  หรือความต้องการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศไทยแต่อย่างใด   
 
4.4  หลักทั่วไปของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
 แม้ว่าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จะไม่ได้ก าหนดหลักทั่วไปอันเป็นพื้นฐาน
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ก็ตาม   แต่จากแนวการศึกษาของนักกฎหมายและศาลไทยเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปแล้วว่า   งานอันมีลิขสิทธิ์พึงมีลักษณะพื้นฐาน  4 ประการต่อไปนี้ 
 1)  เป็นการแสดงออกทางความคิด 
 2)  เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
 3)  เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก าหนดไว้เท่านั้น 
 4)  เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

                                                        
8 Anthony D’ Amato and others.  International  Intellectual Property Law. (London UK : Kluwer Law   
  International), p.263-264  



 

 

 

119 

 1)  เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea)   หลักการข้อนี้เป็นไปตาม
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ข้อ 29   ซึ่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้อนุวัติเอาไว้ในมาตรา 6   ดังนี ้
 มาตรา 6  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้
สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  
 ดังนั้นงานชิ้นใดจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์     งานชิ้นนั้นต้องถูกแสดงให้ปรากฏ
ออกมา   เช่น  นาย ก.  คิดจะวาดรูป    เพียงแต่ความคิด  (Idea)  ย่อมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย   ตราบเมื่อนาย ก.  ได้วาดรูปลงบนกระดาษหรือวัสดุอ่ืน ๆ  เช่นนี้นับว่า  นาย ก. ได้
แสดงออกทางความคิดของตน (expression of idea) ให้ปรากฏแล้ว    งานภาพวาดของนาย ก.  ย่อม
ได้ไปลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย    
 2)  เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  (Original)        ตามกรอบอนุสัญญากรุงเบอร์น  
ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเอง  มิได้ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน   
โดยการที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นี้   อนุสัญญากรุงเบอร์นมิได้ระบุว่า   ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีมากหรือน้อยเพียงใด    ด้วยเหตุนี้แม้ว่าผู้สร้างสรรค์ใช้ความคิดริเร่ิม 
(Original) เพียงเล็กน้อย   งานชิ้นนั้นก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที 
 เช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ของประเทศไทยซึ่งอนุวัติตาม
อนุสัญญากรุงเบอร์น   ศาลและนักวิชาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างยอมรับว่า  งานสร้างสรรค์จะ
ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  ก็ต่อเมื่องานชิ้นนั้นเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้า งสรรค์  ซึ่ง             
ผู้สร้างสรรค์มิได้ลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืน    แม้ว่าในบทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  จะไม่ได้ระบุถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองก็ตาม 
 นอกจากนี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ก็ไม่ต้องมีความใหม่   เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือ  การให้ความคุ้มครองแก่บุคคลใดก็ตาม  หากบุคคลนั้นได้ใช้ความคิดริเร่ิม

                                                        
9 สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ข้อ 2 ที่บัญญัติว่า  การคุ้มครองลิขสิทธ์ิต้อง
เป็นการคุ้มครองการแสดงออก (Expression)    แต่ไม่คุ้มครองความคิด (Idea)  ขั้นตอน  กรรมวิธีหรือระบบ  หรือ
การค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์   
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สร้างสรรค์ของตน  ดังที่ปรากฏตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ว่า  ผู้สร้างสรรค์ 
หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติน้ี   ด้วยเหตุนี้งานสร้างสรรค์อาจมีลักษณะเหมือนกันก็ได้   และผู้สร้างสรรค์ทุกคน
ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทุกคน  แต่ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้สร้างสรรค์ดังกล่าวต้องมิได้
ลอกเลียนแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน  เช่น  นาย ก ถ่ายภาพวัดพระแก้วมรกต   และต่อมา
นาย ข ก็ถ่ายภาพวัดพระแก้วมรกตเช่นกัน   โดยที่ทั้ง 2 คนมิได้ท าซ้ ารูปถ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว   
เช่นน้ีทั้งนาย ก  และ นาย ข ย่อมได้ไปซึ่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์  เป็นต้น   
 3)  เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้เท่านั้น   
หลักการเร่ืองนี้เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1886   ซึ่งวางหลักการเร่ืองการบังคับ
ใช้ทั่วไป (Convention rules)  ไว้ว่า  “เพื่อให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ
และไม่น้อยกว่ามาตรฐานระหว่างประเทศ   ประเทศภาคีสมาชิกพึงต้องบัญญัติกฎหมาย
ภายในประเทศของตนให้สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเบอร์น”    ประกอบกับเมื่ออนุสัญญา         
กรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ได้ระบุงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไว้  เช่น  งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม   งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานนาฏกรรม   งาน
ดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ ฯลฯ   ส่งผลให้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกความตกลงลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศทั้งอนุสัญญากรุงเบอร์นและอ่ืน ๆ   ประเทศไทยจึงยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  มาตรา 6 ไว้ดังนี้        
 มาตรา 6  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์   สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ ของผู้
สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 
 ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจึงได้แก่ งาน 9 จ าพวก  คือ 

ก) งานวรรณกรรม  ได้แก่งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วย 

ข) งานนาฏกรรม  ได้แก่งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเร่ืองราว  และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

ค) งานศิลปกรรม  ได้แก่งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้คือ 
งานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  งานสถาปัตยกรรม              งานภาพถ่าย  งาน
ภาพประกอบ  และงานศิลปประยุกต์ 
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ง) งานดนตรีกรรม    ได้แก่งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง    ไม่ว่าจะ
มีท านองและค าร้องหรือมีท านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่
ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

จ) งานโสตทัศนวัสดุ  ได้แก่งานอันประกอบด้วยล าดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่
ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้
วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี 

ฉ) งานภาพยนตร์   ได้แก่โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ   ซึ่งสามารถ   น า
ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน  เพื่อน าออกฉายต่อเนื่องได้
อย่างภาพยนตร์  และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี 

ช) งานสิ่งบันทึกเสียง  ได้แก่งานอันประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี  เสียงการแสดง 
หรือเสียงอ่ืนใด  โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก
โดยใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น  แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น 

ซ) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  ได้แก่งานที่น าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึง
กัน 

ฌ) งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์   หรือแผนกศิลปะ   ซึ่งไม่มีค านิยาม
ไว้ก็ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537     แต่ในทางต าราวิชาการแล้วนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้  2 แนวทาง  ดังนี้ 

แนวทางแรก   งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ   ได้แก่
งานประเภทใดในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์   และแผนกศิลปะ   
โดยท่านอาจารย์ปริญญา  ดีผดุงได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า  “ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏงานประเภทใดถือ
เป็นงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์   หรือแผนกศิลปะ     แต่ก็มีงานอยู่ประเภท
หนึ่งซึ่งน่าถือเป็นงานในกลุ่มนี้  คือ   งานสักผิวหนังมนุษย์” 10           

แนวทางท่ีสอง   งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะต้อง
เป็นงานอันไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เช่น  สิทธิบัตร  
ความลับทางการค้า  เครื่องหมายการค้า  ฯลฯ  และงานดังกล่าวต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด

                                                        
10  ปริญญา  ดีผดุง. คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.  (กรุงเทพ   :  ส านักอบรมกฎหมายแหง่ 
     เนติบัณฑิตยสภา, 2540), น.146 
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สร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้   โดยนักวิชาการกลุ่มนี้ให้
เหตุผลว่า   เพื่อเป็นไปตามกรอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ   ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไว้  อัน
ได้แก่อนุสัญญากรุงเบอร์น   การตีความค าว่า “งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ” จึงต้องตีความตามกรอบดังกล่าว11 
 ส่วนความเห็นของคณะผู้วิจัย   งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะ  ได้แก่งานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการรูปแบบของงานศิลปกรรมอ่ืน ๆ เช่นวิธีการเขียนหรือ
วาดแบบจิตรกรรม  การปั้นแบบงานประติมากรรม   ฯลฯ   และงานดังกล่าวนี้ไม่อาจจัดเป็นงาน
ประเภทใดประหนึ่งในงานศิลปกรรม  ไม่ว่างานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  งาน
สถาปัตยกรรม  งานภาพถ่าย  งานภาพประกอบ   งานชนิดน้ีจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
อ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ   ตัวอย่างงานประเภทนี้เช่น  การสัก
ผิวหนัง   การท าเฮลน่า (การทาสีบนผิวหนังของชาวอินเดีย)  การท าบอดี้เพ็นส์ ฯลฯ   
 ดังนั้นงานอ่ืนใด  หากงานชิ้นนั้นมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติไว้แล้ว  งานสร้างสรรค์ชิ้นดังกล่าวย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ 
 4)  เป็นงานท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย   หลักเกณฑ์ที่ว่างานสร้างสรรค์ต้องไม่ใช่งานอันขัดต่อ
กฎหมายนี้   แม้ว่าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  หาได้ตราบทบัญญัติเร่ืองดังกล่าวไว้   แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3705/2530   ความว่า 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  3705/2530  วินิจฉัยว่า  ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้  
จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่เมื่อปรากฏว่าวีดีโอเทปของ
กลาง 1 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงและชายบางตอนอัน
เป็นภาพลามก  ซึ่งผู้ท าหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้า  เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา 287  งานของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่งานสร้างสรรค์ตามความหมายแห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2521  โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์   ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8)   และไม่มีอ านาจฟ้อง 
 ด้วยแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 นี้ท าให้    ปัจจุบันในต าราวิชาการและทาง
ปฏิบัติของนักกฎหมายจึงยอมรับว่า  งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานอันไม่ขัดต่อกฎหมาย   ผู้ใช้สิทธิ
ในทางศาลจึงต้องเป็นผู้มือสะอาด   และผู้นั้นต้องไม่ใช้กฎหมายเพียงเพื่อเป็นเคร่ืองมือฉกฉวย
ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น 

                                                        
11  ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  กฎหมายลิขสิทธิ์.  (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2544), น.102 
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 ณ จุดนี้จุดสรุปได้ว่า  หลักทั่วไปของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537   งานสร้างสรรค์จึงต้องเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์   ซึ่งความคิดนี้ได้ถูก
แสดงออกมาให้ปรากฏ   และงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเป็นงานตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 คุ้มครองเท่านั้น   รวมทั้งงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ต้องเป็นงานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น   
 
4.5 งานผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ ์
 ตามที่กล่าวมาแล้วว่างานผ้าไหมคืองานศิลปะแขนงหนึ่ง    ผู้ทอผ้าไหมจึงเป็นศิลปิน       
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   ทั้งในประเทศไทยช่างทอผ้าไหมชาวบ้านหลายรายยัง
ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ เช่น นางแสงดา บัณสิทธิ์   ศิลปินแห่งชาติสาขาช่างทอผ้า  
ประจ าปี พ.ศ.2529  เป็นต้น   ประกอบกับปัจจุบันการทอผ้าไหมก็มิใช่เป็นเพียงงานหัตถกรรม
พื้นบ้านเท่านั้น   หากแต่งานผลิตผ้าไหมของชาวบ้านได้พัฒนามาสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน   
ประเด็นข้อกฎหมายที่น่าพิจารณาคือ  ลวดลายบนผืนผ้าไหมจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เช่นใด  ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้จะเร่ิมจากการศึกษาลิขสิทธิ์ใน
ลวดลายบนผืนผ้าไหม   และลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายบนผืนผืนผ้าไหมเป็นล าดับ 
 4.5.1  ลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้าไหม 
  ผ้าไหมงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้น   ล าพังเพียงผืนผ้าไหมที่มีเพียงสีเดียว   ผ้าไหมผืน
นั้นย่อมขาดทั้งความสวยงามและคุณค่าทางศิลปะ   เพราะช่างทอผ้าไหมหาได้ใช้ความคิดริเร่ิมใน
การสร้างสรรค์งานทางศิลปะไม่   ในทางกลับกันหากผ้าไหมผืนนั้นปรากฏลวดลายบนผืนผ้าแล้ว   
ผ้าไหมนั้นย่อมนับเป็นงานทางศิลปะ   ดังนั้นการศึกษาลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมจึงเป็นการศึกษา
ลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้าไหม   ซึ่งในปัจจุบันช่างทอผ้าไหมสุรินทร์มีลวดลายบนผืนผ้า 2 
ประเภท คือ   

1. ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่    
2. ลวดลายดั้งเดิมหรือลวดลายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  โดยลวดลายทั้ งสองประเภทนี้ ย่ อมมีสถานะและความคุ้ มครองภายใต้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  1. ลวดลายท่ีผ่านการออกแบบขึ้นใหม่   คือ ลวดลายที่ช่างทอผ้าไหมชาวสุรินทร์
ได้คิดค้นขึ้นด้วยตนเอง   โดยลวดลายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลงหรือรวบรวมลวดลายอ่ืน ๆ 
เข้าด้วยกัน  จนกระทั่งลวดลายใหม่ได้ปรากฏขึ้นในวงการอุตสาหกรรมผ้าไหมของชาวบ้านสุรินทร์    
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  ด้านความสัมพันธ์ของลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่กับกฎหมายลิขสิทธิ์
ไทยนั้น  ช่างทอผ้าไหมก็คือผู้สร้างสรรค์งานผ้าไหมอันเป็นงานศิลปะ   ผ้าไหมจึงเป็นงาน
ศิลปกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ในฐานะที่ลวดลายซึ่งออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้
เป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ที่มิได้ลอกเลียนแบบลวดลายของผู้อ่ืน   และลวดลาย
ดังกล่าวก็มิใช่งานอันขัดต่อกฎหมาย   งานผ้าไหมที่เกิดขึ้นจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
ศิลปกรรมภายใต้มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537     
  อย่างไรก็ดีการที่ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่จะถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น   ปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบก็คือ  กรรมวิธีการสร้างลวดลายของช่างทอผ้า
ไหม   ซึ่งช่างชาวสุรินทร์มีวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหม  2  วิธี  และแต่ละวิธีการสร้าง
ลวดลายจะมีผลต่อการพิจารณาว่า  ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่จะถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือไม่  ดังนี้    
  กรรมวิธีแรก      การสร้างลวดลายด้วยวิธีการทอ 
  กรรมวิธีที่สอง   การสร้างลวดลายด้วยวิธีพิมพ์ลาย 
  กรรมวิธีแรก      การสร้างลวดลายด้วยวิธีการทอ     โดยที่ผ้าไหมในฐานะเป็นงาน
ศิลปะชนิดหนึ่ง   การที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์จะพึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่
เพียงใดนั้น   ลวดลายบนผืนผ้าไหมต้องมีองค์ประกอบครบตามค าจ ากัดความค าว่า “ศิลปกรรม” ใน
มาตรา 4 และค าว่า  “งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนกศิลปะ  และแผนกวิทยาศาสตร์” ตาม
มาตรา 6  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
  1)  ลวดลายท่ีผ่านการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการทอเพื่อสร้างลวดลายกับงาน
ศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งบัญญัติว่า   
  “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
  (1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่ง
อ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
  (2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัส
และจับต้องได้ 
  (3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
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  (4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบ
ตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์
หุ่นจ าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  (5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เคร่ืองมือบันทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ   หรือด้วยกรรม     
วิธีใด ๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างอื่น 
  (6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสาม
มิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
  (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานท่ีน าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า 
  ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความ
รวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย” 
  จากถ้อยค าตามค าจ ากัดค าว่า “ศิลปกรรม” ข้างต้น  การสร้างงานศิลปกรรมตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงสามารถกระท าได้   6 วิธีการ  คือ   
  -     การสร้างในรูปงานจิตรกรรม เช่น  การวาด  ขีด เขียน  หรือการกระท าอ่ืนใน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

- การสร้างในรูปงานประติมากรรม   เช่น  การปั้น  การหล่อ  การแกะสลัก ฯลฯ 
- การสร้างงานในรูปงานภาพพิมพ์   เช่น  การพิมพ์  การใช้บล็อกสกรีน ฯลฯ 
- การสร้างงานในรูปงานสถาปัตยกรรม   เช่น การเขียนวาดออกแบบโครงสร้าง  

การท ารูปจ าลอง  ฯลฯ 
- การสร้างงานในรูปงานภาพถ่าย   เช่น  การถ่ายภาพ ฯลฯ 
- การสร้างงานในรูปงานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองาน 

สร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
  ส่วนวิธีการสร้างงานศิลปกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่ งค าจ ากัดความค าว่ า 
“ศิลปกรรม”  ไม่ได้ก าหนดไว้นั้น   งานชิ้นดังกล่าวย่อมไม่อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามกฎหมาย
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ลิขสิทธิ์ได้   ซึ่ง ณ ที่นี้จึงเห็นได้ว่า  การทอผ้าไม่ใช่วิธีการสร้างงานศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.253712    
  ด้วยเหตุน้ีท าให้ลวดลายผ้าไหมที่ผ่านกระบวนการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการ
ทอเพื่อสร้างลวดลาย   ผ้าไหมสุรินทร์ที่ใช้วิธีการทอดังกล่าวจึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทงานศิลปกรรมได้   ถึงแม้ว่าลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้จะเกิดจากความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าไหมก็ตาม    
  ส่วนมูลเหตุของการก าหนดค านิยามค าว่า “งานศิลปกรรม” ตามมาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้   ก็เพราะการบัญญัติค าจ ากัดความค าว่า 
“ศิลปกรรม” ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ถูกแปลขึ้นจากสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ    ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตามสนธิสัญญาเหล่านี้  เช่น  อนุสัญญากรุงเบอร์น
ฉบับปี ค.ศ.1886  และฉบับปี ค.ศ.1908    ฯลฯ   ท าให้ค าจ ากัดความค าว่า “ศิลปกรรม” จึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานวิธีการสร้างงานศิลปะของชาติตะวันตกและวัฒนธรรมชาติตะวันตก   ซึ่งชาติตะวันตก
เหล่านี้มิได้สร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอเช่นชาติตะวันออก 
  2)  ลวดลายท่ีผ่านการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการทอ เพื่อสร้างลวดลายกับงาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537   ซึ่งบัญญัติว่า 
  “มาตรา 6   งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้
สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด” 
  สืบเนื่องจากค าจ ากัดความค าว่า  “งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ”  ไม่ปรากฏค าจ ากัดความตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  แต่ในต ารา
วิชาการกฎหมายให้ค าอธิบายไว้ว่า   
  “งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ หมายถึงงาน
สร้างสรรค์ที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 6 พระราบัญญัติลิขสิทธิ์   
พ.ศ.2537 ก าหนดไว้  ไม่ว่างานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม           

                                                        
12 จากการสอบถามนักกฎหมายบางท่าน  ท่านมีความเห็นว่า  งานทอลวดลายอาจจัดเป็นวิธีสร้างงานแบบ
จิตรกรรมได้  แม้ว่าตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537 จะมิได้ระบุไว้ก็ตาม  เพราะท่านมีเหตุผล
ส าคัญคือ  การตีความตามมุ่งหมายของกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
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งานโสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์  งานสิ่งบันทึกเสียง  และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ   แต่ไม่ได้มี
ความหมายกว้างถึงขนาดว่า  ไม่ว่างานทุกชนิดที่เป็นงานในแผนกศิลปะ  แผนกวิทยาศาสตร์  แผนก
วรรณกรรมแล้ว   งานชิ้นนั้นจะกลายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะเสมอไป  หากแต่งานชิ้นนั้นต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืน ๆ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วย”13 
  ตามแนวความคิดเช่นนี้ส่งผลให้  ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์ที่ออกแบบขึ้นใหม่
และใช้วิธีการทอเพื่อสร้างลวดลายไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  แผนกศิลปะ    เพราะวิธีการทอผ้ามิใช่วิธีการสร้างงานศิลปกรรมตาม
ความมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ท าให้งานผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายใหม่และใช้
วิธีการทอเหล่านี้ไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ทั้งนี้ไม่ว่างานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานโสตทัศนวัสดุ  งาน
ภาพยนตร์  งานสิ่งบันทึกเสียง  และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ   ดังนั้นงานผ้าไหมที่มีลวดลายขึ้นใหม่
และใช้วิธีการทอเหล่านี้ไม่อาจเป็นงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนก
ศิลปะเช่นกัน   
  กรรมวิธีท่ีสอง   การสร้างลวดลายด้วยวิธีพิมพ์ลาย     ผ้าไหมสุรินทร์ที่ช่างทอ
เลือกใช้วิธีพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าไหมนั้น   งานผ้าไหมชนิดน้ีที่ชาวสุรินทร์เรียกว่า  ผ้าบาติค    และ
ผ้าบาติกชนิดนี้ย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้  ในฐานะที่ผ้าบาติคเหล่านี้คืองานศิลปประยุกต์ 
  “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้…. 
  (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานท่ีน าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้  หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า” 
  เนื่องจากกรรมวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติก คือ การพิมพ์   และ          
การพิมพ์นับเป็นหนึ่งในวิธีการท างานศิลปกรรมตามมาตรา 4 (3)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์         

                                                        
13 ปริญญา  ดีผดุง. คู่มือศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพ  :  ส านักอบรมกฎหมายแห่ง 
    เนติบัณฑิตยสภา. 2544), น.148 
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พ.ศ.2537  ที่บัญญัติว่า  “งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย”   ผ้าไหมบาติคจึงเป็นงานภาพพิมพ์
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
  อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างผ้าไหมบาติกมิใช่การชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ   ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของงานศิลปกรรมในแบบภาพพิมพ์ก็คือการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ  
ในทางกลับกันการสร้างผ้าไหมมีจุดประสงค์หลัก  คือ  ประโยชน์ในการค้าขายเป็นส าคัญ    ผ้าไหม
บาติกจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์บาติกประเภทงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7)  พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ทั้งนี้เพราะงานศิลปประยุกต์มีจุดประสงค์ส าคัญ  คือการมุ่งต่อคุณประโยชน์
ประการอ่ืน  นอกจากการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ 
  ดังนั้นผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายถูกสร้างขึ้นใหม่และใช้วิธีการพิมพ์ลาย   ซึ่งชาว
สุรินทร์เรียกผ้าไหมชนิดนี้ว่า  ผ้าบาติค    ผ้าบาติคจึงอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปกรรมในกลุ่มงานศิลปประยุกต์     เพราะวิธีการพิมพ์ลายคือหนึ่งในวิธีการสร้างงานศิลปกรรม
ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   ในทางตรงกันข้ามผ้าไหมที่ใช้วิธีทอกลับไม่ใช่
วิธีการสร้างงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
ก าหนด   ลวดลายบนผืนผ้าไหมที่ทอขึ้นจึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   
 2   ลวดลายโบราณตามวัฒนธรรมท้องถิ่น   อันได้แก่ลวดลายโบราณต่าง ๆ ของชาว
สุรินทร์  เช่น  ลายนกยูง  ลายรูปเลขาคณิต  ลายยกดอก  ลายเทพพนม  ฯลฯ  ซึ่งลวดลายเหล่านี้ช่าง
ชาวสุรินทร์ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอมาจากบรรพบุรุษ  ลวดลายโบราณเหล่านี้จึงเป็น
ลวดลายทางวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์  โดยคนสุรินทร์แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างมีลวดลายโบราณ
อันเอกลักษณ์เฉพาะของตน   เช่น  ชาวกุยมีลวดลายผ้าโฮล  เป็นต้น 
 ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา  ก็คือ   ลวดลายโบราณเหล่านี้ไม่อาจถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ได้   และตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วลวดลายโบราณเหล่านี้ยังนับเป็นงานสาธารณะ หรืองาน
ที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์  (Public domain)   สาธารณะชนจึงสามารถใช้ประโยชน์จาก
ลวดลายเหล่านี้ได้อย่างอิสระและไม่ต้องเสียค่าตอบแทน     
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นงานสาธารณะแล้วก็ตาม   
แต่ลวดลายโบราณเหล่านี้อาจกลับมาเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ได้อีกคร้ัง   หากว่าช่างผู้ทอได้
ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ปรับปรุงลวดลายโบราณเสียใหม่   เพื่อก่อเกิดลวดลายโบราณใน
รูปแบบใหม่   และช่างทอผ้าไหมใช้วิธีพิมพ์ลายเพื่อสร้างลวดลายบนผืนผ้าไม่ใช่การทอ   เพียง
เท่านี้ผ้าไหมพิมพ์ลายผ้าโบราณในรูปแบบใหม่เหล่านี้จะกลายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท       
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ศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ตัวอย่างของงานผ้าไหมลวดลาย
โบราณในกลุ่มนี้  เช่นผ้าไหมของกลุ่มจันทร์  โสมา  อ าเภอท่าสว่าง  จังหวัดสุรินทร์ 
 ในแง่ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่เกี่ยวกับลวดลาย
โบราณของผ้าไหมสุรินทร์และของผ้าไหมไทยนั้น  ในขณะที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่นี้   ประเทศไทยมี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียง 2 ฉบับ คือ  พระราชบัญญัติแพทย์
แผนไทย   และพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546   และลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์เพียงลวดลายเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
คือลายผ้าโฮลสุรินทร์   ส่วนลวดลายอ่ืน ๆ ยังไม่ปรากฏกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาฉบับใดให้ความคุ้มครอง 
 4.5.2  ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหม      ส าหรับงานออกแบบลวดลาย
ของผ้าไหมสุรินทร์    ช่างชาวสุรินทร์มีวิธีการออกแบบถึง 3  วิธีการด้วยกันนั้น   ส่งผลให้          
งานออกแบบแต่ละวิธีการอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  ดังนี้ 
 1.   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษ 
 2.   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3.   งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าผ้าไหม 
 1.   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษ  อันได้แก่  การที่ช่างทอผ้าไหมชาวสุรินทร์
วาดเส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรงของลวดลายบนกระดาษ   ก่อนการที่ช่างทอผ้าไหมจะเร่ิมผลิตผ้าไหม   
วิธีการออกแบบในลักษณะนี้นับเป็นงานจิตรกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
 (1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง…. 
 (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานท่ีน าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย” 
 ด้วยเหตุนี้การออกแบบลวดลาย  โดยช่างชาวสุรินทร์ใช้วิธีเขียนลวดลายลงบนกระดาษ  
ภายใต้จุดมุ่งหมายของการออกแบบ  คือ  การใช้ประโยชน์ด้านการค้าพาณิชยกรรมมิใช่เพื่อการชื่น
ชมคุณค่าทางศิลปะ   ประกอบกับปัจจุบันการผลิตผ้าไหมสุรินทร์เป็นการผลิตในรูปอุตสาหกรรม
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ในครัวเรือนเกือบทั้งจังหวัด   ท าให้งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมบนกระดาษจึงจัดเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    
 ตัวอย่างของงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์บนกระดาษ   เช่น  งานออกแบบผ้ายกทองของ
กลุ่มจันทร์  โสมา  เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้น ากลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย     
แปซิฟิค (เอเปค) 2003    กรุงเทพมหานคร 
 

 
ภาพ 4-1  ผ้าตัดเสื้อแบบพระราชทาน 

ลายดอกผุดดวงกลม จก และลายสัตว์หิมพานต์ 
 
 ลวดลายข้างต้นมาจากงานออกแบบลวดลายดอก  ผสมผสานกับรูปสัตว์หิมพานต์   และ
ใช้วิธีการทอแบบผ้าจก   อันมีที่มาจากงานออกแบบบนกระดาษ  ดังนี้  
 1.  ลายดอกผุดดวงกลม(ใช้เป็นลายพื้นผ้าไหม)   และต่อลายตลอดผืนผ้าด้วยโครงสร้าง
แบบวงกลม    และ 

                      
ภาพ 4-2  ลายดอกผุดดวงกลม  
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 2.  ลายรูปสัตว์หิมพานต์   ใช้ทอด้วยวิธีจกลงบนตรงกลางผืนผ้าไหม 

  
ภาพ 4-3  ลายรูปสัตว์หิมพานต์    

 2.   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   คือ  งานออกแบบลวดลาย
บนผืนผ้าไหมของนักออกแบบรุ่นใหม่   โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกน าเข้ามาช่วยในการ
ออกแบบลวดลาย   เพื่อความสะดวกในการลงลายละเอียดของสี      และความสะดวกในการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบในภายหลัง    
 รูปแบบของงานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   จอคอมพิวเตอร์จะ
ท าหน้าที่เปรียบเสมือนกระดาษ   ปากกาเขียนแบบคอมพิวเตอร์  เมาส์  คีย์บอร์ดก็คืออุปกรณ์วาด
เขียน     นักออกแบบคือศิลปิน   ซึ่งนักออกแบบจะขีดเขียน  รูปร่าง  รูปทรงของลวดลาย  พร้อม ๆ 
กับการเติมสีสันแก่ลวดลายได้ในเวลาเดียวกัน 
 ประโยชน์ของงานออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากการศึกษาพบว่างาน
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้กับงานผ้าไหมได้ทั้งสองรูปแบบ  ไม่ว่างาน
ผ้าไหมที่เกิดจากการทอ   หรืองานผ้าไหมพิมพ์ลาย (ผ้าบาติค)  เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถพิมพ์ลวดลายบนกระดาษธรรมดาและกระดาษ Iron Transfer (กระดาษส าหรับงานพิมพ์
ลายด้วยความร้อน)   และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตผ้าไหมพิมพ์ลายนี้ยังสามารถผลิตผ้าไหมได้
คราวละจ านวนมาก ๆ     
 งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึง ถือเป็นการสร้างงาน
ศิลปกรรมด้วยวิธีแบบงานจิตรกรรมตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติไว้
ว่า 

 “มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง... 
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(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานท่ีน าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”  

เนื่องจากจุดประสงค์ของงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ได้แก่  การออกแบบลวดลายเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าขายเป็นส าคัญ    งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึง
จัดเป็นงานศิลปกรรมในรูปงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
 3.   งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหม  คือ  การที่ช่างทอผ้าไหมบางรายได้ใช้วิธีการทอ
เป็นการแสดงออกซึ่งงานออกแบบของตน  โดยช่างผู้ทอเหล่านี้มิได้มีงานออกแบบบนกระดาษหรือ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด   จากการศึกษาพบว่าการที่ช่างทอผ้าไหมจะออกแบบใน
ความคิดและทอไปพร้อม ๆ กันได้นี้  ช่างผู้ทอต้องเป็นช่างที่มีความช านาญมาก  และส่วนใหญ่มัก
เป็นชาวบ้านสุรินทร์ที่เป็นเกษตรกร   การทอผ้าของชาวบ้านเหล่านี้จึงไม่มีงานออกแบบในรูปแบบ
ใด   หากแต่ชาวสุรินทร์ เช่น ชายชาวกุย หรือผู้หญิงชาวกุยต่างช่วยกันคิดแบบที่ต้องการ  และหญิง
ชาวกุยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์จะทอตามแบบที่คิดนั้นทันที 
 ส าหรับงานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนี้  ในฐานะที่งานออกแบบผ้าไหมจัดเป็นงาน
ทางศิลปะประเภทหนึ่ง   ด้วยเหตุนี้การพิจารณาว่างานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนี้จึงต้อง
พิจารณาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม  และงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี  แผนก
วิทยาศาสตร์   และแผนกศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
                  1)  งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมในฐานะงานศิลปกรรม  ภายใต้ค าจ ากัดความค าว่า 
“งานศิลปกรรม”  ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ที่บัญญัติว่า 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 "ศิลปกรรม"  หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วย เส้น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง.... 
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  (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและ
แผนผังของงานดังกล่าวด้วย 

หลักการพิจารณางานสร้างสรรค์ใดเป็นงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ก็คือ  งานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องเป็นการแสดงออกซึ่งงานศิลปะด้วยวิธีการตาม
มาตรา 4 (1) ถึง (6)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  อันได้แก่  การแสดงออกในรูปงาน
จิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์   งานสถาปัตยกรรม  งานภาพถ่าย  และงาน
ภาพประกอบ  แผนที่ ฯลฯ   ซึ่งวิธีการแสดงออกของงานศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ไม่ปรากฏว่า  วิธีการทอเป็นการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ    

ฉะนั้นการที่ชาวบ้านสุรินทร์ใช้วิธีการทอเป็นการแสดงออกซึ่งงานออกแบบของตน    
วิธีการทอเช่นนี้ย่อมไม่อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   
แม้ว่าในความคิดของคนทั่วไปงานผ้าไหมคืองานศิลปะก็ตาม   ทั้งนี้การพิจารณาเช่นนี้ถือเป็นหลัก
ในการพิจารณาว่า  งานสร้างสรรค์แต่ละอย่างอาจไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   แม้ว่างานชิ้นนั้นจะ
เป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์   แต่การที่งานสร้างสรรค์ชิ้นใดจะถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์                
งานสร้างสรรค์ดังกล่าวก็ต้องเป็นงานตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดเท่านั้น 

2)  งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมในฐานะเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  แผนก
วิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ    แม้ว่าบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 จะมิได้
ก าหนดค านิยามค าว่า  “งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ”  ไว้ก็
ตาม   แต่หากพิจารณาแนวทางการใช้การตีความของนักกฎหมายหลาย ๆ ท่านแล้ว  ค าว่า “งานอ่ืน
ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ”  ย่อมได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทใดที่
ไม่อาจจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้ เช่นงาน
วรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม ฯลฯ  และงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องมีลักษณะใกล้เคียง
กับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืน ๆ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    งานสร้างสรรค์ดังกล่าว
จึงอาจจัดเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะได้ 

ส าหรับงานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนั้น    เนื่องด้วยวิธีการทอก็ไม่อาจจัดเป็นงาน
ศิลปกรรมได้   เพราะการทอไม่ใช่วิธีการสร้างงานแบบจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  
ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  แผนที่ฯลฯ  ตามที่งานศิลปกรรมมาตรา 4 พระราชบัญญัติ



 

 

 

134 

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 บัญญัติไว้  ดังนั้นงานออกแบบผ้าไหมด้วยวิธีการทอของชาวบ้านสุรินทร์จึงไม่
อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  

4.5.3  ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นสหสิทธิ 
ค าว่า “สหสิทธิ”  ในทางต ารากฎหมายมีความหมายว่า  งานสร้างสรรค์อันเกิดจาก

สติปัญญาของมนุษย์อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 1 ฉบับได้   
เพราะการที่มนุษย์สร้างสรรค์งานขึ้นหนึ่งชิ้น   งานสร้างสรรค์ชิ้นดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นด้วย
จุดประสงค์หลายประการ  เช่น  งานออกแบบเก้าอ้ีย่อมมีจุดมุ่งหมายหลัก  คือการใช้สอย  และ
จุดมุ่งหมายรอง คือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ   

ด้านแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    การร่างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละฉบับย่อมย่อมเกิดจากจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้สหสิทธิจึงเป็น
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์กับกฎหมายสิทธิบัตร  ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับ
มีจุดมุ่งหมายในความคุ้มครองที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  มีจุดมุ่งหมายคุ้มครองการแสดงของซึ่งความคิด
ของผู้สร้างสรรค์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปประยุกต์คืองานศิลปะ  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ก่อเกิดงาน
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนอันมิใช่เพียงการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ   หากแต่วัตถุประสงค์
หลักของงานศิลปประยุกต์คือการใช้ประโยชน์ทางการค้า   งานศิลปประยุกต์จึงเป็นทั้งงานศิลปะ
และงานเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ในเวลาเดียวกัน 

- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  กฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และ      
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ที่บัญญัติว่า 

“มาตรา 56  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม” 

งานออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่   และงานออกแบบ
ดังกล่าวยังต้องสามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม    แต่อย่างไรก็งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  นักออกแบบก็คือศิลปินซึ่งใช้ทักษะด้านศิลปะควบคู่กับงานออกแบบ   โดย
จุดมุ่งหมายของงานออกแบบก็คือ  การมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ   ส่วนความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์เป็นจุดมุ่งหมายรอง   ด้วยเหตุนี้งานออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นงานศิลปะด้วยในเวลา
เดียวกัน 

ด้านประวัติของแนวความคิดเร่ืองสหสิทธิ  นับแต่ในศตวรรษที่ 18 ที่ชาติตะวันตกเร่ิม
สร้างระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครอง
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ผลประโยชน์ของนักประดิษฐ์  ชาติตะวันตกก็ยอมรับว่างานออกแบบย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2 ฉบับ  คือ  กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร  โดยประเทศ
อังกฤษนับเป็นประเทศแรกที่เกิดระบบกฎหมายคุ้มครองสหสิทธินี้ 

ส าหรับประเทศไทยเร่ิมปรากฏแนวค าพิพากษาศาลและทางต ารากฎหมายที่ยอมรับเร่ือง
สหสิทธิเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2537  ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  โดยปัจจุบันค าพิพากษาฉบับนี้ถือเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยงานสหสิทธิ   ดังปรากฏ
รายละเอียดในค าพิพากษาฉบับนี้  ดังนี้ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6379/2537  งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 แบบ ซึ่งประกอบด้วยงาน
แบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจ าลอง งานอิเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่
ใช้ในการท าแม่พิมพ์ งานแม่พิมพ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา อันเกิดจากการคิดค้นแบบ
ปากกาตั้งแต่ยกร่างรูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามีรูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและ
สะดวกในการใช้สอย แล้วน ามาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่า
วิศวกรรมคุณค่า คือ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพใช้ได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ก่อน และ
เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตในราคาต่ าจนได้รูปทรงและลวดลายที่พอใจ แล้วเขียนแบบที่ถูกต้องและ
ท าหุ่นจ าลองต่อจากนั้นก็ท าการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่
ใช้ในการท าแม่พิมพ์ ท าอิเล็กโทรดและท าแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการท าปากกา เป็นงานสร้างสรรค์อัน
เกิดจากการน าเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้น
ประกอบเป็นรูปทรงอันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรม และการสร้างแม่พิมพ์กับ
หุ่นจ าลองของปากกาดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่ เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้อง
ได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม มาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็น
ปากกาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่าง
อ่ืนนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติ มากรรมดังกล่าวงาน
สร้างสรรค์แบบปากกาทั้งสองแบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์อันอาจได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้
สร้างสรรค์ได้ท าหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิดริเร่ิมของตนเองโดยมิได้ท าซ้ าหรือดัดแปลงจาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

นับแต่ค าพิพากษาฉบับนี้เกิดขึ้น  แนวทางในทางต ารากฎหมายและศาลไทยก็ได้ยอมรับ
ในเร่ืองสหสิทธิ ดังนี้ 

1)  นับแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  ศาลไทยได้ขยายขอบเขตความคุ้มครองงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปมากกว่าเดิม   โดยศาลได้เร่ิมยอมรับเร่ืองสหสิทธิ   ว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจ
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ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะ
ศิลปประยุกต์ได้    

2)  แม้ค าพิพากษาฉบับนี้ไม่ได้วินิจฉัยว่า ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นงานสหสิทธิ์ก็ตาม   แต่ค าพิพากษาฉบับนี้ก็ถือเป็นบรรทัดฐานว่า  หากศาลไทย
ยอมรับว่า   งานออกแบบปากกาลูกลื่นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมประเภท        
ศิลปประยุกต์แล้ว    ในอนาคตงานออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  เช่น  งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหม ฯลฯ   งานออกแบบเหล่านี้ที่เกิดจากการน าเอางานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์มาใช้   ภายใต้
วัตถุประสงค์หลัก  คือ  การเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย   งานออกแบบ
เหล่านี้ย่อมอยู่ในสถานะงานศิลปประยุกต์เช่นเดียวกับงานออกแบบปากกาลูกลื่นตามค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 6379/2537    ท าให้ศาลไทยน่าจะคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และ
ลวดลายบนผืนผ้าไหมไทยจังหวัดอ่ืน ๆ ในฐานะเป็นงานสหสิทธิเช่นกัน   

3)  แนวทางการวินิจฉัยของศาลไทยที่ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจได้รับความ
คุ้มครองทั้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรนั้น   แนวทางการวินิจฉัยของศาลไทย
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวการใช้การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ  เช่น  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน14  ประเทศอังกฤษ15   ฯลฯ    

ดังนั้นส าหรับงานออกแบบลวดลายไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย   และลวดลายผ้าไหม
บาติค   ซึ่งนักออกแบบใช้วิธีการออกแบบบนกระดาษหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว   หรือ
นักออกแบบใช้แม่พิมพ์สร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมแล้ว  งานทั้งสองประเภทนี้ย่อมจัดเป็นงาน       
ศิลปประยุกต์อันมีลิขสิทธิ์   พร้อม ๆ กับที่งานทั้งสองชนิดดังกล่าวยังอาจได้รับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 อีกด้วย  

 
4.6  วิธีการได้ไปซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม 

แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมุ่งคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ก็ตาม   แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ปฏิเสธ
ว่า  บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้สร้างสรรค์อาจได้ไปซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจตามกฎหมายลิขสิทธิ์    เพราะเหตุ
ที่การสร้างสรรค์งานเกิดขึ้นจากสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ไม่ว่าสัญญาจ้างแรงงาน   หรือจ้างท าของ   หรือ

                                                        
14 A project funded by the European Union. China IPR Case Study Catalogue. World Wide Web   
    www.chaina-iphelpdesk.eu     
15 ค าพิพากษาของศาลอังกฤษทรายอมรับว่างานออกแบบเปน็งานอันมีลิขสิทธิ์  เช่น  คดี British Leyland v.  
   Arnstong Patent, 1986 ในคดีนีศ้าลยอมรับว่างานออกแบบท่อไอเสียเครื่องยนต์เป็นงานอันมีลิขสทิธิ์และ 
   เป็นงานที่ได้สิทธิบัตรด้วย เป็นต้น 
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การจ้างของหน่วยราชการ   เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์   ปัจจุบันหมู่บ้านผ้าไหมและ
โรงทอผ้าไหมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์ต่างมีระบบการว่าจ้างช่างทอผ้า  ท าให้ช่างทอ    
ผ้าไหมอาจไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในทางเศรษฐกิจก็ได้   การศึกษาในส่วนนี้จึงเร่ิมจากการได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์   และการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีอ่ืนตามล าดับ 

4.6.1  การได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ 
โดยทั่วไปแล้วผู้สร้างสรรค์ในฐานะผู้ท าหรือก่อเกิดงานสร้างสรรค์   ผู้สร้างสรรค์จึงชอบ

ได้ไปซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ   และภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์นซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกอยู่นั้น   ท าให้ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มาตรา 8 ดังนี ้

“มาตรา 8  ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานท่ีตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่ าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งาน
นั้น 

(2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในคร้ังแรกได้กระท าขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาคร้ังแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืน
ที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการ
โฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้
สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย” 

ด้วยเหตุนี้มาตรา 8  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จึงมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ  3 
ประการ  ดังต่อไปนี้ 

1)  หลักความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติปราศจากแบบพิธี     หมายถึงผู้สร้างสรรค์
งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยชอบได้ไปซึ่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ        ทันทีที่
ผู้สร้างสรรค์ได้ก่อเกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นด้วยวิธีการรูปแบบอย่างใด ๆ  ให้ปรากฏ   โดยตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  มาตรา 8 ก็ไม่ได้ก าหนดแบบพิธี  เพื่อให้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์แต่
อย่างใด   เช่น  การจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่  ฯลฯ   ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้ลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
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และปราศจากแบบพิธี   และการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจึงเป็นเพียงการก่อเกิดหลักฐาน
ทางราชการ   อันท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์ในอนาคต  หากผู้สร้างสรรค์ต้องการด าเนินคดี
แก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์  

ที่มาของหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธีนี้มาจากสนธิสัญญา       
กรุงเบอร์น  ซึ่งปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Intellectual Property (WIPO)  ได้
ให้ค าอธิบายหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธีไว้ว่า   ผู้สร้างสรรค์ชอบได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ทันทีที่ก่อเกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น   โดยรัฐสมาชิกต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  หรือแบบพิธี
อันขัดต่อหลักการนี้   เช่น  การน าฝากส าเนางาน (deposit)  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ  การจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

ด้วยผลของสนธิสัญญากรุงเบอร์นข้างต้น  ส่งผลให้มาตรา 8 (1)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  จึงวางเงื่อนไขการได้ไปซึ่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์เพียงว่า  ผู้สร้างสรรค์
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทย   โดยผู้สร้างสรรค์ไม่จดทะเบียนลิขสิทธิ์แต่
อย่างใด   และผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ก่อเกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น    

2)  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (principle of nation treatment)  หมายถึง  ประเทศสมาชิก
ของอนุสัญญากรุงเบอร์นทุกประเทศต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติ   หากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์คนดังกล่าวได้ผลิตงานขึ้นในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นด้วย   โดยความ
คุ้มครองของประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นนี้จะเป็นเช่นเดียวกับความคุ้มครองที่ให้แก่คนใน
ชาติของตน  

ตัวอย่าง   นาย เอ  คนสัญชาติอังกฤษได้วาดรูปขึ้นในประเทศไทย  และทั้งประเทศไทย
และประเทศอังกฤษต่างเป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์น   ผลทางกฎหมายก็คือ  นายเอผู้สร้างสรรค์
ชาวอังกฤษชอบได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย   ในระดับมาตรฐานเดียวกับที่ผู้สร้าง
สรรค์คนไทยพึงได้รับจากกฎหมายลิขสิทธิ์ 

3)  หลักการคุ้มครองโดยอิสระ (principle of independence of protection) หมายความ
ว่าประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน   
โดยไม่ต้องพิจารณาว่างานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์จากประเทศที่
เกิดงานขึ้นหรือไม่   ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่ต้องพิสูจน์ว่า  งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของตนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของประเทศที่เกิดของงาน  เช่น  
งานวรรณกรรมของประเทศไทยย่อมได้รับความคุ้มครองในประเทศฝร่ังเศส   ในฐานะที่งานชิ้นนี้
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศฝร่ังเศสเช่นกัน   โดยผู้สร้างสรรค์ชาวไทยไม่ต้องพิสูจน์ว่า  
วรรณกรรมเล่มนี้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่จะได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยหรือไม่  เป็นต้น    
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ส าหรับงานผ้าไหมบาติกและงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์ซึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นคนไทย
แล้ว   งานผ้าไหมบาติกและงานออกแบบผ้าไหมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
โดยอัตโนมัติและไม่ต้องมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์   อีกทั้งงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบผ้า
ไหมสุรินทร์ยังได้รับความคุ้มครองจากประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นทั่วโลกด้วย  ภายใต้
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองโดยอิสระ   ท าให้ขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่เกือบทุกประเทศบนโลกในปัจจุบัน 

4.6.2  การได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่น 
ตามปกติแล้วผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์   ผู้นั้นชอบที่จะได้ไปซึ่งความ

คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย    แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ปัจจุบัน
การผลิตไม่ได้มุ่งตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล   หากแต่การผลิตมีไว้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผู้บริโภค   ซึ่งผู้ผลิตสินค้าคือเจ้าของทุน   และลูกจ้างคือผู้สร้างสรรค์งาน
แลกเปลี่ยนกับค่าแรง   โดยทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความผูกพันกันภายใต้ระบบสัญญาจ้าง   
ทั้งนี้ไม่ว่าในรูปสัญญาจ้างแรงงาน  หรือสัญญาจ้างท าของ   ดังนี้เพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์การได้
ไปซึ่งลิขสิทธิ์อันสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ    กฎหมายลิขสิทธิ์จึงได้วางหลักเกณฑ์การได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์โดยวิธีอ่ืนไว้     และการศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเร่ิมจากการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน   การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างท า
ของ  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ    การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ดัดแปลงงาน
อันมีลิขสิทธิ์   และการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้รวบรวม  ตามล าดับต่อไป 

1)  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน (work in 
the course of employment)  ตามบทบัญญัติมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติว่า 

“มาตรา 9  งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท า
เป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิ
น างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น” 

งานสร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง  ก็คือ  งานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้าง
แรงงานภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      ซึ่งตัวนายจ้างสามารถก ากับวิธีการ
ท างาน  เวลาการท างาน  เคร่ืองแบบ  หรือระเบียบวินัยในการท างานของลูกจ้าง   โดยความผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแรงงานนี้ไม่มุ่งต่อผลส าเร็จของงาน   เหตุนี้เองไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงานจะผลิตงาน
แล้วเสร็จหรือไม่   นายจ้างยังมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเสมอ     
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ผลลัพธ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  คือ  งานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้างแรงงานนี้ลูกจ้างเป็น    
ผู้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์   แต่นายจ้างสามารถน างานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้   หากงานนั้นเป็นงาน
ที่ลูกจ้างสร้างขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน    

ส าหรับการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของผ้าไหมสุรินทร์  จาก
การศึกษาพบว่า  ช่างทอผ้าไหมของโรงทอผ้าไหมเหล่านี้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน   
หากแต่ลักษณะการท างานของช่างทอผ้าไหมเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษบางประการ  เช่น  นายจ้างจะ
ไม่ได้เคร่งครัดด้านเวลาการท างาน   นายจ้างจะเป็นเพียงผู้สั่งการให้ผลิตผ้าไหมประเภทใดประเภท
หนึ่งเท่านั้น   แต่นายจ้างจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับงานทอผ้าไหมของลูกจ้าง  ฯลฯ   ซึ่งลักษณะพิเศษ
เหล่านี้คณะผู้วิจัยคาดว่า   คงเป็นเพราะงานทอผ้าไหมคืองานศิลปะ  ท าให้นายจ้างจึงค่อนข้าง 
อะลุ่มอล่วยแก่ลูกจ้างมากเป็นพิเศษ   เพื่อที่งานผ้าไหมจะมีคุณภาพที่ดี   หากช่างทอผ้าไหมลูกจ้าง
เหล่านี้มีสุขภาพจิตที่ดี  และด้วยผลแห่งบทบัญญัติมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมผ้าไหมทอมือของชาวสุรินทร์จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในลวดลายบนผืนผ้าไหมประเภทผ้าบาติค  ส่วนนายจ้างพึงมีสิทธิเพียงการน าผลงานของลูกจ้าง
ออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์   ทั้งนี้ภายใต้กรอบสัญญาจ้างทอผ้าไหม 

ส่วนงานการออกแบบลวดลายผ้าไหม  จากการศึกษาพบว่า   ส่วนใหญ่เจ้าของโรงทอผ้า
ไหมหรือหัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมักเป็นผู้ออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ด้วยตนเอง    
การออกแบบลวดลายผ้าไหมโดยพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงานมีอยู่บ้างแต่จ านวนไม่มากนั ก  
โดยสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงการศึกษาที่แตกต่างกัน   เพราะบรรดาเจ้าของกิจการหรือ
หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน   เช่น  ด้านการเงิน   
ด้านเวลาในการศึกษา ฯลฯ   ในขณะที่กลุ่มพนักงานช่างทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความพร้อม
มากพอ  แต่บรรดาลูกจ้างช่างทอผ้าไหมสุรินทร์เหล่ากลับมีทักษะการทอผ้าที่สูงตามประสบการณ์
ในการท างาน  ซึ่งทักษะความสามารถของลูกจ้างดังกล่าวมีระดับความสามารถสูงกว่านายจ้างมาก
นัก   ทั้งหมดนี้ส่งผลให้นักออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์จึงจ ากัดตัวอยู่อยู่ในกลุ่มผู้มีการศึกษา
จ านวนไม่มากนัก   

เช่นเดียวกับผลลัพท์ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  นักออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมตามสัญญาจ้างแรงงานย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงงานของตน   และนายจ้างพึง
มีสิทธิใช้ประโยชน์จากงานออกแบบลวดลายผ้าไหมดังกล่าวได้   เพราะงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหมเป็นงานตามกรอบวัตถุประสงค์แห่งการจ้าง 

ดังนั้นช่างทอผ้าไหมบาติก  และนักออกแบบผ้าไหมผลิตขึ้น    ลิขสิทธิ์จึงตกแก่พนักงาน
ตามสัญญาจ้างแรงงาน  ตัวนายจ้างจึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมดังกล่าว    เว้นแต่นายจ้าง
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ท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับพนักงานหรือลูกจ้างว่า  นายจ้างเป็นผู้ได้ไปซึ่งความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์      

2)  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างท าของ  (commissioned works) 
ดังที่บทบัญญัติมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  บัญญัติว่า   

“มาตรา 10  งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอ่ืน ให้ผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น” 

ความผูกพันตามสัญญาในมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ใช้ค าว่า      
“การรับจ้าง”   หมายถึง  สัญญาจ้างท าของตามป.พ.พ.  โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง  และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง   ทั้งสองฝ่ายมีความผูกพันตามสัญญาจ้างท าของ   ซึ่งฝ่าย    
ผู้รับจ้างมีอิสระในการท าการงานที่จ้างและต้องรับผิดชอบในการจัดหาสัมภาระในการท างาน   
ส่วนฝ่ายผู้ว่าจ้างมีหน้าที่เพียงการตรวจรับมอบงานที่ว่าจ้างและช าระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง   เมื่อผู้รับจ้าง
กระท าการงานที่ว่าจ้างแล้วเสร็จ 

ด้านผลตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  คือ  
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้แก่ผู้ว่าจ้าง   มูลเหตุที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยบัญญัติไว้เช่นนี้   เพราะบทบัญญัติ
มาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มีที่มาจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศระบบ
คอมมอนลอว์   ซึ่งในระบบกฎหมายกลุ่มนี้มุ่งคุ้มครองตัวนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นส าคัญ16     

ส าหรับการว่าจ้างทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์   การศึกษาพบว่า  เน่ืองจากการทอผ้าไหม
ด้วยมือเป็นงานศิลปะและต้องใช้เวลายาวนาน   ในขณะที่ผ้าไหมบางประเภทก็ไม่ใช่สินค้าที่หาซื้อ
ได้ตามท้องตลาด  เช่น  ผ้าไหมสบง จีวรของพระภิกษุสงฆ์   ฯลฯ    ในจังหวัดสุรินทร์การว่าจ้างทอ
ผ้าไหมจึงเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก   โดยผู้ว่าจ้างคือชาวบ้านทั้งในจังหวัดสุรินทร์และชาวต่างประเทศ   
และผู้รับจ้างคือกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือและกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้าไหม   ซึ่งทั้งสองกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมต่างมีวิธีผลิตที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

โครงสร้างการประกอบการของกลุ่มผลิตผ้าไหมในสุรินทร์   ทั้งสองกลุ่มมีรายละเอียด  
ดังนี ้

ก)  กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือของชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์    คือ การรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านแต่ละคนในอ าเภอหรือหมู่บ้านเดียวกัน   เพื่อการผลิตผ้าไหมและจ าหน่ายผ้าไหมร่วมกัน   
โดยชาวบ้านเหล่านี้ใช้ที่บ้านของตนเป็นสถานที่ท างาน   และกี่ (เคร่ืองทอผ้าไหม) ที่ใช้มีทั้งกี่ทอผ้า

                                                        
16 ปริญญา  ดีผดุง. คู่มือศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพ  :  ส านักอบรมกฎหมายแห่ง 
    เนติบัณฑิตยสภา. 2544), น.145-150 
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โบราณซึ่งมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใต้ถุนบ้าน   และกี่ทอผ้าสมัยใหม่ซึ่งหาซื้อจากท้องตลาด    โดยปรากฏ
ว่าในแต่ละหมู่บ้านทอผ้าไหมเหล่านี้มักมีจ านวนตั้งแต่ 5 เคร่ืองแต่ไม่เกิน 20 เคร่ือง  

โครงสร้างการท างาน  กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มเป็นประธาน และชาวบ้านที่
เหลือท าหน้าที่เป็นหน่วยการผลิตผ้าไหม    บางกลุ่มจะมีผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด 

การตลาด   ช่องทางการค้าของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้มีทั้งหลายช่องทาง   เช่นการจ าหน่าย 
ณ ที่ตั้งของกลุ่ม   หรือการจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   และลูกค้ามีทั้งชาวไทยและ              
ชาวต่างประเทศ  รวมทั้งนักท่องเที่ยว 

ข)  กลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์   คือ  ผู้ผลิตที่เป็นโรงทอผ้า
ไหมและมีเคร่ืองทอผ้าไหม (กี่) จ านวนตั้งแต่ 5 เคร่ืองขึ้นไป    โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าไหมเป็นสินค้าหลัก 

โครงสร้างการท างาน   ผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มนี้มีโครงสร้างภาคการผลิต  การบริหาร  
บุคลากร  การตลาดในรูปแบบองค์กรธุรกิจ   โดยเฉพาะในการสรรหาช่างทอปรากฏว่า  ผู้ผลิตผ้า
ไหมในกลุ่มนี้จะมีการสรรหาช่างทอที่มีฝีมือและมีการพัฒนาทักษะช่างทอ  และงานออกแบบอย่าง
ต่อเน่ือง    

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ผลิตกับช่างทอและนักออกแบบลวดลายผ้าไหม  
ผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มนี้เลือกใช้นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายจ้างแรงงานกับช่างทอผ้าไหมและนักออกแบบ  
แต่กฎระเบียบในการท างานไม่ได้เป็นไปอย่างเข้มงวดนัก   ดังปรากฏว่า   นายจ้างผู้ผลิตผ้าไหมใน
กลุ่มนี้จะให้อิสระในการท างานทอผ้าไหม  และงานออกแบบแก่ลูกจ้างเป็นอย่างมาก   นายจ้าง
มักจะเป็นเพียงผู้เลือกลวดลายของผ้าไหมให้ลูกจ้างเท่านั้น   โดยไม่เคยปรากฏว่านายจ้างกลุ่มนี้จะ
เร่งรัดงานการทอผ้าไหมหรืองานออกแบบลวดลายผ้าไหมกับลูกจ้างเลย   อีกทั้งผู้ผลิตกลุ่มนี้ยังตอบ
ปฏิเสธลูกค้าที่เร่งรัดงานผลิตผ้าไหมด้วย   

การตลาด  กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นคนไทย   คนต่างประเทศ   และนักท่องเที่ยว    โดยช่องทางการจ าหน่ายสินค้ามีทั้งการจ าหน่าย
ที่ร้านค้าในตัวเมือง  และขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต            

จากสภาพการประกอบการของผู้ผลิตผ้าไหมทั้งสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน  ท าให้เมื่อ
ลูกค้าได้ว่าจ้างผลิตผ้าไหมกับผู้ผลิตทั้งสองกลุ่ม   ผลลัพธ์ทางกฎหมายจึงมีความแตกต่างกัน  ดังนี้ 

กรณีลูกค้าว่าจ้างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ  เนื่องด้วยตามมาตรา 10 
พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มีผลให้  ลูกค้ามีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง   และช่างทอผ้าไหมของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง    โดยสัญญาว่าจ้างทอผ้านี้มุ่งต่อผลส าเร็จของงานเป็น
ส าคัญ   กรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม  เพียงเฉพาะผ้าไหมประเภทที่ถือ



 

 

 

143 

เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเดียวเท่านั้น  คือ  ผ้าไหมบาติค   กรณีเช่นนี้นับเป็นสภาวะที่น่าเป็นห่วง  
เพราะลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมไปตกแก่ลูกค้า   แทนที่ตัวลูกจ้างผู้ผลิตหรือนายจ้างจะเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์   สภาวะเช่นนี้ถือได้ว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยยังมีมาตรฐานไม่อาจคุ้มครองผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างแท้จริง 

กรณีลูกค้าว่าจ้างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม     รูปแบบการว่าจ้าง
ทอผ้าไหมของกลุ่มนี้จึงมีความผูกพันตามกฎหมายสองประการด้วยกัน คือ   

1  ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ  
สัญญาจ้างท าของ  ซึ่งตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง
และ 

2  ความผูกพันระหว่างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมกับลูกจ้าง คือ  
สัญญาแรงงาน  ซึ่งตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้าง 

ประเด็นปัญหาก็คือ  ลิขสิทธิ์ควรตกเป็นของบุคคลใดระหว่างผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง (ช่างทอ
ผ้าไหมของผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม)   เพราะเหตุที่สัญญาว่าจ้างลูกค้าท า
กับนายจ้าง (ผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม)   แต่นายจ้างไม่ใช่ผู้ผลิตงานอันมี
ลิขสิทธิ์   ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานต่างหากที่เป็นผู้ผลิตงาน 

ส าหรับประเด็นปัญหาข้อนี้  หากถือว่านายจ้างคือตัวแทนของลูกจ้างแล้ว    ลูกจ้างคือ
ตัวการและผู้รับจ้างท าของในเวลาเดียวกัน   ลิขสิทธิ์จึงอาจตกแก่ลูกค้าผู้ว่าจ้างตามมาตรา 10 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   แต่คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า  การที่ลิขสิทธิ์ตกแก่ลูกค้าผู้ว่าจ้าง
อาจไม่ตรงกับจุดประสงค์ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่าใดนัก  เพราะผลลัทธ์ที่จะเกิด
ตามมาก็คือ   ลวดลายของผ้าไหมอันเกิดจากการว่าจ้างย่อมเป็นของลูกค้าผู้ว่าจ้าง   ท าให้ช่างทอผ้า
ไหมไม่อาจผลิตผ้าไหมในลวดลายนั้นได้อีกต่อไป  ผลร้ายที่จะตามก็คือความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตผ้าไหมทั้งระบบของประเทศไทย 

3)  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ     ตามที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะ
ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร” 

ความผูกพันตามกฎหมายระหว่างพนักงาน  ข้าราชการ  ลูกจ้างของหน่วยงานราชการกับ
หน่วยราชการ  หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐและท้องถิ่น  ได้แก่ความผูกพันตามสัญญาจ้างท าของ   และ
สัญญาจ้างแรงงาน    โดยตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ถือว่า   เจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
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สร้างสรรค์เหล่านี้ย่อมได้แก่หน่วยราชการ    แต่มีข้อน่าสังเกตว่า  อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ
หน่วยราชการน้ีมีระยะเวลาเพียง 50 ปีนับแต่สร้างสรรค์งานขึ้นเท่านั้น 

ส าหรับลิขสิทธิ์ของหน่วยราชการกับงานผ้าไหมสุรินทร์นั้น   จากการศึกษาปัจจุบัน
หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานเกี่ยวกับผ้าไหมมากที่สุด   คือ  สถาบันหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ   ดังปรากฏงานอันมีลิขสิทธิ์ของสถาบันหม่อนไหมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
ผ้าไหมสุรินทร์มากมาย  เช่น  คู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม  การปลูก
หม่อน  การสาวไหม  การย้อมสี ฯลฯ    แต่หน่วยราชการดังกล่าวหาได้มีลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืน
ผ้าไหม  เนื่องด้วยบทบาทของสถาบันหม่อนไหมมีเพียงการสนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนาการปลูก
หม่อน  เลี้ยงไหม  การสาวไหมด้วยมือ   เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นเท่านั้น   โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและช่างทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ 

4)  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์    ตามที่มาตรา 11 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 11 งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิท ธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตาม
พระราชบัญญัตินี้แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้
สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง” 

ส าหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และเป็นงานดัดแปลงนั้น   ลวดลายที่
ปรากฏจากงานออกแบบมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน     คือ 

ก)  ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
ข)  ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ 

 ก)  ลวดลายท่ีดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมท่ีมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น    จากการศึกษาพบว่า    
นักออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ส่วนหนึ่งได้น าลวดลายผ้าไหมอันมีลิ ขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมา
ดัดแปลง    ดังเช่นที่  กลุ่มทอผ้าไหม  จันทร์โสมา   อ าเภอท่าสว่าง  ฯลฯ   งานดัดแปลงลวดลาย    
ผ้าไหมเช่นนี้จึงถือเป็นงานดัดแปลงตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ลิขสิทธิ์ย่อม
เป็นของผู้ดัดแปลง   หากผู้ดัดแปลงได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายที่ถูกดัดแปลง    
 อย่างไรก็ตามตามข้อมูลศึกษา  พบว่า  ปัจจุบันนักออกแบบลวดลายผ้าไหมในจังหวัด
สุรินทร์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎหมายลิขสิทธิ์  ประกอบกับความเชื่อพื้ นฐานของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์จะสร้างอุปสรรคในการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและธุรกิจ
ของตน   ท าให้งานดัดแปลงลวดลายผ้าไหมสุรินทร์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย   โดยบรรดา               
นักออกแบบไม่เคยขออนุญาตจากใช้สิทธิในลวดลายที่ถูกดัดแปลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์เลย   ทั้ง
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เจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายที่ถูกดัดแปลงก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 
 พฤติกรรมของการดัดแปลงลวดลายของนักออกแบบผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ข้างต้นจึง
เป็นเร่ืองปกติของประเทศผู้บริโภคงานทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการสร้างงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา   ซึ่งสภาพเช่นนี้ก าลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต   เมื่อใดก็ตามที่วงการอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยพัฒนามาสู่ผู้สร้างงานทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการบริโภคงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา   เมื่อนั้นแนวความคิดเร่ืองการเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ยังเกิดขึ้นและมาตรการ
ทางกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย   และการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้า
ไหมก็จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคต  
 ข)  ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ   ได้แก่การที่นักออกแบบ
น าลวดลายโบราณอันไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้   จนงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์เกิดลวดลายที่มี
ความใหม่ทางอุตสาหกรรมผ้าไหม   เช่น  ลวดลายผ้าไหมเอเปค  ซึ่งเกิดจากน าลวดลายสัตว์หิม
พานต์มาประกอบกับลายไทย เป็นต้น 
 ส าหรับงานออกแบบประเภทนี้ไม่ถือเป็นงานดัดแปลงตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เพราะลวดลายผ้าไหมที่ถูกดัดแปลงมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน    ในทาง
กลับกันลวดลายที่ถูกดัดแปลงกลับเป็นงานสาธารณะ (public domain)  หรืองานที่สิ้นสุดความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์     การดัดแปลงลวดลายดังกล่าวจึงนับเป็นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักออกแบบตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  งาน
สร้างสรรค์ประเภทนี้จึงถือเป็นว่า   นักออกแบบคือผู้สร้างสรรค์  และนักออกแบบได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์
ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์มิใช่ผู้ดัดแปลง      

 5)  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้รวบรวม  ตามที่มาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา 12 งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มา
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเคร่ืองกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวมหรือ
ประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงาน
ดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืนให้ผู้ที่ได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตาม
พระราชบัญญัติน้ีแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือ
สิ่งอื่นใดของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกน ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน” 
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ในส่วนของงานรวบรวมนั้น  การศึกษาพบว่า  งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่ 
2 ประเภทด้วยกัน     คือ 
 ก)  งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 ข)  งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ 
 ก)  งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมท่ีมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น    งานรวบรวม
เช่นนี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  หากผู้รวบรวมได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ถูกรวบรวมแล้ว   ผู้รวบรวมย่อมได้ลิขสิทธิ์ในงานที่รวบรวมดังกล่าว 
 ข)  งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมท่ีเป็นงานสาธารณะ  กรณีที่ลวดลาย
ผ้าไหมที่ถูกรวบรวมเป็นงานสาธารณะ (public domain)  หรืองานที่สิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์     
งานรวบรวมเช่นนี้ไม่ถือเป็นงานรวบรวมตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และ
ในทางกฎหมายแล้ว   ผู้รวบรวมลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะเช่นนี้ย่อมถือเป็นผู้ได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ตามมาตรา 4 และมาตรา 8  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
 ส าหรับงานรวบรวมลวดลายผ้าไหมสุรินทร์   จากการศึกษาพบว่า   นักออกแบบส่วน
ใหญ่ของชาวสุรินทร์มักใช้ลวดลายโบราณเป็นส่วนใหญ่   หากแต่ลวดลายเหล่านี้จะถูกดัดแปลงใน
รายละเอียดมากบ้าง น้อยบ้าง  เช่น  สีที่ใช้  หรือลวดลายหลาย ๆ อย่างที่ถูกน ามาประกอบเข้า
ด้วยกัน  เป็นต้น   งานออกแบบของจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นงานดัดแปลงเป็นส่วนมาก   เว้นแต่กลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือ  อ าเภอท่าสว่าง  ของอาจารย์วีระธรรมฯ  ซึ่งกลุ่มนี้มีผลงานออกแบบ
ลวดลายทั้งงานดัดแปลง   และงานรวบรวมลวดลาย   แต่ลวดลายส่วนใหญ่ที่กลุ่มนี้รวบรวมคือ  
ลวดลายโบราณอันเป็นงานสาธารณะ   ดังนั้นอาจารย์วีระธรรมฯ จึงเป็นผู้สร้างสรรค์และได้ลิขสิทธิ์
ในงานออกแบบรวบรวมลวดลายโบราณ  ในฐานะที่อาจารย์วีระธรรมฯ เป็นผู้สร้างสรรค์ตาม
มาตรา 4 และมาตรา 8 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537      
 ดังนั้นในสภาวะปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงเป็นกฎหมายที่ไม่อาจคุ้มครองลวดลาย
บนผืนผ้าไหมไทยที่เกิดจากการทอ   และเมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะแล้ว   งานอันมี
ลิขสิทธิ์ในปัจจุบันของผ้าไหมไทย  คือ   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทยและงานผ้าไหมบาติค
เท่านั้น   ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทยและงานผ  ้าไหมบาติคเป็นงานศิลปประยุกต์   
ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานทางวัฒนธรรมของประเทศ   
หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นด้วยผลของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ   กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึง
เป็นเพียงภาพสะท้อนความคุ้มครองตามแนวความคิดและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 
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4.7  สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์      
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  ได้แก่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right)  ซึ่งกฎหมาย

ลิขสิทธิ์มอบไว้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์   เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์   ไม่ว่าในการท าซ้ า   ดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน อนุญาตให้ใช้สิทธิแทนเจ้าของ
ลิขสิทธิ์     ทั้งนี้ภายใต้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่จ ากัด      

ปรัชญาพื้นฐานของสิทธิทางเศรษฐกิจ   คือ   การใช้กลไกทางกฎหมายเป็นตัวกระตุ้น
แรงจูงใจของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพิ่มมากขึ้น    โดยกฎหมายยอมมอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์   ซึ่งสิทธินี้จึงเป็นสิทธิที่
จะปฏิเสธบุคคลอ่ืน ๆ ได้ทั้งสิ้น   หากบุคคลเหล่านั้นจะมาแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน  

เน้ือหาสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ส าคัญ  คือ   เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่
มีสิทธิในข้อมูลหรืองานออกแบบของตน    ส่วนผู้บริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์จะมีสิทธิเพียงการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลหรืองานออกแบบเท่านั้น    แต่ผู้บริโภคงานไม่มีสิทธิคัดลอกข้อมูลหรืองาน
ออกแบบเหล่านั้น   ตัวอย่างเช่น   หนังสือนิยายตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือเป็นงานวรรณกรรม  แต่สิ่ง
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์  ก็คือ   การห้ามบุคคลทุกคนท าซ้ า  ดัดแปลง  
หรือเผยแพร่ซึ่งเนื้อหานิยายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ   เป็นต้น 

ส าหรับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย  ปรากฏอยู่ตามมาตรา 15   
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งบัญญัติไว้ดังน้ี 

“มาตรา 15  ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ
แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 

(1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ

สิ่งบันทึกเสียง 
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
(5) อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็

ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม

หรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
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 (1) ท าซ้ า  หรือดัดแปลง  ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม   และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมบาติคพึงได้รับความคุ้มครอง  ดังนี้ 
 -  ท าซ้ า (copy)  ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ให้ค านิยามค าว่า  
“ท าซ้ า”  ไว้ดังนี ้
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 ท าซ้ า หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณาใน
ส่วนอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน” 
 ด้วยเหตุนี้การท าซ้ าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537  จึงอาจกล่าวได้ว่า    การ
ท าซ้ าจึงเป็นการคัดลอกข้อมูลหรือเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน    ทั้งนี้ไม่ว่าจะคัดลอกเนื้อหา
หรือข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด  หรือแต่บางส่วน    และการคัดลอกนี้จะใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์เช่นใดก็
ได้    จนกระทั้งผู้คัดลอกได้ข้อมูลหรือเน้ือหาของงานที่เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ 
 วิธีการท าซ้ า หรือคัดลอกในปัจจุบัน   เช่น   การถ่ายเอกสารหนังสือ     การพิมพ์    การ
คัดลอก   การสแกน   การไรน์แผ่นซีดี  ฯลฯ    ซึ่งวิธีการเหล่านี้ท าให้งานต้นฉบับ copy คราวละ
จ านวนมาก ๆ    โดยผู้กระท าใช้เวลาและการลงทุนเพียงเล็กน้อย     ในขณะที่ผู้ผลิตงานต้องใช้
เงินทุนและทรัพยากรจ านวนมากเพื่อสร้างงาน     
 ตัวอย่างของสิทธิการท าซ้ าของเจ้าของลิขสิทธิ์   เช่น 
 นาย ก   เป็นผู้ประพันธ์หนังสือหลักการใช้ภาษาอังกฤษ   และต่อมานาย ข  ซื้อหนังสือ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษจากนาย ก    ผลลัพท์ตามกฎหมาย  คือ   
 1.  นาย ข ได้รับกรรมสิทธิ์ในตัวหนังสือ   นาย ข จะท าอย่างไรกับตัวเล่มหนังสือก็ได้  
ไม่ว่าฉีก  ท าลาย  อ่าน  ฯลฯ  ทั้งนี้สิทธิของนาย ข ในฐานะเป็นกรรมสิทธิ์พึงเป็นไปตามมาตรา 
1336 ป.พ.พ.   แต่ 
 2.  นาย ข. ไม่มีสิทธิข้อมูลเนื้อหาที่บรรจใุนหนังสือ   เพราะสิทธิในข้อมูลในหนังสือเล่ม
นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ท าให้นาย ข ไม่สามารถท าซ้ า  
ดัดแปลงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้    ทั้งนี้สิทธิในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของนาย ก ผู้ประพันธ์ 
 ส าหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายของผ้าไหม  และเจ้าของลิขสิทธิ์ใน
ลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคนั้น   บุคคลทั้งสองย่อมได้ไปซึ่งสิทธิท าซ้ าลวดลายผ้าไหมจากการ
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ออกแบบและจากการพิมพ์ลาย    ผู้ซื้อผ้าไหมทั้งสองประเภทนี้ย่อมมีสิทธิเพียงการน ามาผ้าไหมไป
ใช้งาน  เช่น ตัดเสื้อ  กางเกง  ท ากระเป๋า    ฯลฯ   แต่ผู้ซื้อผ้าไหมย่อมไม่อาจคัดลอกลวดลายบนผืน
ผ้าไหมไป   เพื่อใช้การประโยชน์ส่วนตน  ทั้งนี้ไม่ว่าการคัดลอกลวดลายจะเป็นเพียงบางส่วน  หรือ
ทั้งหมดของลวดลายบนผืนไหม   มิฉะนั้นการคัดลอกเช่นนี้ย่อมนับเป็นการท าซ้ า  และผู้กระท าคือ 
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 -  ดัดแปลง   ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้  
ดังนี ้
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 ดัดแปลง หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจ าลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน... 
 (4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือ
สามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ” 
 ดังนี้การดัดแปลงก็คือการท าซ้ า (คัดลอก หรือ copy) รูปแบบหนึ่ง   เพียงแต่การท าซ้ าใน
รูปการดัดแปลงนี้   ผลงานที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับที่ถูกดัดแปลงมากบ้าง  น้อยบ้าง    
โดยงานที่ดัดแปลงขึ้นมานี้มิใช่การจัดท างานขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด     
    ตัวอย่างงานดัดแปลง   เช่น  นาย ก  ผู้แต่งหนังสือนิยายเร่ืองสองเรา   ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นาย ก คือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม   ต่อมานาย ข ได้น านิยายเร่ืองสองเรามาท าเป็น
ภาพยนตร์เร่ือง สองเรา   เช่นนี้งานภาพยนตร์ของนาย ข คืองานดัดแปลงจากงานวรรณกรรมของ
นาย ก   เป็นต้น 
 ส าหรับการดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์  ในฐานะที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์
คืองานศิลปประยุกต์ตามความในมาตรา 4 (4)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   โดยงานที่มี
ลิขสิทธิ์ของผ้าไหมสุรินทร์ทั้งสองประเภท  คือ  งานออกแบบลวดลายและลวดลายบนผ้าไหม     
บาติกของผ้าไหมสุรินทร์   ปัจจุบันจากการศึกษาพบว่า  การดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์
ส่วนใหญ่เป็นการดัดแปลงลวดลายโบราณ    ซึ่งลวดลายเหล่านี้เป็นงานสาธารณะหรืองานที่
หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์    การดัดแปลงลวดลายเหล่านี้จึงมีลักษณะเป็นการน าลวดลาย
โบราณมาแก้ไข   เพิ่มเติมในส่วนรายละเอียด   ปรับเปลี่ยนสีสันของลวดลาย   และน าลวดลาย
โบราณหลาย ๆ แบบมาผสมกัน     จนกระทั่งเกิดลวดลายผ้าไหมที่มีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม่
ในสายตาของผู้บริโภค    ดังนั้นการดัดแปลงเช่นนี้จึงถือเป็นการท าซ้ าหรือคัดลอกลวดลายโบราณ    
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โดยผู้ดัดแปลงได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ปรับปรุงลวดลาย  โครงสร้างและสี   และลวดลายที่ถูก
ดัดแปลงได้ถูกน าเสนอใหม่ในรูปแบบลวดลายสองมิติและสามมิติที่มีความสวยงามมากกว่าในอดีต    

 (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน   ภายใต้บังคับมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ชอบได้รับความคุ้มครอง  ดังนี้ 
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การ
บรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจ าหน่าย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ได้จัดท าขึ้น” 
 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์การที่บุคคลใดน าเสนองานอันมีลิขสิทธิ์ต่อบุคคลทั่วไป    เพื่อให้
สาธารณชนได้พบเห็นงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว   แม้ว่าการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่
ปรากฏว่า   ประชาชนคนใดให้ความสนใจหรือเข้ามารับชมก็ตาม  การน าเสนองานอันมีลิขสิทธิ์ต่อ
สาธารณชนเช่นนี้ย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแล้ว 

ส าหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์และงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมนั้น   เพียงแต่ผู้ใดน าเสนอลวดลายของผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์   ไม่ว่าด้วยวิธีการใดอัน
เช่น  การท าให้เกิดภาพ  การจ าหน่ายส าเนางานที่ลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์แล้ว   เพียงเท่านี้ย่อม
นับเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 แล้ว   ทั้งนี้ไม่ว่า
สาธารณชนจะสนใจรับชมงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม 

 (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง   โดยทั่วไปเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้หลักการสูญสิ้น
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (the exhaustion of rights)  คือ  เจ้าของลิขสิทธิ์ชอบเรียกค่าตอบแทนจาก
ส าเนางานซึ่งตนจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคได้เพียงคร้ังเดียว   และเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อซื้อส าเนางาน
อันมีลิขสิทธิ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว   ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากส าเนางานลิขสิทธิ์ชิ้น
นี้ได้   ตราบเท่าที่ผู้บริโภคไม่ได้ท าซ้ า  ดัดแปลง  หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลภายในอันมี
ลิขสิทธิ์ 

ตัวอย่าง  นาย ก  เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม   เมื่อนาย ก ได้ตีพิมพ์งาน
วรรณกรรมของตนออกจ าหน่ายแล้ว   ตามหลักการสูญสิ้นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (the exhaustion 
of rights)   นาย ก ชอบเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนผ่านกลไกราคาหนังสือ   
ท าให้ราคาหนังสือของนาย ก จึงเป็นราคาต้นทุนการผลิตรวมกับผลตอบแทนจากค่าลิขสิทธิ์    และ
เมื่อนาย ข ผู้บริโภคได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ไป   ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า  นาย ข ได้เสียค่าลิขสิทธิ์
เพื่อตอบแทนการใช้ประโยชน์จากหนังสือวรรณกรรมของนาย ก แล้ว    
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ผลลัพธ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์คือ  นาย ก หมดสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนจากหนังสือเล่มที่
จ าหน่ายแก่นาย ข    และนาย ข สามารถขาย จ าหน่ายหนังสือเล่มนี้แก่ผู้อ่ืนได้    โดยนาย ก เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้ไม่อาจเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้อีก     

อย่างไรก็ตามภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1886   และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ท าให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางประเภทในมาตรฐานที่สูงกว่างานอันมีลิขสิทธิ์ชิ้นอ่ืน ๆ  โดย
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้ยกเว้นการบังคับใช้  “หลักการสูญสิ้นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  (the 
exhaustion of rights)”   ส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานภาพยนตร์  งาน
สิ่งบันทึกเสียงและงานโสตทัศนวัสดุยังคงมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนจากส าเนางาน  แม้ว่า
ผู้บริโภคจะได้ช าระค่าลิขสิทธิ์ในเวลาซื้อส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์มาแล้วก็ตาม 

ส าหรับงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์   ในฐานะที่งานทั้ง
สองประเภทนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์    และงานศิลปประยุกต์นี้ก็หาได้สิทธิ
ตามที่มาตรา 15 (3) บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้
เดียวดังต่อไปนี้... 

(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง 

ดังนั้นเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมได้รับ
ค่าตอบแทนจากการขายงานอันมีลิขสิทธิ์ในคร้ังแรกแล้ว   เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมสูญสิ้นไปซึ่งสิทธิ
เรียกเก็บค่าตอบแทนในส าเนางานชิ้นดังกล่าวอีกต่อไป  และผู้ซื้อย่อมมีสิทธิขายผ้าไหมดังกล่าวแก่
ผู้อ่ืนต่อไปได้   โดยการกระท าเช่นน้ีไม่นับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

(4)  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น  หมายถึง  เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มิสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์   และเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิอนุญาต
ให้บุคคลอ่ืนน างานของตนไปใช้ประโยชน์ได้    ทั้งนี้ไม่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะเรียกเก็บค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม    

(5)  อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามมาตรา 15  (1) (2) หรือ (3) โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด
หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ได้   อันได้แก่การที่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมยินยอมให้บุคคลอ่ืนท าซ้ า  ดัดแปลง  เผยแพร่
ต่อสาธารณชน    โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ขัดต่อการค้าที่เป็นธรรมมิได้   เช่น 
นาย ก เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้ าไหม    นาย ก อนุญาตให้นาย ข ท าซ้ า
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ลวดลายผ้าไหมของตนได้   หากแต่นาย ข ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากนาย ก เพียงคนเดียวเท่านั้น   โดย
นาย ก ขายวัตถุดิบดังกล่าวในราคาสูงกว่าความเป็นจริงมาก  เป็นต้น  ตามตัวอย่างนี้เงื่อนไขการ
สั่งซื้อวัตถุดิบเช่นนี้นับว่าขัดต่อการค้าขายที่เป็นธรรม   สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นนี้จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม  ซึ่งตามกฎหมายไทยมีอยู่ 2 ประเภทคือ  เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมพื้นเรียบที่พิมพ์ลาย   และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายของผ้าไหม   
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานทั้งสองประเภทจึงชอบมีสิทธิทางเศรษฐกิจตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และเจ้าของลิขสิทธิ์พึงใช้สิทธิตามมาตรา 15 (1)  (2)  (4)  (5)  เท่านั้น   ส่วน
สิทธิตามมาตรา 15 (3)  เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมทั้งสองประเภทไม่ได้รับความคุ้มครอง   
เพราะงานผ้าไหมทั้งสองประเภทนั้นหาใช่งานตามบทบัญญัติมาตรา 15 (3)  กล่าวคืองานผ้าไหม
ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์  งานสิ่งบันทึกเสียง  หรืองาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
4.8  สิทธิของผู้สร้างสรรค์ 

ภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์อยู่ 2 บุคคล  คือ 

บุคคลแรก  เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน  ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   

บุคคลที่สอง  ผู้สร้างสรรค์ตามมาตรา 4 ในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ท าหรือก่อเกิดงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ด้วยเหตุที่ผู้สร้างสรรค์คือผู้สร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้น   ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกจึง
ก าหนดสิทธิพิเศษเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น   สิทธิดังกล่าวก็คือสิทธิที่เรียกว่า  “ธรรมสิทธิ”  
หรือสิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์   เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะสามารถปกป้องชื่อเสียง  
เกียรติคุณของตน   หากบุคคลอ่ืนใดมาก่อการรบกวนผู้สร้างสรรค์   จนผู้สร้างสรรค์อาจได้รับความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงของตน 

ส าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์   ธรรมสิทธิ์หรือสิทธิในชื่อเสียงเกียรติ คุณปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติมาตรา 18  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ดังนี้ 

“มาตรา 18  ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตน
เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลง หรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติ
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คุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะ
ฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร” 

ธรรมสิทธิ์ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จึงเป็นสิทธิซึ่งผู้สร้างสรรค์
พึงมีต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ 3 ประการ  ดังนี้ 

ประการแรก  สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะตัดสินใจว่า  เมื่อใดผู้สร้างสรรค์สมควรน างาน
สร้างสรรค์ออกสู่สาธารณะ   

ประการที่สอง  สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน   ซึ่งสิทธินี้ยังจ าแนกย่อยออกเป็น 3  ประการ คือ 

(ก)  สิทธิเรียกร้องให้ชื่อผู้สร้างสรรค์ปรากฏลง ณ ที่ที่เหมาะสมในงานหรือส าเนางานที่
ตนสร้างสรรค์ขึ้น   และผู้สร้างสรรค์มีสิทธิอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ตลอดเวลา 

(ข)  สิทธิหวงห้ามมิให้บุคคลอ่ืนกล่าวอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานนั้น 
 (ค)  สิทธิห้ามบุคคลอ่ืนใช้ชื่อของผู้สร้างสรรค์   กรณีผู้สร้างสรรค์มิได้สร้างสรรค์งานชิ้น

นั้นขึ้น 
ประการที่สาม  สิทธิห้ามมิให้บุคคลอ่ืนบิดเบือน  ตัดทอน  ดัดแปลง  หรือกระท าโดย

ประการใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์   จนอาจส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติ
คุณ17 

นอกจากนี้ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ค.ศ.1967  ที่    
ท าให้ประเทศไทยต้องบัญญัติมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ขึ้น  เพื่อรับรองสิทธิ
ของผู้สร้างสรรค์ (ธรรมสิทธิ์) แล้ว   ประเทศไทยยังได้รับแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมสิทธิ์อีกด้วยว่า  
ธรรมสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์    สิทธิดังกล่าวนี้ย่อมตกแก่ผู้สร้างสรรค์ตลอดไป   
แม้ว่าผู้สร้างสรรค์อาจขายลิขสิทธิ์หรือสิทธิในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์แก่บุคคลอ่ืนไปก็ตาม               
ผู้สร้างสรรค์ก็ยังคงมีธรรมสิทธิอยู่ตลอดไป   ธรรมสิทธิ์จึงเป็นสิทธิที่ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนแก่
บุคคลอ่ืนได้   ทั้งธรรมสิทธิ์ยังเป็นสิทธิที่ตกติดไปกับผู้สร้างสรรค์ตลอดเวลา 

ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม   บุคคลทั้งสอง
ย่อมได้ไปซึ่งธรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  ภายใต้ระยะเวลาความคุ้มครอง  คือตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ผู้

                                                        
17   ศาสตราจารย์คะนึง  ฤาไชย.  “หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์”  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. 
     (กรุงเทพ  :  โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2532),  น.239. 
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สร้างสรรค์งานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมถึงแก่ความตาย    ท าให้ผู้สร้างสรรค์
สามารถหวงห้ามการดัดแปลงลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์   และผู้สร้างสรรค์ยังสามารถเลือกแสดง
ชื่อของตนบนผืนผ้าไหม   เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นได้ 

 
4.9  การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมและผลทางกฎหมาย 

ในฐานะที่ผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือ  งานศิลปประยุกต์   การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมทั้งสองพึงเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบด้วยกัน  คือ 

รูปแบบแรก     การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น 
รูปแบบที่สอง  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง 
4.9.1  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น  คือการที่บุคคลใดได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน   โดย

บุคคลดังกล่าวได้กระท าโดยตรงต่องานอันมีลิขสิทธิ์หรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์   เช่น  การน าแผ่น
ซีดีอันมีลิขสิทธิ์ไปท าซ้ าอีก 1 แผ่น ฯลฯ   

ส าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม    ในฐานะที่งานลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์และเป็นงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   พฤติกรรม
ของการละเมิดลิขสิทธิ์ ขั้นต้นของงานศิลปกรรมจึงอยู่ ในบั งคับบทบัญญัติมาตรา  27  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งบัญญัติไว้ดังน้ี 

“มาตรา 27  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ี โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 

(1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน” 
ภายใต้บังคับมาตรา 27 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ลวดลายของผ้าไหมบาติค

และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้   3 รูปแบบ   ดังนี้ 
1)  การท าซ้ า   ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

การท าซ้ า  หมายถึง  การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ใน
ส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
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การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการท าซ้ าในลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลาย
ของผ้าไหมสุรินทร์จึงได้แก่   การที่บุคคลใดได้คัดลอก (copy) ลวดลายซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอ่ืน   ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะใช้วิธีการใด  เพื่อคัดลอกลวดลายของผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์  โดย
เจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมดังกล่าวไม่ได้อนุญาต   และบุคคลนั้นได้น าลวดลายผ้าไหมที่มี
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ไปผลิตผ้าไหมของตนเอง   การกระท าเช่นนี้ตามกฎหมายแล้วถือว่า  ผู้กระท าเป  ็น    
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น   เพราะบุคคลดังกล่าวได้คัดลอกลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์จากผืนผ้าไหม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง 

ส าหรับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมสุรินทร์นั้น  จากการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์  พบว่า   ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนไม่สูง
มากนัก   เพราะผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ คือ  ผู้ผลิตผ้าไหมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม   
ท าให้ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์จึงเป็นลวดลายโบราณตามประเพณีวัฒนธรรมของตน  เช่น ลาย
ผ้าโฮล  ลายผ้าจกลูกแก้ว  ฯลฯ    ซึ่งลวดลายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ (งานสาธารณะ Public domain) แล้ว   การที่บุคคลใดน าลวดลายเหล่านี้ไปใช้จึงไม่ถือเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม   ในงานลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  เช่น ลวดลายผ้า
ไหมกลุ่มจันทร์โสมา  อ าเภอท่าสว่าง   ฯลฯ   งานลวดลายผ้าไหมกลุ่มนี้ก าลังประสบปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์   และการลวงขายสินค้าผ้าไหมจากชาวเขมรประเทศเพื่อนบ้าน   รวมทั้งการขาด
ความเคารพสิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหม   โดยจากการศึกษาพบว่า   สินค้า
ผ้าไหมของผู้ผลิตรายอ่ืนถูกน ามาขายบริเวณหน้าหมู่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมเหล่านี้   และผ้าไหมเหล่านี้
มีลวดลายเหมือนหรือคล้ายกับลวดลายของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มจันทร์โสมา  อ าเภอท่าสว่าง   ท าให้
ผู้บริโภคจ านวนมากซื้อสินค้าเหล่านี้ไป   โดยผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าผ้าไหมของผู้ผลิตกลุ่ม
จันทร์โสมา  อ าเภอท่าสว่าง   ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วผ้าไหมเหล่านี้คือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

โทษฐานการละเมิดลิขสิทธิ์   ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มาตรา 69 ได้
บัญญัติถึงโทษทางอาญาอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 ไว้ว่า 

“มาตรา 69  ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 
28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 ประกอบกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม  ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่มีเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าทั้งสิ้น   ส่งผลให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ใน
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งานผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์จึงต้องรับโทษตามมาตรา 69 วรรคสอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
อันมีระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ    
 ส าหรับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นนิติบุคคล    ตามมาตรา 74 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  ได้บัญญัติให้  กรรมการและผู้แทนนิติบุคคลทุกคนต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคล    ดังนั้น
ส าหรับผู้ผลิตผ้าไหมในรูปกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   การ
ละเมิดลิขสิทธิ์จึงมีโทษที่รุนแรง  ท าให้ผู้แทนนิติบุคคลของโรงทอผ้าไหมเหล่านี้ต้องร่วมรับผิด    
หากทางโรงทอผ้าไหมเหล่านี้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมของบุคคลอ่ืน 
 ด้านการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์   
กฎหมายลิขสิทธิ์ ไทยได้ เล็ง เห็นถึงผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์    ท าให้ตามมาตรา 76 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 จึงก าหนดให้  เงินค่าปรับกึ่งหนึ่งตามมาตรา 69 ตกแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์     ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นแก่เจ้าของลิขสิทธิ์     โดยไม่ตัดสิทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เสียหายจะฟ้งคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไปในอนาคต 
 2)  ดัดแปลง  ในฐานะที่ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็น
งานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์    การดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมและงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมจึงอยู่ในบังคับมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537 ซึ่งให้ความหมายค าว่า 
“ดัดแปลง”  ไว้ว่า 
 “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 

ดัดแปลง หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจ าลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน... 

(4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือ
สามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ” 

ด้วยเหตุที่การดัดแปลงเป็นการท าซ้ ารูปแบบหนึ่ง    หากแต่การท าซ้ าในรูปงานดัดแปลง
นี้งานที่ดัดแปลงจะมีความแตกต่างกับงานที่ถูกดัดแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน   โดยงานดัดแปลงนี้
ยังคงสาระส าคัญบางอย่างเหมือนกับงานที่ถูกดัดแปลง  เช่น  จากงานออกแบบลวดลายบนกระดาษ
ถูกดัดแปลงเป็นงานภาพพิมพ์บนผ้าไหม  เป็นต้น    

ส าหรับลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอันเป็นงานที่มี
ลิขสิทธิ์นั้น   โดยธรรมดาของการผลิตผ้าไหมพิมพ์ลาย (ผ้าบาติค)  และผ้าไหมทอมือ    ผ้าไหมทั้ง
สองประเภทก็คืองานดัดแปลงจากงานออกแบบลวดลายบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์   ผ้าไหมจึง



 

 

 

157 

ถือเป็นผลผลิตของการดัดแปลงงาน    ผู้ผลิตผ้าไหมจึงถือเป็นผู้ดัดแปลง    และหากผู้ผลิตผ้าไหม
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว    ผู้ผลิตผ้าไหมย่อมถือเป็น           
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงตามมาตรา 27 (1)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   และผู้ผลิต
ผ้าไหมย่อมต้องระวางโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 

ด้านโทษทางอาญาของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีดัดแปลง   เช่นเดียวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วยการท าซ้ า    โทษทางอาญาของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงจะมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจในการละเมิดลิขสิทธิ์   โดยผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยมูลเหตุด้านผลประโยชน์
ทางการค้าย่อมต้องระวางโทษสูงกว่าโทษละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไป    ประกอบกับปัจจุบันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของลวดลายผ้าไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า    ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงจึง
ต้องระวางโทษตามมาตรา 69 วรรคสองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  คือ  จ าคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ      

3)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน   ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า   เผยแพร่ต่อสาธารณชน  หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการ
แสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การ
จ าหน่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ได้จัดท าขึ้น   ด้วยเหตุนี้การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนจึงเป็นการเปิดเผยงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน    โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอม   
และหากเพียงงานอันมีลิขสิทธิ์ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว   ไม่ว่าประชาชนจะสนใจรับชมงาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือไม่    การแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
วิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

ส าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ซึ่ง
งานทั้งสองประเภทคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม   การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนจึงได้แก่   การที่บุคคลใดน าลวดลายอันมีลิขสิทธิ์ของผ้าไหมออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน    โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมไม่อนุญาต  ทั้งนี้ไม่ว่าการท าออกเผยแพร่
ต่อสาธารณชนจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  เช่น  การแสดงลวดลายผ้าไหมในงานแสดง   การโฆษณา
จ าหน่ายผ้าไหมที่มีลวดลายอันมีลิขสิทธิ์  ฯลฯ 

ด้านโทษทางอาญาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน    เช่นเดียวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการท าซ้ า  หรือดัดแปลง   จุดมุ่งหมายในการกระท าผิดถือเป็นเร่ืองส าคัญ  
เพราะหากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ลวดลายของผ้าไหมมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้ว   
ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษสูงขึ้นตามมาตรา 69 วรรคสองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
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กล่าวคือ  ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ      

4.9.2  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง 
ได้แก่กรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นตามมาตรา 27 ถึงมาตรา 29 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ท าให้เกิดส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นจ านวนหนึ่ ง   ใน
ภายหลังเมื่อบุคคลอ่ืนรู้หรือควรรู้ว่าส าเนางานชิ้นดังกล่าว  คือ  งานอันละเมิดลิขสิทธิ์    แต่บุคคล
ดังกล่าวกลับกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหาก าไรจากส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์นั้น   กรณีเช่นนี้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวหาใช่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นที่กระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง   หากแต่
บุคคลดังกล่าวคือผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองที่กระท าต่อส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์อีกทอดหนึ่ง   ซึ่ง
หลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองนี้ปรากฏอยู่ตามมาตรา  31  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
ดังนี ้

“มาตรา 31  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อ่ืน กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้
กระท าดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
(4) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร” 
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองจึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  เจตนา

กระท าผิดเพื่อแสวงหาผลก าไรจากส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์    โดยผู้กระท าความผิดอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลก าไรเช่นนั้นตามมาตรา 31 (1) ถึง (4)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  เช่น การขายส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์   ฯลฯ 

ส าหรับงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา  4 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  นั้น    จาก
การศึกษาพบว่า   ในบางท้องที่ชาวเขมรและชาวบ้านบางแห่งได้น าผ้าไหมที่ลอกเลียนแบบงาน
อันมีลิขสิทธิ์ออกจ าหน่าย   จนท าให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดว่า   งานผ้าไหมที่ตนได้ซื้อไปนั้น คือ
งานผ้าไหมสุรินทร์   โดยพฤติการณ์เช่นนี้มีมูลเหตุจูงใจมาจากผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส าคัญ  
และผ้าไหมเลียนแบบลวดลายเหล่านี้นับเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์   ด้วยเหตุนี้การจ าหน่ายสินค้าผ้า
ไหมลอกเลียนแบบลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์จึงนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามมาตรา 31 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
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ตัวอย่าง 
นาย ก  ได้น าผ้าไหมพื้นเรียบที่พิมพ์ลายมาท าซ้ าจ านวน 1,000 ผืน   ซึ่งตามข้อเท็จจริง

แล้วนาย ข เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมพื้นเรียบพิมพ์ลาย  ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้า
ไหมคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์     ต่อมานาย ค รู้อยู่แล้วว่า  ผ้าไหมจ านวน 1,000 ผืน
ของนาย ก เป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์   นาย ค กลับน าผ้าไหมดังกล่าวไปขายตามท้องตลาด     

กรณีเช่นนี้มีผลลัพธ์ทางกฎหมาย  ดังนี้ 
นาย ก เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์    โดยมีนาย ข เจ้าของ

ลิขสิทธิ์เป็นผู้เสียหาย   การกระท าของนาย ก ย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 (1)  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537  และนาย ก  ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 69 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   

นาย ค เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองในงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์   โดยนาย ค  
ได้รู้หรือควรรู้ว่า  งานผ้าไหมซึ่งนาย ค รับมาจ าหน่ายนั้นเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอ่ืน   นาย ค 
จึงนับเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และนาย ค ชอบรับ
โทษทางอาญาตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   

โทษทางอาญาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   คือ 
โทษตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537    โดยโทษของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองนี้ยัง
จ าแนกย่อยลงเป็น 2 ระดับ  ทั้งนี้พิจารณาจากเจตนาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ  ดังปรากฏตาม
บทบัญญัติมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ดังนี้ 

“มาตรา 70  ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ดังนั้นพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมจึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 27 และ
มาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 ถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น  หรือการละเมิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์    และการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ถือเป็นการะละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง  หรือเป็นการกระท าเพื่อหา
ก าไรจากส าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์   โดยผู้กระท ารู้หรือควรรู้ว่าส าเนางานดังกล่าวเป็นงานละเมิด
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน   โดยโทษทางอาญาที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับเป็นไปตามมาตรา 69 และ
มาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
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4.10 อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 ในฐานะที่งานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานอันมี

ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์   ระยะเวลาแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของงานลวดลายผ้าไหมและ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  ดังนี้ 
 “มาตรา 22  ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น
ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้
มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก” 
 มูล เหตุแห่ งการก าหนดอายุความคุ้ มครองงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา   22 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มาจากสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ซึ่งก าหนดเร่ืองอายุความ
คุ้มครองแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ 
 ระบบแรก      หลักทั่วไปของอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 ระบบที่สอง   หลักการก าหนดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ 
 ระบบแรก      หลักท่ัวไปของอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์    ภายใต้อนุสัญญาเบอร์น  ฉบับ
แก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
ไว้ว่า   ผู้สร้างสรรค์ชอบได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกตามอนุสัญญาฉบับนี้   ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายลิขสิทธิ์รองรับหลักเกณฑ์เร่ืองอายุความคุ้มครองตามอนุสัญญา
เบอร์น  ฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908   ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า  ประเทศสมาชิกสนธิสัญญา    
กรุงเบอร์นต้องตรากฎหมายภายในประเทศ   เพื่อรับรองว่าผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับ
ความคุ้มครองในระดับที่ไม่ต่ ากว่าที่อนุสัญญากรุงเบอร์นก าหนดไว้   ท าให้ปัจจุบันในมาตรา 19 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้รับรองเร่ืองอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ไว้
ดังนี ้
 “มาตรา 19  ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์
ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 
 ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น 
ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
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 ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปี
นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก” 
 ระบบท่ีสอง   หลักการก าหนดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานอันมี
ลิขสิทธิ์  ภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับแก้ไข  ณ  กรุงบรัสเซลส์ ค.ศ.1948  ซึ่งวางหลักเกณฑ์
การก าหนดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ตามประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์   ท าให้ประเทศไทยได้
ตรามาตรา 21 และมาตรา 22  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ขึ้น   เพื่อรับรองว่างานอันมี
ลิขสิทธิ์บางประเภทมีอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์เฉพาะไว้   ดังนี้ 
 “มาตรา 21  ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองาน
แพร่เสียงแพร่ภาพ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้น
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก” 
 “มาตรา 22  ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น
ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้
มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก” 
 ส าหรับงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์    งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสองประเภทจึงมีอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์
เพียง 25 ปีนับแต่สร้างงานขึ้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้
ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก   ทั้งนี้ เป็นไปตามที่มาตรา 22 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 บัญญัติไว้ 

 วิธีการนับอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมนั้น   งานผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสองชนิดใช้การนับระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี ้

“มาตรา 25  เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก าหนดในปีใด ถ้าวันครบก าหนดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบก าหนดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น” 

ด้วยผลของบทบัญญัติมาตรา 25  การนับระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์จึงไม่ถือตามวัน  
เดือนที่สร้างสรรค์งาน  หากแต่การนับระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์พึงนับตามปีเท่านั้น  เช่นงานชิ้นนี้
เร่ิมคุ้มครองในปี พ.ศ.2550  และสิ้นสุดอายุความคุ้มครองในปีพ.ศ. 2575   วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
คุ้มครองคือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2575  อันเป็นวันสิ้นปีปฏิทิน  เป็นต้น 
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นอกจากนี้การที่บทบัญญัติมาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ก าหนดไว้ว่า  
”...ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มี
การโฆษณาเป็นคร้ังแรก”  ส่งผลให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมสามารถขยายอายุความคุ้มครองได้   โดยก่อนที่งานผ้าไหมทั้งสองชนิดจะ
สิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลงในปีที่ 25 นับแต่สร้างสรรค์งานขึ้น    หากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้า
ไหมทั้งสองชนิดตัดสินใจโฆษณางานขึ้นเป็นคร้ังแรกด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น     การผลิตผ้าไหมบาติค 
ออกจ าหน่าย  หรือท าหนังสือรวมแบบลวดลายผ้าไหมขึ้น   ฯลฯ  เพียงเท่านี้อายุความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะมีระยะเวลาความคุ้มครอง
เพิ่มขึ้นอีก 25 ปีนับแต่โฆษณางานคร้ังแรกตามที่มาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
ก าหนดไว้ 

ตัวอย่าง  เมื่อปี พ.ศ.2550  นาย ก ออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้น 1 แบบ  ผลตามกฎหมาย
มาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 คือ  งานออกแบบผ้าไหมดังกล่าวจะมีอายุความ
คุ้มครอง 25 ปีนับแต่สร้างสรรค์งานขึ้น   ผลลัพธ์คืองานชิ้นนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปี 
พ.ศ.2575     

ต่อมา ปี พ.ศ. 2570 นาย ก ได้น าลวดลายบนผืนผ้าออกพิมพ์หรือจ าหน่ายในท้องตลาด  
จ านวนมากพอควรแล้ว  ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการโฆษณางานตามกฎหมาย   ส่งผลให้งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมชิ้นนี้จะสิ้นอายุความคุ้มครองในปี พ.ศ.2595   เพราะตามมาตรา 22 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ตอนท้ายบัญญัติว่า....  “แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก”    

ดังนั้นแทนที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมชิ้นนี้จะสิ้นอายุความคุ้มครองลงในปี พ.ศ.
2575  ตามมาตรา 22 ตอนต้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  งานชิ้นนี้กลับถูกขยายระยะเวลา
ความคุ้มครองต่อไปอีก 25 ปีนับได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2570   ผลลัพธ์คืองาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมดังกล่าวจะสิ้นอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลงในปี พ.ศ.2595    และหากรวม
อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2595 แล้ว  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมนี้จะ
มีระยะเวลาคุ้มครองถึง 45 ปี  

 
 
 



 

 

บทที ่ 5 
แนวทางความคุ้มครองงานผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
   
  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ของประเทศไทยถูกตราขึ้นภายใต้กรอบ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์   ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิ ก
ต้องอนุวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยรองรับ   เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจและทราบถึงกรอบในการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   ในบทนี้จึงน าเสนอผลการศึกษาถึงมาตรฐานหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านความคุ้มครองงานงานผ้าไหมและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม   
โดยการศึกษานี้จะเร่ิมจากสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ในฐานะที่สนธิสัญญากรุงเบอร์นเป็นความตกลง
ด้านลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลกและถือเป็นแม่แบบของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก   
และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ตามล าดับต่อไป     
  
5.1  สนธิสัญญากรุงเบอร์น 

 สนธิสัญญากรุงเบอร์นนับเป็นความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีซึ่งมีอายุ
ยาวนานมากกว่าร้อยปี   สืบเนื่องจากความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ในทวีป
ยุโรป  และสนธิสัญญากรุงเบอร์นนี้ได้พัฒนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  พร้อม ๆ กับการขยายความ
คุ้มครองไปสู่งานประเภทอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางเป็นล าดับ   เพื่อความเข้าใจในพื้นฐานใน
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   การศึกษาในส่วนนี้จึงเร่ิมจากประวัติความเป็นมา   หลักการส าคัญของ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   และบทบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นล าดับ 

5.1.1  ประวัติความเป็นมา 
 สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works)  หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกเพียงสั้น ๆ  ว่า Berne Convention เป็นสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18  และพัฒนาสืบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยในคร้ังแรกงานสนธิสัญญาฉบับนี้มี
จุดประสงค์คุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานวรรณกรรมและศิลปกรรม   อันมีมูลฐานมาจากปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ  และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์  เนื่องจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศย่อมมี เขตอ านาจศาล  เพื่อขจัดการปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายในประเทศของตนเท่านั้น  เช่น งานสร้างสรรค์ของคนสัญชาติอังกฤษย่อมได้รับความคุ้มครอง
เพียง ณ ประเทศอังกฤษ   แต่ในเวลาเดียวกันงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้กลับถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศ
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ฝร่ังเศส  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ชาวอังกฤษไม่อาจด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศฝร่ังเศสได้    
เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปจึงร่วมกันก่อตั้งสนธิสัญญากรุงเบอร์นขึ้น   ภายใต้
ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ 
 1.. Societe des gens de letter และ 
 2.  Association Littéraire et Artistique Internationale  (ALAI) ภายใต้การผลักดันของ 
Victor Hugo1  และ  
 3.  Boersen-verrin der deutschen  Budhandler     
 หน่วยงานทั้งสามแห่งนี้ได้ ร่วมกันผลักดันแนวความคิดคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมในระหว่างการประชุม International congress  ของ Association 
Littéraire et Artistique Internationale  (ALAI)  ที่จัดขึ้น ณ  กรุงโรมในปี  ค.ศ.1882  พร้อมทั้งการ
จัดตั้งสหภาพระหว่างประเทศ   เพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมขึ้น  โดยในการ
ประชุมคร้ังนี้ได้เกิดร่างสนธิสัญญาฉบับแรกขึ้น   ซึ่งร่างสนธิสัญญาฉบับนี้มีหลักการที่ส าคัญ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์  คือ 
 ผู้สร้างสรรค์ไม่ว่ามีสัญชาติใดที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น  และได้โฆษณางานในประเทศภาคี
สนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว   ผู้สร้างสรรค์ผู้นั้นจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศภาคีอ่ืน ๆ 
ด้วย  โดยมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่พึงมีแก่ผู้สร้างสรรค์ ดังกล่าวต้องเท่าเทียมกับผู้
สร้างสรรค์ที่มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งนั้นเอง 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1883  การร่างสนธิสัญญากรุงเบอร์นเร่ิมเป็นรูปแบบมากขึ้น   โดย
สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้น าแนวทางของสนธิสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property)  มาใช้    เพื่อสร้างโครงสร้างความคุ้มครองด้านกฎหมายลิขสิทธิ์   
ในฐานะที่สนธิสัญญากรุงปารีสเป็นกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่คุ้มครองงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาหลายประเภท  เช่น  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการค้า  และการออกแบบอุตสาหกรรม2 
 การร่างสนธิสัญญากรุงเบอร์นยังด าเนินต่อมาระหว่างปี ค.ศ.1884 ถึงปี ค.ศ.1886   
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน  ค.ศ.1886  สนธิสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม  ค.ศ.1886   (Berne Convention, of September 9, 1886 for Protection of Literary and 
Artistic Works) จึงถือก าเนิดขึ้น  และสนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับ

                                                        
1 Wikipedia. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. World Wide Web  
  http://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_Literary_and_Artistic_Works 
2 Ibid 
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แรกของโลกที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในระดับระหว่างประเทศ  พร้อม ๆ กับการจัดระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศสมาชิกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น   รวมทั้งสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นยังเปิดกว้างแก่ทุกประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกได้   เพียงแต่ประเทศเหล่านี้ยื่นสัตยาบัน
สาสน์แก่ผู้อ านวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เท่านั้น   โดยในคร้ังเร่ิมต้น
สนธิสัญญากรุงเบอร์นมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในทวีปยุโรปจ านวนมาก  เช่น  
ประเทศอังกฤษ  ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศเยอรมัน  ประเทศอิตาลี  ประเทศสเปน  ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์3   
 นับแต่ปี ค.ศ.1886 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน   ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีของโลก   สนธิสัญญากรุงเบอร์นก็ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขอีกหลาย ๆ คร้ัง  เพื่อความ
เหมาะสมและรองรับสิทธิในงานสร้างสรรค์ใหม่  เช่น  งานภาพยนตร์  งานสิ่งบันทึกเสียง  ฯลฯ  ท า
ให้สนธิสัญญากรุงเบอร์นมีความทันสมัยต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก   ซึ่งจากการศึกษา
อาจสรุปการเปลี่ยนแปลงของสนธิสัญญากรุงเบอร์นในแต่ละคร้ังได้  ดังนี้ 
 คร้ังท่ี 1  ปี ค.ศ.1886  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ นครปารีส  ประเทศ
ฝร่ังเศส   โดยการแก้ไขคร้ังนี้ที่ประชุมได้วางหลักความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์   ท าให้
ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเพียงแต่ผู้เดียว (exclusive right)  และวางข้อก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี
ระบบการจัดการกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตนอย่างสอดคล้องกัน 
 คร้ังท่ี 2  ปี ค.ศ.1896   การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ นครปารีส  ประเทศ
ฝร่ังเศส  ในครั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มเติมสิทธิของผู้สร้างสรรค์ว่า  สิทธิในการแปลงานย่อมเป็นของผู้
สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์  เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์ไม่ท าการแปลงานของ
ตนออกเป็นภาษาอ่ืนภายใน 10 ปี 
 คร้ังท่ี 3  ปี ค.ศ.1908  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ นครเบอร์ลิน  ประเทศ
เยอรมัน โดยการแก้ไขคร้ังนี้ส าเร็จลงในปี ค.ศ.1914  ที่ประชุมได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นอีก  คือ  
งานฟ้อนร า  การละเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้  การแปล  การดัดแปลง  การจัดล าดับของงานดนตรี  
งานเหล่านี้ทั้งหมดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  พร้อมกับที่ประชุมได้ก าหนดอายุความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้นใหม่ว่า  ลิขสิทธิ์ย่อมมีอยู่ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์งานและต่อไปอีก 50 ปีนับ
แต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
 คร้ังท่ี 4  ปี ค.ศ.1928  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  
การแก้ไขครั้งน้ีที่ประชุมได้เพิ่มความคุ้มครองแก่งานอีกประเภทหนึ่ง  คือ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้น า

                                                        
3 ธัชชัย  ศุภผลศิริ. ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. (กรุงเทพ  :  ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2539), น.35-43 



 

 

166 

ออกโฆษณาคร้ังแรกทางวิทยุกระจายเสียง   พร้อมกันนี้ที่ประชุมก็ได้ยกเลิกข้อสงวนการเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น 
 คร้ังท่ี 5  ปี ค.ศ.1948  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่   กรุงบรัสเซล  ประเทศ
เบลเยี่ยม  การแก้ไขครั้งน้ีท าให้เกิดระบบอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 2 ระบบ  คือ 
 ระบบแรก   อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ย่อมตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับ
แต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  ดังที่ปรากฏในสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1908 
 ระบบที่สอง  อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ย่อมเป็นไปตามประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์  ท า
ให้งานสร้างสรรค์บางประเภทอาจมีอายุความคุ้มครองสั้นกว่า 50 ปีก็ได้หลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึง
แก่ความตาย  
 นอกจากนี้สนธิสัญญากรุงเบอร์  ฉบับแก้ไขในปี ค.ศ.1948 ยังก าหนดว่า  ผู้สร้างสรรค์
งานนาฏกรรมและงานดนตรีกรรมมีสิทธิอนุญาตให้น างานของตนออกแสดงต่อสาธารณชนได้   
หากการแสดงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 
 ครั้งท่ี 6  ปี ค.ศ.1967  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ กรุงสต๊อกโฮม  ประเทศ
สวีเดน ที่ประชุมได้ขยายขอบเขตเร่ืองธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์  (Moral right)  พร้อมกันนี้ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ขึ้น 
 คร้ังท่ี 7  ปี ค.ศ.1971  การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระท าที่ นครปารีส  ประเทศ
ฝร่ังเศส  ซึ่งการแก้ไขคร้ังนี้กินเวลายาวนาน  และสนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไขนี้แล้วเสร็จลง
ในปี  ค.ศ.1979   ผลของการแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นคร้ังนี้  คือ  การแก้ไขสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล 1952 ให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ือง
บทบัญญัติพิเศษส าหรับประเทศก าลังพัฒนา  โดยสนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ขจัดปัญหา “Protective  
stipulation”     และเปลี่ยนแปลงค่าบ ารุงสหภาพเสียใหม่4 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  ในช่วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   เพราะทางประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ให้แก้ไขข้อตกลง
เร่ืองกฎหมายลิขสิทธิ์ใน 3 ประการหลัก ๆ ด้วยกัน คือ   การเพิ่มเร่ืองธรรมสิทธิ์ (Moral right)   การ
ยกเลิกข้อบังคับเร่ืองการจดทะเบียนงานอันมีลิขสิทธิ์   และขจัดเร่ืองข้อสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์    ด้วย

                                                        
4 ธนัชมณ  เตชผาติพงศ์.  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิของ WIPO. สาขากฎหมายระหว่าง 
  ประเทศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  2545, น.21-22 
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เหตุนี้จึงท าให้ในปี ค.ศ.1952  สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลได้ถือก าเนิดขึ้น (Universal Copyright 
Convention)  ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกร่างขึ้นตามความประสงค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 มีนาคม  ค.ศ.1989  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1988  (Berne Convention Implementation Act of 1988)   และ
นับแต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นเป็นต้น   สนธิสัญญากรุง
เบอร์นได้กลายเป็นความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ส าคัญ   รวมทั้งความตก
ลงด้านลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบของโลกได้ถือก าเนิดขึ้น 

5.1.2  หลักการส าคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์น 

ด้วยความคิดพื้นฐานและจุดมุ่งหมายประการส าคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์น  คือ  การ
สร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์สากล   ซึ่งผู้สร้างสรรค์ทุกสัญชาติจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของทุกประเทศ   ประกอบกับการพัฒนาสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่สืบต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน   ท าให้สนธิสัญญากรุงเบอร์มีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1)  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (principle of national)   ได้แก่หลักปฏิบัติของประเทศ
สมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกชอบให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ทุกสัญชาติ   หากงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นถูกสร้างขึ้นในประเทศภาคีสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   โดยความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ ต้องมีมาตรฐานระดับเดียวกับที่
คุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ชาติตนเอง 

2)  หลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี   ได้แก่หลักปฏิบัติของประเทศ
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่ว่า  เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้โดย
อัตโนมัติ   หากงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นถูกสร้างขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใด    โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่
จ าเป็นต้องไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือการน าฝากส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ   
รวมทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ชอบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยปราศจากเงื่อนไขและ
ปราศจากค่าใช้จ่าย   ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่รัฐ   เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเพื่อการจดทะเบียนแต่อย่างใด 

3)  หลักการคุ้มครองโดยอิสระ  (principle of independent of protection)  ได้แก่  การที่
ประเทศภาคีสมาชิกพึงให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ   โดยการให้ความ
คุ้มครองนี้ไม่ต้องพิจารณาว่า  งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ จะได้รับความ
คุ้มครองโดยสมบูรณ์จากประเทศที่เกิดงานหรือไม่    หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีหนึ่งอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศภาคีอ่ืนได้  แม้ว่า
งานชิ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศที่เกิดงานมาก่อนก็ได้ 
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4.  หลักมาตรฐานขั้นต่่า (Minimum standards)  คือพันธะกรณีของประเทศสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นทุก ๆ ประเทศ  ในฐานะที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศชอบต้องออกกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตน   ภายใต้หลักการที่ว่า  ข้อตกลงและหลักการต่าง ๆ ตามสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ า  ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกต้องยอมรับผูกพันและต้องออกกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตน   โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีสมาชิกต้องให้ความคุ้มครอง
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่สนธิสัญญากรุงเบอร์นก าหนดไว้   แต่ในขณะเดียวกันประเทศภาคีสมาชิก
อาจบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนและให้ความคุ้มครองสูงกว่าสนธิสัญญากรุงเบอร์นก็ได้5 

หลักการทั้งสี่ข้างต้นนี้ถือเป็นหลักการส าคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์นแต่ละฉบับ   ซึ่ง
ประเทศภาคีสมาชิกได้ให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการดังกล่าวนี้  และศาลของประเทศภาคีสมาชิก
ก็ได้มีค าพิพากษารองรับหลักการของสนธิสัญญากรุงเบอร์นไว้เช่นกัน   

ตัวอย่างเช่น  ค าพิพากษาของศาลสูงฝร่ังเศสในคดี Tod's Spa v. Heyraud S.A.  ศาลสูง
นครปารีสต้องเผชิญกับคดีข้อพิพาทระหว่าง  นักออกแบบรองเท้าชาวอิตาลีโจทก์ และคู่แข่ง
ทางการค้า Heyraud S.A. จ าเลย    

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  Tod's Spa โจทก์ได้ฟ้องร้องจ าเลยว่า  จ าเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์
ในงานรองเท้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์  โดยประเด็นข้อกฎหมายของคดีนี้   คือ  โจทก์ชาวอิตาลี
ประสงค์ขอความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศฝรั่งเศส     

ศาลสูงนครปารีสได้ชี้ขาดไว้ว่า  งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบชาวอิตาลี ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองในกฎหมายลิขสิทธิ์ฝร่ังเศส   ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   ดังนั้นนักออกแบบชาวอิตาลีโจทก์จึงชอบถือประโยชน์จากการฟ้องร้องคดี
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศฝร่ังเศสได้   ไม่ว่างานออกแบบรองเท้าของชาวอิตาลีจะเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศอิตาลีหรือไม่ 

 
 
 
 
 

                                                        
5สิทธิชัย  สุวรรณลพ. การคุ้มครองงานออกแบบอตุสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ศกึษาเฉพาะ 
 กรณีงานออกแบบแฟช่ันเส้ือผ้า. สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ 
 มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541, น.33-34 
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5.1.3  ลักษณะท่ัวไปของสนธิสัญญากรุงเบอร์น 
ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1886  ซึ่งมีบทบัญญัติอยู่ 2 ส่วน  ดังน้ี 
1) บทบัญญัติทางสารบัญญัติ (Substance) ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      ประเภทแรก  บทบังคับท่ัวไป (Convention rules)  ได้แก่  หลักการที่สนธิสัญญากรุง
เบอร์นก าหนดขึ้น  เพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ประเทศภาคีสมาชิกต้องบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติน้ี 
      ประเภทท่ีสอง  บทบัญญัติหลัก “Rules  which  refer  back”  ได้แก่อ านาจของ
ประเทศภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   เพื่อการก าหนดหลักเกณฑ์ภายในบทบัญญัติกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตนได้ 

2) บทบัญญัติบริหารและโครงสร้าง (Administration and Structure)  ได้แก่บทบัญญัติ
ที่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหภาพเบอร์น  เช่น การจ่ายค่าบ ารุงสหภาพ  การบังคับใช้
สนธิสัญญากรุงเบอร์นกับประเทศภาคีอ่ืน   การภาคยานุวัติสนธิสัญญากรุงเบอร์น  โดยประเทศต่าง 
ๆ สามารถขอภาคยานุวัติสนธิสัญญากรุงเบอร์นแต่ละภาคต่างฉบับกันได้  แม้ว่าสนธิสัญญากรุง
เบอร์นแต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันก็ตาม เป็นต้น6 

5.1.4  บทบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายและงานลวดลายของผ้าไหม 
ส าหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายของผ้าไหม   ในฐานะที่ผ้าไหมคืองานศิลปะ

ประเภทหนึ่ง   การประชุมของภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงได้พยายามขยายขอบเขตค า
จ ากัดความค าว่า  “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”   เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานศิลปกรรมทาง
อุตสาหกรรมทุกประเภท  ไม่ว่างานเสื้อผ้าแฟชั่น  งานเคร่ืองประดับ  งานรองเท้า  งานสิ่งทอ ฯลฯ   
การศึกษาพบว่า  สนธิสัญญากรุงเบอร์นให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่องานลวดลายของผ้าไหมใน 2 
รูปแบบด้วยกัน  คือ 

1)  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทางอุตสาหกรรม    ในฐานะที่งาน
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง   ประกอบกับ
สนธิสัญญากรุงเบอร์นเองก็มีจุดมุ่งหมาย  คือ  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม   ที่ประชุมสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงได้ขยายค าจ ากัดความค าว่า  “งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม”   เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมด้วย   ดังปรากฏความตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์  ฉบับแก้ไข ณ  กรุงเบอร์ลิน  ปี ค.ศ. 1908  ตามข้อ 2  วรรค 4  ดังนี ้

                                                        
6 World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO). Guide to the Berne Convention for the Protection of  
  Literary and Artistic Works (Paris Act 1971). (Geneva : WIPO. 1978), p5 
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Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berlin Act, 1908 
Article 2. 
The expression "literary and artistic works" shall include any production in the 

literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its reproduction, 
such as books, pamphlets, and other writings; dramatic or dramatico-musical works, 
choreographic works and pantomimes, the acting form of which is fixed in writing or otherwise; 
musical compositions with or without words; works of design, painting, architecture, sculpture, 
engraving and lithography; illustrations, geographical charts; plans, sketches, and plastic works 
relative to geography, topography, architecture or science . 

Translations, adaptations, arrangements of music and other reproductions in an altered 
form of a literary or artistic work as well as collections of different works, shall be protected as 
original works without prejudice to the rights of the author of the original work. 

The contracting countries shall bound to make provision for the protection of the above-
mentioned Works. 

Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the 
domestic legislation of each country allows. 

ดังนั้นในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือ  งานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรม   
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม   งานออกแบบ
ลวดลายของผ้าไหมในทางอุตสาหกรรมเช่นนี้จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   โดยแต่ละประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นย่อมมี
สิทธิออกกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน   เพื่อรองรับงานศิลปประยุกต์ได้ตามที่แต่ประเทศเห็นสมควร 

2)  ความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมในฐานะงานศิลปกรรม    จากการศึกษาสิ่งที่
สนธิสัญญากรุงเบอร์นต้องการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วพบว่า  งานที่สนธิสัญญากรุง
เบอร์นมุ่งให้ความคุ้มครองจ าแนกตามพัฒนาแยกเป็น 2 ช่วงเวลาใหญ่ คือ 

ช่วงแรก  งานอันมีลิขสิทธิ์  คือ  งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างแคบ  
โดยระหว่าง ค.ศ.1886 – ค.ศ.1914  สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้จ ากัดงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงประเภท
เดียวคือ  งานวรรณกรรมและศิลปกรรม  (Literary and Artistic  Works) เท่านั้น โดยขอบเขตของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ยังไม่กว้างขวางเช่นในปัจจุบัน   เพราะยุคสมัยนั้นปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศที่ส าคัญ  คือ  การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม   สืบเนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ของโลกเป็นส าคัญ   
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ช่วงท่ีสอง  งานอันมีลิขสิทธิ์  คือ  งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างกว้าง 
โดยนับแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นต้นมา   สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ถูกขยายความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง   
ท าให้งานสร้างสรรค์อีกหลายชนิดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  เช่นงาน
ภาพยนตร์   งานดนตรีกรรม  ฯลฯ   โดยปรากฏข้อความตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.
1971  ฉบับแก้ไขกรุงปารีส ข้อ 2 (1)  ดังนี้ 

The Berne Convention (Paris Text--July 24, 1971)    
Article 2 
(1) The expression ''literary and artistic works'' shall include every production in 

the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its 
expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and 
other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; 
works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of 
applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to 
geography, topography, architecture or science. 
 ด้วยเหตุนี้ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1971  งานวรรณกรรมและศิลปกรรม  
ย่อมหมายความรวมถึงงานทุกอย่างเกี่ยวกับงานวรรณกรรม  วิทยาศาสตร์  และศิลปกรรม  ทั้งนี้ไม่
ว่างานดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  เช่น  ในรูปหนังสือ  แผ่นพับ  หรืองานเขียนในรูปแบบอ่ืน 
ๆ   การบรรยาย  การเทศนา  หรือการแสดงออกในลักษณะคล้ายคลึงกัน   การแสดงละคร  การ
แสดงดนตรี ฯลฯ  
 ส าหรับงานลวดลายบนผืนผ้าไหมตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้วอาจนับเป็นงานใน
แผนกศิลปะ   ซึ่งผู้สร้างสรรค์น าเสนองานศิลปะด้วยวิธีการทอหรือการพิมพ์    เพราะสนธิสัญญา
กรุงเบอร์น ปี ค.ศ.1971  ข้อ 2 ไม่ได้ระบุว่า  การแสดงซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะต้องอยู่ในรูปแบบ
ใดเท่านั้น    หากแต่ในข้อ 2 ใช้ค าว่า “whatever may be the mode or form of its expression , such 
as … works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography”   ด้วยเหตุนี้
งานลวดลายผ้าไหมจึงอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแผนกศิลปะตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  
ฉบับ  ปีค.ศ.1971 ได้ 
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 ดังนั้นลวดลายของผ้าไหมจึงอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ 2 
รูปแบบ  ไม่ว่าในรูปงานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่ถือเป็นงานศิลปประยุกต์ทางอุตสาหกรรม    
หรือในรูปงานลวดลายบนผืนผ้าไหมก็อาจเป็นงานมีลิขสิทธิ์ประเภทงานในแผนกศิลปะ   ทั้งนี้ด้วย
ผลแห่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น 2 ฉบับด้วยกันคือ  สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1907  และ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1971 ตามล าดับ 
 
5.2  สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  คือ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
ที่มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์   ท าให้โลกเกิดพัฒนาการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก  พร้อมทั้งวางระบบปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะที่
เป็นรูปธรรม   อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ก็สามารถเลือกเข้าเป็นภาคีโดยความสมัครใจ    และปัจจุบัน
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ท าหน้าที่ดูแลความตกลงระหว่างประเทศจ านวนถึง 24 
สนธิสัญญา/อนุสัญญา/ความตกลง7   โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีประวัติความ
เป็นมา  โครงสร้าง  บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา   ดังนี้ 
 5.2.1  ประวัติความเป็นมาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 นับแต่โลกเกิดความตกลงด้านลิขสิทธิ์ในรูปสนธิสัญญากรุงเบอร์นต้ังแต่ปี ค.ศ.1886 เป็น
ต้นมา   แม้ว่าผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ตาม   
แต่สภาพปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ก็หาได้ยุติลงไม่   ในทางกลับกันเมื่อโลกยิ่งมีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าเทคนิคการพิมพ์  การถ่ายเอกสาร  และ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์   ยิ่งท าให้งานวรรณกรรมและศิลปกรรมยิ่งถูกท าซ้ าโดยง่ายและ
รวดเร็วกว่าในอดีต   การละเมิดลิขสิทธิ์จึงแพร่ขยายไปอย่างกว้างวาง   กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เคยมีอยู่
จึงไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้อีกต่อไป    บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเรียกร้องให้สร้างระบบ
ความคุ้มครองที่เหมาะสมและมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังภายใต้กรอบเวทีระหว่างประเทศ 
 ณ  จุดนี้ประเทศต่าง ๆ จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า  ระบบความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกจึงสมควรมีหน่วยงานพิเศษที่เข้าท าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นรูปธรรม    ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม  ค.ศ.1967 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  จึงถือก าเนิดขึ้น  ณ กรุงสต๊อค

                                                        
7กระทรวงการต่างประเทศ.  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (World Intellectual Property Organization 
 WIPO).  World Wide Web  http://www.mfa.go.th/web/2987.php?id=3829  
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โฮล์ม  ภายใต้ “อนุสัญญาการจัดต้ังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก”  โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   พร้อม ๆ กับในวันที่ 17 ธันวาคม  ค.ศ.1974  องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้รับสถานะเป็นทบวงช านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ
และได้มีสมาชิกจ านวนถึง 178 ประเทศ 

โครงสร้างขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)    
 ในฐานะที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  มีหน้าที่สนับสนุนการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือในด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศสมาชิกต่าง ๆ    องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  จึง
จัดโครงสร้างองค์การแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังน้ี 
 1)  สมัชชา (the General Assembly)  มีหน้าที่พิจารณางบประมาณ 2 ปีต่อคร้ังโดย
ประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 2)  ท่ีประชุม (Conference)  มีหน้าที่ประชุมงบประมาณปีละ 2 คร้ังต่อปีโดยประเทศ
สมาชิกทั้งหมดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 3)  คณะกรรมการร่วม (The Coordination Committee)  มีหน้าที่หน้าที่จัดการประชุม
งานต่าง ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกปีละ 1 ครั้ง 
 ด้านการบริหารงานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  อยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ซึ่งสมัชชาจะท าการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ  6 ปี8  
 บทบาทหน้าท่ีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  มีหน้าที่หลัก  คือ  การส่งเสริมให้เกิดความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก  โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
(WIPO)  จะเป็นศูนย์กลางการประชุมและการบริหารงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา   และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO)  ยังมุ่งเน้นการ
บริหารงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญ 2 ฉบับ  คือ  
สนธิสัญญากรุงปารีส  และสนธิสัญญากรุงเบอร์น   รวมทั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  ยังมีภารกิจช่วยเหลือ  กระตุ้น  ส่งเสริมให้นานาประเทศปกป้องคุ้มครองงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น 

                                                        
8 ธนัชมณ  เตชผาติพงศ์.  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิของ WIPO    สาขากฎหมายระหว่าง 
  ประเทศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  2545, น.23 
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 5.2.2  สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   
 ในอดีตก่อเกิดสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้น   แต่ละ
ประเทศต่างมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน   ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์เหล่านี้จะสอดคล้องกับพันธกรณีตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   แต่เนื่องจากสนธิสัญญากรุงเบอร์นมีหลายฉบับ   ประเทศต่าง ๆ จึงอาจ
ยอมรับพันธกรณีตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นเพียงบางฉบับก็ได้   สิ่งนี้ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง 
 อย่างไรก็ตามนับแต่ค.ศ.1967 ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ได้ถือก าเนิด
ขึ้นภายใต้ภารกิจในฐานะหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ    และองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) คือหน่วยงานหลักส่งเสริมและสนับสุนนกิจการด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระดับระหว่างประเทศ   องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงเกิดความพยายามสร้าง
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ขึ้น  เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีมาตรฐานกฎหมายลิขสิทธิ์ภา ยใต้
ขอบเขตเดียวกัน   โดยความเป็นมาของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมี
ประวัติที่น่าสนใจ  ดังนี้ 
 ช่วงแรก  การศึกษาและสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ ในปี  ค.ศ.1992  การสร้าง
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ได้เร่ิมเกิดขึ้น  จากการที่
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดการประชุมขึ้น   เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์  สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานขั้นต่ าของประเทศภาคี
สมาชิกพึงปฏิบัติ  และพันธกรณีของสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่มีต่อประเทศภาคีสมาชิก  โดยในการ
ประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 คณะ  คือ 
 1)  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีสาร  ซึ่งมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น 
 2) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยข้อตกลง   ซึ่งมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปได้ส าหรับ
ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและผู้สร้างสิ่งบันทึกเสียง 
 ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะต้องท าการศึกษามาตรฐานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
และสิทธิข้างเคียง (สิทธิของนักแสดงและสิทธิของผู้สร้างสิ่งบันทึกเสียง)   โดยองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคณะ  แต่ความคุ้มครองพิเศษแก่งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์
รองรับแต่อย่างใด 
 ช่วงท่ีสอง  การยกร่างข้อตกลงระหว่างเทศในชื่อ  “Draft  Treaty  on  Certain  
Questions  Concerning the  Protection  of   Literary  and  Artistic  Works”   ในปี ค.ศ.1994  
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ภายหลังที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษามาตรฐานกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลา
ถึง 2 ปีผ่านมา  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  จึงพยายามยกร่างข้อตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่ขึ้นในชื่อ “Draft  Treaty  on  Certain  Questions  Concerning the  Protection  of   
Literary  and  Artistic  Works”   โดยสมาชิกที่จัดท าร่างข้อตกลงระหว่างประเทศนี้คือผู้แทนแต่ละ
ประเทศ   ซึ่งแต่ละประเทศต่างพยายามเสนอมาตรทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ เ อ้ือประโยชน์ต่ อ
อุตสาหกรรมของประเทศตน   และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมากขึ้น 
 ช่วงท่ีสาม  การเกิดสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
หลังจากที่เกิดร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ “Draft  Treaty  on  Certain  Questions  Concerning the  
Protection  of   Literary  and  Artistic  Works”  ขึ้น   ในปี ค.ศ.1996  ประเทศสมาชิกองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ต่างเข้าประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อพิจารณาร่างสนธิสัญญาฉบับนี้   
โดย  Jukka  Liedes  ประธานที่ประชุมชาวฟินแลนด์ได้เสนอแนะว่า  ที่ประชุมควรน าร่างเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียงมาพิจารณาในที่ประชุมทางการทูต (Diplomatic  
Conference)  ซึ่งจัดขึ้นที่ ณ  กรุงเจนีวา  ระหว่างวันที่ 2 ‟ 20 ธันวาคม  ค.ศ.1996   เพราะการ
ประชุมคร้ังนี้มีประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จ านวนมากกว่า 120 
ประเทศเข้าร่วม   ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว   ท าให้ร่างความคุ้มครองลิขสิทธิ์
และสิทธิ์ข้างเคียงถูกน าเข้ามาพิจารณาในการประชุมประชุมทางการทูต (Diplomatic  Conference)   
ท้ายที่สุดผลผลิตจากการปะชุมคร้ังนี้  คือ  การเกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกในชื่อ  “สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ ”  
(The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996) 
 ดังนั้นสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ (The  WIPO  
Copyrights  Treaty, 1996)  จึงถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1996  โดยสนธิสัญญาฉบับนี้นับเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประเทศพัฒนาแล้ว   ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิต
งานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าการบริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์    สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  จึงมีเนื้อหาสาระตั้งอยู่บน
วัฒนธรรมและความต้องการของอุตสาหกรรมของโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ 
 5.2.3  เนื้อหาสาระของ  The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996 
 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  
Copyrights  Treaty, 1996)  เป็นมาตรฐานด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ  ซึ่งสนธิสัญญา
ฉบับนี้มีประเทศสมาชิกจ านวนมาก   รวมทั้งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสนธิสัญญาฉบับนี้   
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การศึกษาสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 จึงเป็นเร่ืองส าคัญ   
ท าให้ทราบว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยมีที่มาและเนื้อหาสาระเช่นใด   โดยในหัวข้อเนื้อหาสาระของ 
The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996  มีโครงสร้างและเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ   ดังนี้ 
 1)  โครงสร้างของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 
(The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)    หากพิจารณาด้านโครงสร้างของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ฉบับนี้แล้ว   พบว่า   สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  
WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ประกอบไปด้วยบทบัญญัติกฎหมายที่แยกเป็น  2  ส่วน คือ 
 ส่วนแรก  บทบัญญัติความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญากับความสัมพันธ์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  โดยปรากฏบทบัญญัติตาม
สนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 ในข้อ 1 ถึง  ข้อ 14 
 ส่วนที่สอง  บทบัญญัติในส่วนการบริหารงานตามสนธิสัญญาภายใต้หลักการตีความอัน
เป็นที่ยอมรับ  (Agreed  Statements)  ซึ่งท าให้ในอนาคตสนธิสัญญาฉบับนี้สามารถขยายการตีความ
และค าจ ากัดความ   รวมทั้งสนธิสัญญาฉบับนี้ยังสามารถยอมรับค ารายงานที่ประชุมทางการทูตได้  
ท าให้สนธิสัญญาฉบับนี้จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้  โดยปรากฏ
บทบัญญัติในส่วนนี้อยู่ในข้อ 15 ถึง ข้อ 25 
 2)  เนื้อหาสาระของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 
(The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)   ภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้มีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดังนี้ 
 ก)  การน าหลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมาใช้กับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996) 
 ข)  หลักการความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)    
 ก)  การน่าหลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมาใช้กับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)       ภายใต้มาตรฐาน
ความคุ้มครองทั่วไปตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  
WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)    สนธิสัญญาฉบับนี้ได้น าหลักการคุ้มครองทั่วไปของ
สนธิสัญญากรุงเบอร์นมาบังคับใช้   ท าให้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Nation  
Treatment)   หลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากเงื่อนไข   และหลักคุ้มครองโดยอิสระ
และโดยปริยายมาบังคับใช้   แม้ว่าตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
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ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ไม่บังคับประเทศภาคีสมาชิก   เพื่อการ
ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Nation  Treatment) ก็ตาม   แต่ด้วยผลของข้อ 3  ใน
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  
Treaty, 1996)  ที่บัญญัติว่า 
 Article 3  Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention 
 Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 to 6 of the 
Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty 
 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อ 2 ถึง 6 ของสนธิสัญญากรุงเบอร์น
โดยปริยาย   หากประเทศใดเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   ผลลัพธ์คือประเทศภาคีสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นต้องปฏิบัติต่อคนสัญชาติอ่ืน ๆ  ดังเช่นคนสัญชาติอ่ืนนั้นเป็นคนในสัญชาติ
ประเทศตน   ภายใต้เงื่อนไขว่าประเทศของคนสัญชาติอ่ืนนั้นเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น 
 ตัวอย่าง  รัฐ A  เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นและเป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)     
       รัฐ B  เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   แต่ไม่เป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)     
 ผลลัทธ์  คือ  คนสัญชาติรัฐ B  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในรัฐ A  
ตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติของสนธิสัญญากรุงเบอร์น   แม้ว่ารัฐ B ไม่ได้เป็นสมาชิก
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  
Treaty, 1996) ก็ตาม  ทั้งนี้ด้วยผลของข้อ  3  สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)    ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกของ
สนธิสัญญาฉบับนี้ต้องยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น 
 ข)  หลักการความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)    ซึ่งตามสนธิสัญญาขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกฉบับนี้ได้วางหลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์เร่ืองใหม่ ๆ  ที่มีประโยชน์มากกว่า
หลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ดังนี ้
 งานอันมีลิขสิทธิ์  ภายใต้ข้อ  1 และ ข้อ2  สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)   ซึ่งบัญญัติว่า 
 Article 1  Relation to the Berne Convention 
 (1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that 
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are countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any 
connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and 
obligations under any other treaties 
 Article 2  Scope of Copyright Protection  
 Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of 
operation or mathematical concepts as such 
 ส่งผลให้   ลิขสิทธิ์ย่อมคุ้มครองการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ  (expressions)   แต่ลิขสิทธิ์
ไม่คุ้มครองความคิด (ideas)  ขั้นตอน  กรรมวิธีหรือระบบ  หรือการค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์  
และงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ก็คือ   
 1.  งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นตามข้อ 1 ตามสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996  เช่น  งานวรรณกรรมและศิลปกรรม  เป็นต้น 
 2.  งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากค ารายงานที่ประชุมทางการทูตและ
ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  เช่น  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานฐานข้อมูล เป็นต้น    
 สิทธิของผู้สร้างสรรค์  ภายใต้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996  ข้อ 6 ถึง ข้อ 7 ที่บัญญัติว่า 
 Article 6  Right of Distribution 
 (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing 
the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other 
transfer of ownership. 
 (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine 
the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the 
first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the 
authorization of the author. 
 Article 7  Right of Rental 
 (1) Authors of 
 (i) computer programs; 
 (ii) cinematographic works; and 
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 (iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting 
Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the 
originals or copies of their works. 
 (2)Paragraph (1) shall not apply 
 (i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object 
of the rental; and 
 (ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to 
widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction. 
 (3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 
15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the 
rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that 
the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material 
impairment of the exclusive right of reproduction of authors. 
 Article 8  Right of Communication to the Public 
 Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 
11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works 
shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by 
wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way 
that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen 
by them. 
 ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ตามสนธิสัญญาฉบับนี้จึงมีสิทธิอยู่ 3 ประการด้วยกัน  คือ  ประการ
แรก  สิทธิในการจ าหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ตามข้อ 6  ประการที่สอง  สิทธิในการให้เช่างานอันมี
ลิขสิทธิ์บางประเภท  เช่น  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานภาพยนตร์ เป็นต้น  ดังปรากฏตามข้อ 7  
และประการที่สาม  สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชนตามข้อ 8 ของสนธิสัญญาขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996   
 อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์   ภายใต้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ 1996  วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์  2 ประการ คือ 

 ประการแรก  หลักท่ัวไป  ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และ
ต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
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 ประการท่ีสอง  อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานสร้างสรรค์   ตามข้อ 9 
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996  ก าหนดให้  งานภาพถ่ายมี
อายุความคุ้มครองเป็นไปตามหลักทั่วไป  คือ  งานภาพถ่ายจะมีอายุความคุ้มครองตลอดอายุของผู้
สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย   ดังที่ข้อ 9 สนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996  ระบุว่า  ภาคีของสนธิสัญญานี้ต้องไม่น า
บทบัญญัติข้อ 7(4) สนธิสัญญากรุงเบอร์นมาปรับใช้ 
 5.2.4  ความสัมพันธ์ของประเทศไทยต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
 นับแต่เกิดความพยายามคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ขึ้นคร้ังแรกบนโลก  คือ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work)  จนกระทั่งสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นนี้คือหนึ่งในสนธิสัญญาที่อยู่ในความดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO)   
เป็นต้นมา   ด้วยผลของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996   นั้น 
 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในองค์การสหประชาชาติและองค์การการค้าโลก (WTO)   
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2474 เป็นต้นมา  ประเทศไทยจึงได้เป็นภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne 
Convention on Literary and Artistic Work)   จวบจนกระทั่งสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
เกิดขึ้น   ในปี พ.ศ.2532  รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาฉบับนี้และเป็น
สมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก   หลังจากนั้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ประเทศไทยก็เข้า
เป็นภาคีสนธิสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ซึ่งได้มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551    พร้อมกันนี้ประเทศไทยก าลังเตรียมเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty ‟ PCT) เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
อนุมัติแล้ว 
บทบาทของประเทศไทยต่อเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทพอสมควรในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO)   โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) เป็นประจ าทุกปี     
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความส าคัญต่อการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ โดยส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่  
 „ Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
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 „ Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications (SCT) ซึ่งเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 
 „ Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) ซึ่งเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 „ Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) ซึ่งเกี่ยวกับการอนุวัติ
วาระเพื่อการพัฒนา 
ประเด็นข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีประเทศไทยให้ความส่าคัญ 
 ตั้งแต่อดีต ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก  แม้ประเทศไทยจะไม่ได้
เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา/อนุสัญญา/ความตกลงทั้งหมดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  โดยประเทศไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประเด็นข้อกฎหมาย ได้แก่ 
 1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ยังไม่มีข้อตกลง
ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยประเด็นเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นที่ถกเถียง
อยู่ในเวทีคณะท างาน  IGC-GRTKF    ตามที่ประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเซียและ
ทวีปแอฟริกามีความประสงค์   เพื่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จะออกข้อตกลง
คุ้มครองทรัพยากรพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอนาคต   ดังปรากฏ
ตามรายงานการประชุมเร่ืองข้อตกลงคุ้มครองทรัพยากรพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ณ กรุงเจนีวา  ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคม  ค.ศ.2007   ซึ่งผลของการประชุม
คร้ังนี้  คือ  ที่ประชุมยังมิอาจมีความตกลงร่วมกันได้   เว้นแต่เร่ืองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประเทศ
สมาชิกในทวีปยุโรปได้เสนอ  และได้รับการรับรองจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)9 
 ส าหรับประเทศไทยได้แสดงออกอย่างชัดเจนและให้การสนับสุนนต่อความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่างๆ  ในฐานะที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วัฒนธรรมที่เก่าแก่     ประเทศไทยจึงสมควรได้รับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของตน   การที่ประเทศอ่ืนใดจะมาแสวงหาประโยชน์หรือหยิบฉวยประโยชน์ไป   โดย
ประเทศไทยมิได้รับค่าตอบแทน  หรือประเทศไทยไม่ได้อนุญาต   ดังนั้นในปัจจุบันประเทศไทยจึง
ได้ผ่านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ  เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทย  คือ   

                                                        
9 WIPO Program Activities.  Intercessional Working Groups on Traditional Knowledge and Genetic Resources:  
  Applications for funding to the Voluntary Fund Advisory Board.  World Wide Web  www.wipo.int 
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พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 
2542  เพื่อแสดงว่าประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  วาระเพื่อการพัฒนา  ในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่  คือ  
ประเทศก าลังพัฒนา   ประเทศไทยจึงเข้าร่วมกับภาคีสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  เพื่อพยายามผลักดันการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย    โดยกลไก
ที่ประเทศไทยใช้  คือ  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    ซึ่งจุดมุ่งหมายของความคุ้มครองกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศก าลังพัฒนา  ได้แก่การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน
กับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   และปัจจุบันประเด็นเร่ือง  วาระเพื่อการพัฒนา 
อยู่ในระหว่างแผนการท างานโดยคณะกรรมการ CDIP ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยประเทศไทยได้
มีบทบาทในการอภิปรายแผนการท างานต่างๆ อย่างกว้างขวางในคณะกรรมการดังกล่าว 
 3.  การสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building)  ภายใต้วาระเพื่อการพัฒนาอันเป็นหนึ่ง
ในหน้าที่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  คือการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศ
ก าลังพัฒนาให้มีขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
ประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ในการจัดสัมมนา/หลักสูตร
อมรมต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรอบรมทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต (DL-101 ฉบับ
ภาษาไทย)   ทั้งนี้ ประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   ในเร่ืองดังกล่าวเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศไทย 
 ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักระหว่างองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) กับประเทศไทย    โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และคณะทูตถาวร
ประจ าส านักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในหลาย
คณะกรรมการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   ได้แก่ 

1.  คณะกรรมการ  IGC-GRTKF และ  
2.  คณะกรรมการ  CDIP  

 โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา    นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO)  ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
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สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)10 
 5.2.5  บทบาทองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับคุ้มครองงานออกแบบและ
งานผ้าไหม 
 ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสุนน
การพัฒนาความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   บรรดาความตกลงในเวทีระหว่าง
ประเทศด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)    และจากการศึกษาข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  งาน
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานลวดลายผ้าไหมมีความคุ้มครองตามข้อตกลงขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อยู่ 2 รูปแบบ  ดังนี้ 
 1.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานลวดลายของผ้าไหมในฐานะ
งานด้านอุตสาหกรรม 
 นับแต่ปี ค.ศ.1996  ซึ่งสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996) ได้เกิดขึ้นภายใต้การก ากับดูแลขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO)  บรรดาสนธิสัญญากรุงเบอร์นทุกฉบับและสนธิสัญญาว่าด้วยความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรต่าง ๆ ได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  ซึ่งที่ประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้จัดการประชุมหลายคร้ัง  
เพื่อขยายค าจ ากัดความค าว่า  “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”     
 จนกระทั่งปัจจุบันงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหมอาจได้รับ
ความคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นตามข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)     บัญญัติให้  สนธิสัญญากรุง
เบอร์นทุก ๆ ฉบับต้องถูกน ามาปรับใช้ในสนธิสัญญาฉบับนี้   ท าให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
และงานลวดลายบนผืนผ้าไหมได้รับความคุ้มครอง  ดังนี้ 
 1) งานออกแบบลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานออกแบบในทางอุตสาหกรรม   ซึ่งตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1908  ได้ก าหนดค านิยามค าว่า  “งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม”  ให้หมายความรวมถึงงานออกแบบทางอุตสาหกรรมตามข้อเสนอของประเทศสมาชิก

                                                        
10 Tasang Limited.  กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  5 มกราคม 2553.   
    World Wide Web  http://www.newswit.com 



 

 

184 

ในทวีปยุโรป   เพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมของประเทศตน   ดังปรากฏข้อความในข้อ 2  
สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไข ในปี ค.ศ.1908 ว่า 
 Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berlin Act, 1908) 
 Article 2. 
 The expression "literary and artistic works" shall include any production in the 
literary, scientific or artistic domain.... 
 Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the 
domestic legislation of each country allows 
 ด้วยเหตุนี้นับแต่ปี  ค.ศ.1908  เป็นต้นมา     งานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมหรือที่
นักกฎหมายเรียกว่า “งานศิลปประยุกต์”  จึงได้แก่งานออกแบบทุกประเภทในทางอุตสาหกรรม  
เช่น  งานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น  งานออกแบบเคร่ืองประดับ  งานออกแบบกระเป๋า  งานออกแบบ
รองเท้า  งานออกแบบสิ่งทอ  ฯลฯ   งานเหล่านี้จึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญากรุง
เบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1908  ประเภทงานศิลปประยุกต์   ซึ่งประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น
และประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต้องให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศสมาชิก 
 ส าหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ในฐานะที่การผลิตผ้าไหมคือการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม   ซึ่งผู้ผลิตผ้าไหมมีตั้งแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นจนถึงผู้ ผลิตในรูปโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โดยการผลิตผ้าไหมอาจเป็นไปในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน
ครอบครัว  อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของภาคการผลิตของอุตสาหกรรม    ดังนั้นงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมจึง
นับเป็นงานศิลปประยุกต์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1908  และงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมนับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหน่ึงในสาขางานศิลปะ 
 2) งานลวดลายของผ้าไหมในฐานะงานด้านศิลปกรรม  ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์  ฉบับปี 
ค.ศ.1971  ซึ่งที่ประชุมได้ขยายค าจ ากัดความค าว่า  “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”  ในข้อ 2 (1)  
ไว้ว่า  งานวรรณกรรมและศิลปกรรมย่อมหมายความรวมถึงการผลิตงานทุกประเภทในสาขา
วรรณกรรม  สาขาวิทยาศาสตร์  และสาขาศิลปะ  ซึ่งงานเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นหรือแสดงใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น  หนังสือ  แผ่นพับ... 
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 The Berne Convention (Paris Text--July 24, 1971) 
 Article 2 
 (1) The expression ''literary and artistic works'' shall include every production in 
the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its 
expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other 
works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; 
works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of 
applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to 
geography, topography, architecture or science 
 จากถ้อยค าตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น    ค.ศ. 1971     ในฐานะที่งานลวดลายบนผืน
ผ้าไหมคืองานแสดงออกทางศิลปะของประเทศไทย    งานลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงอาจนับได้ว่า  
คือ  งานในสาขาศิลปะตามความในข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ค.ศ.1971   เพราะตามข้อความ
ตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ค.ศ.1971  ที่บัญญัติว่า “such as books, pamphlets and other 
writings;... works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; 
photographic”  โดยค าว่า  “such as”  มีความหมายตามพจนานุกรมว่า  เช่น หรือดังเช่น   ผลลัพธ์ก็
คือข้อความหลังค าว่า  “such as”  จึงเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น    ดังนั้นงานลวดลายผ้าไหม
ในฐานะงานศิลปะจึงน่านับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมได้เช่นเดียวกับงานตาม
ตัวอย่างอื่น ๆ  
 2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานผ้าไหมในฐานะงานด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   นับแต่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา  (WIPO)  เข้ามาท า
หน้าที่สนับสนุนส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ   บรรดา
ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ    จน
ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างกัน 2 
กลุ่ม  คือ 
 กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  เช่น  ประเทศในกลุ่ม EU  อาทิ  ประเทศอังกฤษ  
ประเทศฝร่ังเศส ฯลฯ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น 
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 กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย  
และทวีปแอฟริกา เช่น ประเทศจีน  ประเทศไทย  ประเทศอินโดนีเซีย  ฯลฯ 
 ประกอบกับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  
WIPO  Copyrights  Treaty, 1996) ก็ได้ขยายความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เสมอ
มา   ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในเร่ืองพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม   
เน่ืองจากประเทศในกลุ่มนี้มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย    แต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็น
ขาดความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเซีย
และทวีปแอฟริกาอย่างไม่เป็นธรรม 
 ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  จึงจัดตั้ง
คณะท างานขึ้นในชื่อ IGC-GRTKF ขึ้น   เพื่อท าการศึกษาและวางขอบเขตความคุ้มครองตามระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์   อัน
จะน าไปสู่การประชุมขององค์การทรัพย์ทางปัญญาโลก (WIPO) และลงมติยอมรับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต    
 อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานของคณะท างาน IGC-GRTKF ยังไม่มีความคืบหน้ามาก
นัก    งานด้านศิลปวัฒนธรรมก็ยังไม่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกรองรับ   แม้ว่า  
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอซียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุ้มครองตาม
ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ก็ตาม    ดังปรากฏตามรายงานการประชุมร่วมเอเซีย-แอฟาริกา  ณ เมืองบันดุง  ประเทศอินโดนีเซีย  
เมื่อวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน  พ.ศ.2550  ว่า  ที่ประชุมคณะท างาน IGC-GRTKF  ได้รับรองความ
คุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์   และข้อเสนอนี้ได้ถูกน าเสนอต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO)  ในการ
ประชุมครั้งที่ 11 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ กรุงเจนีวา  ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 อันเป็นการประชุมคร้ังล่าสุดนั้น   ปรากฏผลว่า  งานด้านพันธุศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังไม่มีความคืบหน้า  และงานด้านศิลปวัฒนธรรมก็คง
เป็นที่ถกเถียงในหมู่ประเทศสมาชิกอยู่ต่อไป   ท าให้คณะท างาน IGC-GRTKF ยังคงต้อง
ท าการศึกษาและเจรจากับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ อีกต่อไป 
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 ส าหรับงานลวดลายของผ้าไหมไทยซึ่งอาจถือเป็นงานศิลปวัฒนธรรมและงานสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามข้อตกลงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  งานลวดลายของผ้าไหมจึง
ได้รับความคุ้มครองในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ดังนี้ 
 1)  งานลวดลายของผ้าไหมเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรม   โดยที่ลวดลายบนผืนผ้าไหม
ไทยคืองานศิลปะแขนงหนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งลวดลายบนผืนผ้าไหมล้วนเกิดขึ้นจากวัฒนธรรม  
ศาสนา  ความเชื่อ  และจารีตประเพณีของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น  ช่างทอผ้าไหมไทยจึงมีฐานะเป็น
ศิลปินด้านศิลปวัฒนธรรมไทย   ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงร่วมกับกลุ่มประเทศในทวีปเอเซียและ
ทวีปแอฟริกา   ท าการเรียกร้องความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)    ซึ่งปรากฏข้อความการเรียกร้องความคุ้มครองงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตามรายงานการประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) คร้ังที่ 11 
ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคม  พ.ศ.2550  ณ กรุงเจนีวา โดยมีประธานในที่ประชุม  คือ  นาย
เอเชียนโต้  ซิเนบิล่า  ดังนี้ 
 นางหยาง ฮวงจู  ในฐานะตัวแทนประเทศจีนและกลุ่มภาคีสมาชิกในทวีปเอเซียและทวีป
แอฟาริกา  แจ้งต่อที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ว่า   
 “ประเทศจีนได้ร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเซียและกลุ่มประเทศแอฟริกา   เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์ความคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม  พันธุศาสตร์  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   ตามที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เคยอภิปรายการ
ปกป้องเร่ืองศิลปวัฒนธรรม  พันธุศาสตร์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ณ เมืองฉีหนาน  ประเทศจีน  
ภายใต้ข้อเสนอของคณะท างาน GRTKF” 
 นางหยาง ฮวงจู  ตัวแทนสมาชิกในทวีปเอเชียและทวีปแอฟาริกา   จึงเสนอว่า   
 “องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ควรมีมาตรการคุ้มครองในระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม    เพราะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
มีนโยบายหลักการปกป้องงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ
หรือหลักการในการด าเนินการปกป้องศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  สามารถด าเนินการได้ใน 5 วิธีการหลักด้วยกัน คือ 

1  การก าหนดขอบเขตค าจ ากัดความค าว่า  “ศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
2  การก าหนดนิยามศัพท์ของค าว่าสิทธิ  

 3  วางหลักเกณฑ์ความยินยอมของประเทศเจ้าของงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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 4  การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับประเทศเจ้าของงานศิลปวัฒนธรรมตาม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5  วางหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิ  การเยียวยาความเสียหายและสภาพการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง” 
 มติที่ประชุม   ยอมรับข้อสรุปดังกล่าว   แต่อย่างไรก็ตามเห็นควรให้ปฏิบัติตามประเด็น
ของคณะท างาน GRTKF. และผู้เข้าร่วมประชุม    ซึ่งที่ประชุมยังมีความกังวลบางประเด็น  เช่น  
การก าหนดค าจ ากัดความค าว่า  “ศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นเร่ืองยาก   เพราะงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังหมายความรวมถึงจริยธรรมและคุณค่าทางศีลธรรม    ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  เป็นต้น   ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เวทีคณะท างาน IGC-GRTKF  
เป็นผู้ด าเนินการศึกษาต่อไป11 
 ดังนั้นปัจจุบันงานลวดลายของผ้าไหมไทยจึงไม่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
โดยเฉพาะ  เพื่อการคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหมในฐานะงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แม้ว่ากลุ่มประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศยอมรับว่า  งานลวดลายผ้าไหมนี้คืองานศิลปะก็ตาม 
 2)  งานลวดลายของผ้าไหมเป็นงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์     กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจารอบอุรุกวัย ของภาคี 
GATT   ซึ่งต่อมาภาคี GATT ได้เปลี่ยนเป็นองค์การการค้าโลก WTO   
 แนวคิดกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เกิดขึ้น  และพัฒนาจนเป็น
ข้อตกลงหลายฝ่ายภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้     ก็เพราะการผลักดันจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ในสหภาพยุโรป   โดยเฉพาะผู้ประกอบการท าธุรกิจค้าขายไวน์ และสุราที่ผลักดัน
ตัวแทนของตนเองในการเจรจาทางการค้าในเวทีเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย   เพื่อการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication) เป็นกฎกติกาทางการค้าแบบหลายฝ่ายในข้อตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ TRIPs ขององค์การการค้าโลก (WTO)  และท้ายที่สุดข้อตกลงว่าด้วยสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขององค์การการค้าโลกก็ได้กลายเป็นหนึ่งในข้อตกลงภายใต้การดูแลของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในที่สุด 

                                                        
11 WIPO Program Activities.  Intercessional Working Groups on Traditional Knowledge and Genetic  
   Resources : Applications for funding to the Voluntary Fund Advisory Board.  World Wide Web  
  www.wipo.int 



 

 

189 

 หลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศ  ปรากฏอยู่ตาม ข้อ 22-23 
ใน SECTION 3: GEOGRAPHICAL INDICATIONS ความตกลง TRIPS12 : (AGREEMENT ON 
TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)  ว่า 
 Article 22  Protection of Geographical Indications  
 1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which 
identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, 
where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to 
its geographical origin. 
 2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for 
interested parties to prevent:  
     (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or 
suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of 
origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;  
     (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of 
Article 10bis of the Paris Convention (1967).  
 3. A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an 
interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a 
geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of 
the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the 
public as to the true place of origin. 
 4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical 
indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods 
originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.13 

                                                        
12 ข้อตกลง TRIPs  เป็นข้อตกลงในเวทีความตกลงระหว่างประเทศที่มีลักษณะพิเศษ  คือ  การน าเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้าด้วยกัน  โดย
ข้อตกลง TRIPs  มีขอบเขตความคุ้มครองกว้างขวางกว่าตามอนุสัญญากรุงเบอร์นที่ส าคัญ คือ  การก าหนดให้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  
13 Wikipedia. World Trade Organization Dispute 160. World Wide Web   
    http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm 
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 ด้วยเหตุนี้ตามความตกลงระหว่างประเทศกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงวางหลัก
กฎหมายว่า  กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะคุ้มครอง เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในแหล่ง
ภูมิศาสตร์แห่งนั้นเท่านั้น   โดยผู้ผลิตสินค้าในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ชื่อทาง
ภูมิศาสตร์กับสินค้าดังกล่าว  และหากสินค้าชนิดใดมีชื่อเสียงแพร่หลายจากแหล่งภูมิศาสตร์แห่งใด   
ผู้ผลิตสินค้าชนิดดังกล่าวย่อมมีความชอบธรรมในการใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์นั้น   เพื่อการจ าหน่าย
สินค้าของตนภายใต้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 
 ส าหรับลวดลายของผ้าไหมไทยอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศ   หากลวดลายของผ้าไหมไทยนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2546  ในฐานะที่กฎหมายฉบับนี้คือกฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่อนุวัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา   โดยลวดลาย
ของผ้าไหมที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    ลวดลายของผ้าไหมดังกล่าว
ต้องเป็นลวดลายที่ผลิตขึ้นในแหล่งภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย   ทั้งลวดลายของผ้า
ไหมดังกล่าวต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตน   จนท าให้ผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพและชื่อเสียงของผ้า
ไหมที่มีลวดลายชนิดน้ัน    ลวดลายของผ้าไหมชนิดนี้จึงได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้   ตัวอย่างเช่น   ลวดลายของผ้าโฮลจังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น 
 จากภาพรวมของกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศกับงานลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมแล้ว   งานลวดลายผ้าไหมถูกยอมรับเป็นงานศิลปวัฒนธรรม   โดยในเวทีความ     
ตกลงระหว่างประเทศได้สร้างอนุสัญญาและสนธิสัญญาเพื่อคุ้มครองงานศิลปวัฒนธรรมอยู่  3 
รูปแบบ  คือ   
 รูปแบบแรก  สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  
WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ได้น าสนธิสัญญากรุงเบอร์นเข้ามาปรับใช้   
ท าให้งานลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในแผนกศิลปกรรมภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น  
ฉบับปี ค.ศ.1971   ท าให้ลวดลายของผ้าไหมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ   แต่ทั้งนี้ลวดลายของผ้าไหมต้องเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากความคิดริเร่ิมของผู้
สร้างสรรค์   และต้องไม่ใช่งานสาธารณะ (Public domain) หรืองานที่สิ้นสุดอายุความความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว 
 รูปแบบที่สอง  ข้อตกลงระหว่างประเทศของคณะท างาน  IGC-GRTKF  องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก   งานลวดลายผ้าไหมย่อมนับเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย   
แต่เนื่องจากที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังไม่อาจหาข้อสรุปเร่ืองความคุ้มครองตาม
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานด้านศิลปวัฒนธรรมได้   ส่งผลให้ปัจจุบันลวดลายของผ้าไหม
จึงไม่ได้รับความคุ้มครองในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ 
 รูปแบบที่สาม   ความตกลง TRIPS: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS 
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  ข้อ 22- 23 มีหลักเกณฑ์ว่า  งานลวดลายผ้าไหมที่มี
ชื่อเสียงจากแหล่งภูมิศาสตร์ใด   ผู้ผลิตผ้าไหมลวดลายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งผลิตนั้น   เพื่อการจ าหน่ายสินค้าผ้าไหมที่มีลวดลายของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นได้เพียงผู้เดียว  
ส่งผลให้งานลวดลายของผ้าไหมไทยบางอย่างจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ 
 ส่วนงานออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้น  ปัจจุบันในเวทีความตกลงระหว่างประเทศถือว่า  
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม  คือ  งานออกแบบทางอุตสาหกรรม   โดยในเวทีความตกลงระหว่างประเทศถือว่ า
งานชนิดน้ีจัดเป็นงานศิลปประยุกต์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1908   
 ดังนั้นภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันงานลวดลายของผ้าไหม
ไทยจึงอาจได้รับความคุ้มครองในรูปลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  Copyrights  Treaty, 1996)  ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  แต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานศิลปวัฒนธรรมในเวทีความตกลงระหว่าง
ประเทศ   ส่วนงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมถือเป็นงานศิลปประยุกต์และได้รับความ
คุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO  
Copyrights  Treaty, 1996)   



 

 

บทที ่ 6 
ความคุ้มครองในงานออกแบบลวดลายและงานผลิตผ้าไหม 

ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 
 

 จากการศึกษาที่ผ่านมากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และสนธิสัญญาว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก    ทําให้บรรดาประเทศสมาชิกต่างต้องบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตน  เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ   เช่นเดียวกับ
ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้น   ซึ่งแต่ละประเทศต่างมี
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นกับวัฒนธรรมประเพณีและจุดมุ่งหมายการใช้
กฎหมายที่แตกต่างกัน   ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางความคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหมและ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ   การศึกษาในบทนี้จึงขอนําเสนอ
แนวทางความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและงานลวดลายบนผืนผ้าไหมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ส่งออกผ้าไหมว่า  แต่ละประเทศจะมีความ
คุ้มครองเช่นใด    โดยเร่ิมต้นจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น   ประเทศเกาหลี   
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศอินเดียตามลําดับต่อไป 
  
6.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  ภายใต้นโยบายเปิดเสรีทางการค้าของท่านประธานเติ้งเฉี่ยวผิง  ส่งผลให้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก   โดยผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมนับเป็นหนึ่งสินค้าส่งออกส าคัญประเภทหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
เพื่อความเข้าใจถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   การศึกษาในส่วนนี้จึงเร่ิมต้น
จากประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และความคุ้มครอง
ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์   รวมทั้งความคุ้มครองงานลวดลายบนผืนผ้า
ไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามล าดับ 
 6.1.1.  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือชื่อประเทศตามภาษาจีนว่า 中華人民共和

國; (ชื่อย่อในภาษาจีน 中华人民共和国  หรือในภาษาพินอิน: Zhōnghuá Rénmín 



 

 

193 

Gònghéguó) และชื่อภาษาอังกฤษ คือ People's Republic of China (PRC)   เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   และมีประชากรมากที่สุดในโลกที่จํานวนกว่า 1.3 พันล้านคน   โดย
ประชากรจีนถือเป็นประชากรหนึ่งในห้าของประชากรโลก  รวมทั้งประเทศสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีนยังเป็นประเทศที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม  กฎหมายที่เก่าแก่ประเทศหนึ่งบนโลก   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นหนึ่งกฎหมายจีนที่พัฒนาการยาวนานแยกออกเป็น  3  
ยุคใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 
 1)  กฎหมายลิขสิทธิ์จีนในยุคจักรวรรดิโบราณ   
 นับแต่ 1350 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1928   ประเทศจีนได้ถือกําเนิดขึ้นภายใต้การ
ปกครองระบบราชาธิปไตย  โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศ   กษัตริย์จีนจึงไม่ใช่
เป็นแต่เพียงนักรบหรือผู้นํายามสงครามเท่านั้น  แต่กษัตริย์จีนยังทรงทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย
และวางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศเสมอมา  เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์   กษัตริย์จีนได้ออก
พระราชโองการเป็นปฐมบท   ทําให้วรรณกรรมเร่ือง  Dongdu Shiliie (East  City  Annotations)   
เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับการปกป้องสิทธิของผู้ประพันธ์ Cheng   อันมีผลให้ Cheng เป็นเพียงผู้เดียว
ที่มีสิทธิพิมพ์งานชิ้นนี้ได้    ซึ่งนักวิชาการชาวจีนถือว่า  พระราชโองการฉบับนี้ คือต้นร่างของ
กฎหมายลิขสิทธิ์   แม้ว่าปัจจุบันในวงการนักวิชาการตะวันตกยังมีข้อโต้แย้งว่า  พระราชโองการ
ฉบับนี้ไม่ถือเป็นต้นแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม 
 ต่อมาภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิง (แมนจู)  ยุคจักรพรรดิกานสู   (Emperor  
Guangxu)  ช่วงศตวรรษที่ 19  ได้ปรากฏการเรียกร้องลิขสิทธิ์เป็นคร้ังแรก (banquan – literally 
printing rights)   เพราะสาเหตุจากการแพ้สงครามของชาวจีนต่อชาวญ่ีปุ่น   ประเทศจีนจึงตกเป็นผู้
แพ้สงครามและอยู่ในสถานะเสมือนกับอาณานิคมของชาวญ่ีปุ่นและชาติตะวันตก อีกหลายชาติ  
เช่น  อังกฤษ  ฝร่ังเศส ฯลฯ   ชาวจีนจึงตื่นตัวและค้นหาเหตุแห่งความพ่ายแพ้คร้ังนี้   จนชาวจีน
ทราบว่า   ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไม่ใช่ประเทศญ่ีปุ่นที่ชาวจีนรู้จักมา    แต่ประเทศญ่ีปุ่นวันนี้ได้ผ่านการ
ปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกที่เรียกว่า  การปฏิรูปเมจิก (Meiji restoration of 1868)   โดยชาว
ญ่ีปุ่นได้ใช้กลไกกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดความรู้จากชาติตะวันตก   เพื่อการสร้างชาติของตนตาม
แบบชาติตะวันตก    ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งกว่าประเทศจีนในทุก ๆ ด้าน   ดังนั้นเพื่อ
การพัฒนาประเทศจีนเยี่ยงประเทศญ่ีปุ่นและประเทศตะวันตก    กระบวนการเรียกร้องกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเกิดขึ้น   ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม  
ดังนี ้
 กลุ่มที่ 1  ผู้สร้างสรรค์งานชาวตะวันตก    ด้วยเหตุที่อาณาจักรขององค์จักรพรรดิจีนไม่มี
กฎหมายลิขสิทธิ์   และไม่มีมาตรการคุ้มครองงานวรรณกรรมของชาวตะวันตก   การที่นักศึกษา



 

 

194 

ชาวจีน  ขุนนางชั้นสูง  เชื้อพระวงศ์บางกลุ่มนําเอาหนังสือวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมอ่ืน ๆ มาใช้   
สิ่งนี้ย่อมสร้างไม่เป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ชาวต่างชาติ   ประเทศตะวันตกทั้งหมดจึงร่วมกันบีบ
บังคับองค์จักรพรรดิจีน   เพื่อที่องค์จักรพรรดิจะได้ออกกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวตะวันตก
ทั้งหมด 
 กลุ่มที่ 2 นักประพันธ์และผู้พิมพ์งานชาวจีน    สืบเนื่องจากปัญหาการขโมยแนวความคิด
ในงานวรรณกรรมและงานศิลปะที่เพิ่มขึ้นสูงในประเทศจีน    บรรดานักประพันธ์และผู้พิมพ์งาน
ชาวจีนจึงเรียกร้องความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายจากองค์จักรพรรดิ   แต่ข้อเรียกร้องเหล่านี้
กลับไม่ได้รับความสนใจจากองค์จักรพรรดิ     ในทางกลับกันจักรพรรดิกลับพยายามปิดกั้น     เพื่อ
มิให้อุตสาหกรรมการพิมพ์แพร่หลายในราชอาณาจักรของพระองค์   เพราะในช่วงเวลานั้นประเทศ
จีนได้เกิดขบวนการปฏิวัติประเทศและต้องการโค่นล้มระบบกษัตรีย์      จักรพรรดิจึงพยายามสกัด
กั้นสื่อสิ่งพิมพ์มิให้แพร่หลาย 
    แต่อย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันจากประเทศชาติยุโรป    ซึ่งประเทศเหล่านี้ใช้
มาตรการทางการทหารบีบบังคับองค์จักรพรรดิ   ทําให้องค์จักรพรรดิกานสู  (Emperor  Guangxu)  
จําต้องยอมออกกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวต่างชาติขึ้นในปี ค.ศ.1910  ในชื่อ  Copyright Act 
of the  Great  Qing Dynasty (Da Qing Zhuzuoquan lii)  กฎหมายฉบับนี้จึงนับเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับแรกของประเทศจีน 
 ด้านเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์จีนฉบับนี้ (Copyright Act of the  Great  Qing Dynasty 
(Da Qing Zhuzuoquan lii)  มีรายละเอียดที่น่าสนใจ  คือ 
 1  งานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  ได้แก่งานวรรณกรรมศิลปกรรมต่าง ๆ ซึ่งทั้งชาว
จีนและชาวต่างชาติย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 
 2  วิธีการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์  ได้แก่   ผู้สร้างสรรค์ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับ
หน่วยราชการจีน 
 3  ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์   กฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้จดทะเบียนงานอันมี
ลิขสิทธิ์เท่านั้น   โดยผู้จดทะเบียนจะได้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 
30 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (post mortem) 
 4  สิทธิที่ผู้สร้างสรรค์ยังได้รับความคุ้มครอง  ได้แก่ธรรมสิทธิ์ (Moral right)  เพื่อที่ผู้
สร้างสรรค์จะสามารถปกป้องชื่อเสียงของตนในงานวรรณกรรมศิลปกรรมตลอดระยะเวลาความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 5  การกระทําที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ได้แก่  การทําซ้ําข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต   
หรือการทําให้เสื่อมเสียคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์    เป็นต้น    
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 แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้หาได้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความคุ้มครองลิขสิทธิ์บางเร่ือง  
เช่น  การที่บุคคลอ่ืนเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ และการนําหนังสือภาษาต่างประเทศมาเผยแพร่ใน
รูปการถามและตอบ  เป็นต้น 
 แม้ว่า Copyright Act of the  Great  Qing Dynasty จะเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีข้อบกพร่อง
บ้างอยู่ก็ตาม   แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ใช้ในประเทศจีนจนถึงยุคสิ้นสุดระบบการปกครองขององค์
จักรพรรดิ   ระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงได้ถูกโค่นล้มลง  ภายใต้การปฏิรูปการเมืองการปกครองของ
ของหยวนซื่อไค่   และท่านดร.ซุนยัดเซ็น   หลังจากนั้นประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่การปกครองของ
พวกขุนพลต่าง ๆ  (Warlord regime)  ระหว่างค.ศ.1911 ถึง ค.ศ.1949   ซึ่งในยุคนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศจีนอยู่ในภาวะความขัดแย้งด้านการเมือง  และสงครามภายในอย่างรุนแรง1 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1915  ภายใต้การปกครองในยุคท่านดร.ซุนยัดเซ็น   ประเทศจีนได้ทําการ
แก้ไข Copyright Act of the  Great  Qing Dynasty    โดยทําการเปลี่ยนชื่อกฎหมายฉบับเป็น  
Copyright Act of the warlord regime   พร้อมกับการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นทางการ     
หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1928    หลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกคร้ังหนึ่งเป็น  
Copyright Act of the Guomindang Government   ซึ่งท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน Zhōnghuá Mínguó)   ในชื่อ Copyright Act of Taiwan   
แต่เน้ือหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด2 
 2  กฎหมายลิขสิทธิ์จีนในยุคสมัยใหม่  (ค.ศ.1911  ถึง ค.ศ.2000) 
 เมื่อประเทศจีนได้สิ้นสุดการปกครองในระบบกษัตริย์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน   
พัฒนาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หยุดสงัดลงด้วยเช่นกัน   สืบเนื่องจากปัญหาสงครามโลกคร้ังที่
สองและปัญหาสงครามกลางเมืองของประเทศจีน กล่าวคือ  
 ในปี ค.ศ.1949  ประเทศจีนประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความเชื่อในลัทธิการเมืองที่
แตกต่างกัน 2 กลุ่ม  ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1  กลุ่มชาวจีนคณะชาติที่มีความเชื่อตามระบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม   ภายใต้การนําของประธานาธิบดีเจียงไค เซ็ค 
 กลุ่มที่  2  กลุ่มชาวจีนที่มีความเชื่อตามลัทธิคอมมิวนิสต์  ภายใต้การนําของพรรค
คอมมิวนิสต์   ซึ่งมีท่านเหมาเจ๋อตุงเป็นประธาน 

                                                        
1 Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA :  Kluwer Law International  
  2005. p.205-206 
2 Ibid, p.207 
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 ด้วยความแตกต่างด้านความคิดทางการเมืองคือสาเหตุสําคัญ   ทําให้ชาวจีนทั้งสองกลุ่ม
จับอาวุธเข้าต่อสู้กัน   ผลลัพธ์ของสงครามกลางเมืองของประเทศจีนคร้ังนี้  คือ  กลุ่มชาวจีนที่
ศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นผู้ชนะสงคราม   และประเทศจีนถูกแบ่งแยกเป็น 2 ประเทศ  อัน
ได้แก่ 
 ประเทศประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน Zhōnghuá Mínguó)  ที่มีระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย   และมีพรรคก๊กมินตั๋งเป็นพรรคการเมืองเมืองชาตินิยมของจีน  โดยมี         
เจียงไคเช็ก เปน็ประธานาธิบดีคนแรก   
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó หรือจงหัว เหรินหมิน 
ก้งเหอกั๋ว)  เป็นประเทศที่ครองดินแดนส่วนใหญ่ในประเทศจีนและใช้ระบบคอมมิวนิสต์ปกครอง
ประเทศ   ภายใต้การนําของประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ ท่านเหมาเจ๋อ ตุง   
 ด้วยผลของสงครามกลางเมืองจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์คือผู้ชนะสงคราม  ลัทธิ
คอมมิวนิสต์จึงเข้าครอบครองดินแดนจีนเกือบทั้งหมด ยกเว้นเกาะไต้หวัน  พร้อมกันนี้ประเทศจีน
จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  สาธารณรัฐประชาชนจีน   และอยู่ภายใต้การบริหารงานของประธาน
พรรคคอมมิวนิสต์ท่านเหมาเจอตุง    ส่วนชาวจีนที่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยก็ได้ถอยร่นมาอยู่
ที่เกาะไต้หวัน  และท่านผู้นําเจียงไคเซ็คได้สร้างประเทศไต้หวันขึ้น3 
 นับแต่ปี ค.ศ.1949   รัฐบาลกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (Central Committee of the 
Communist Party) จึงประกาศยกเลิกกฎหมายเดิมทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย   แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว   แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกยกเลิกไปก็ตาม   กฎหมายลิขสิทธิ์ยังถูกนํามาใช้บังคับอยู่
ภายใต้คําว่า  “ทรัพย์สิน”  (property)  โดยผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศกฎหมายใหม่ว่า  ผู้ใด
สร้างสรรค์งานขึ้น  ผู้นั้นชอบได้รางวัลตอบแทนจากความวิริยะอุตสาหะของตน  ซึ่งหลักกฎหมาย
เร่ืองนี้ปรากฏอยู่ใน Decision on the Improvement and Development of Publication Activities    
และที่ประชุมแห่งชาติเพื่อการพิมพ์ (Nation Conference on Publishing) ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือ General Publication Office ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  ค.ศ.1951   
 เนื้อหาสาระของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ Decision on the Improvement and 
Development of Publication Activities  คือ  รัฐบาลจะให้ความคุ้มครองแก่เอกชน   ในฐานะที่
เอกชนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน   และกฎหมายฉบับนี้มอบความคุ้มครองในรูปธรรมสิทธิ์ (Moral right)   
เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะปกป้องการดัดแปลงแก้ไขในงาน  หากผู้สร้างสรรค์ได้รับความเสื่อมเสียใน
ชื่อเสียงเกียรติคุณ   รวมทั้งผู้สร้างสรรค์ชอบได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานสร้างสรรค์ของตน

                                                        
3 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ประเทศจีน.  World Wide Web  http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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โดยผู้ อ่ืน  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณางาน   ทั้งสําเนางานพิมพ์ต้องปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ด้วย 
 ในทางกลับกันหากการสร้างสรรค์งานเกิดจากสัญญาจ้างแล้ว   กฎหมายฉบับนี้ไม่ให้
ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากสัญญาจ้างเช่นน้ี  และไม่คุ้มครองการขโมยความคิดหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์   โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้อนุญาต4 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1953  Nation Conference on Publishing จึงปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์   ซึ่ง
การปรับปรุงคร้ังนี้ได้วางข้อห้ามการพิมพ์ข้อความหรือภาพ   ทําให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้
สร้างสรรค์ไม่มีสิทธิพิมพ์ข้อความหรือภาพได้    หลักการเร่ืองดังกล่าวนี้เป็นไปตามระบบสัญญา
การพิมพ์ระหว่างประเทศ  ค.ศ.19525 
 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม  ค.ศ.1957  Nation Conference on Publishing  ได้น าร่าง 
Decision on the Improvement and Development of Publication Activities  ฉบับแก้ไขขึ้นมา
พิจารณา    แต่ร่างแก้ไขฉบับนี้ไม่ถูกประกาศใช้   เพราะแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้
ขัดกับแนวคิดพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์หลายเร่ือง  เช่น  กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งคุ้มครองทรัพย์สิน
ส่วนตัวของเอกชน  เป็นต้น6 
 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  ค.ศ.1958  รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ขึ้นในชื่อ  Preliminary Provisions on the Manuscript Remuneration for 
Literary  Books and Books on Social Science   เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ด าเนินการตามนโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรม   ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศจีนหันมาเอาใจใส่ต่องานสร้างสรรค์ของ
ประชาชนมากขึ้น   ด้วยเหตุนี้กฎหมาย ชื่อ  Preliminary Provisions on the Manuscript 
Remuneration for Literary  Books and Books on Social Science   จึงมุ่งให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้
สร้างสรรค์    ภายใต้เงื่อนไขส าคัญ คือ   ผู้สร้างสรรค์จะได้รับรางวัลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับว่า   ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เวลาทุ่มเทสร้างงานนานเพียงใด  และจ านวนส าเนางานที่เกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด          แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็มิให้มอบสิทธิผูกขาดในงานสร้างสรรค์        เพื่อที่
ผู้สร้างสรรค์จะแสวงหาค่าตอบแทนจากแรงความคิดของตน   ท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เกิดผล
ทางปฏิบัติ    ดังปรากฏว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังขาดแคลนผลงานสร้างสรรค์อยู่
ต่อไป7 

                                                        
4 Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Springer. 2009 ). p.207-208 
5 Ibid, p.208  
6 Ibid, p.208 
7 Ibid, p.208 
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 จวบจนถึงปี ค.ศ.1978  ภายใต้นโยบายของประธานพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่  คือ ท่าน
เติ้ง เสี่ยวผิง  (Deng Xiaoping)    ท่านได้เปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ยุคใหม่   โดยท่าน
ได้เร่ิมปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้ระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ให้ความส าคัญกับทุนนิยมมากขึ้น   ส่งผล
ให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ภาคธุรกิจ8   กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ถูกแก้ไข   ดังปรากฏว่าหน่วยงาน  
Nation Conference on Publishing  ได้แสดงต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่  ในงานบรรยายเร่ือง 
The Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee in 1978    โดยงานบรรยายคร้ังนี้มี
ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก9  
 เหตุที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดรับระบบทุนนิยมมากขึ้น  รัฐบาลจีนจึงลงนาม
ในความตกลงหลายฝ่ายด้านการค้าและการลงทุน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ 
 ฉบับแรก  ข้อตกลงเร่ือง High Energy Physics  เมื่อเดือนมกราคม  ค.ศ.1979  ซึ่งตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ได้บรรจุประเด็นความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้ 
 ฉบับท่ีสอง  ข้อตกลงเร่ืองการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ลงนามเมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม  ค.ศ.1979  ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ให้ทาง
รัฐบาลจีนเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)      
 ด้วยผลของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับและแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา    ท าให้
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์จีนเกิดขึ้น    กระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  จนถึงปี ค.ศ.1990  การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงส าเร็จ
ลง   ยังผลให้ชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน    แม้ว่าความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์คร้ังนี้เป็นเพียงกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ  ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์   เช่น  การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองงาน
สิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ  โดย Ministry for Radio and TV ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  
ค.ศ.198210 

                                                        
8 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ประเทศจีน.  World Wide Web  http://th.wikipedia.org/wiki 
9
 Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Springer. 2009). p.208 

10 Wikipedia, the free encyclopedia.  Intellectual property in the People's Republic of China  World Wide Web   
    http://th.wikipedia.org 
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 นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บัญญัติหลักกฎหมาย  first fair ขึ้นตาม
กฎหมาย Preliminary  Provisions  on the Protection of Copyright in Books and Periodicals       
โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศใช้หลักกฎหมายเร่ืองนี้ เมื่อวันที่  15 มิถุนายน          
ค.ศ.1984   เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์11 
 แม้ว่ากฎหมาย Preliminary  Provisions  on the Protection of Copyright in Books and 
Periodicals  เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์   แต่กฎหมายดังกล่าว
ให้ความคุ้มครองแก่งานบางประเภทเท่านั้น    และไม่มีบทบาทการบริหารจัดการลิขสิทธิ์งาน
ระหว่างประเทศ 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน  ค.ศ.1986  รัฐมนตรีกระทรวงวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์
ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งานสิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ  ท าให้ผู้เผยแพร่งาน
ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นคร้ังแรก  ภายใต้อายุ
ความคุ้มครองเพียง 25 ปีนับแต่การเผยแพร่หรือการบันทึก 
 ส่วนหน่วยงานบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   รัฐบาล
จีนได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นคร้ังแรก  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  ค.ศ.1985  ในชื่อ National 
Copyright Administration หรือในชื่อย่อว่า NCA   โดยหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจส าคัญ คือการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์   ท าให้หน่วยงาน NCA สามารถเตรียมการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์และรับแจ้งค าร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์   รวมทั้งเจ้ าหน้าที่ของหน่วยงาน NCA มี
สิทธิอนุญาตแก่บุคคลใด ๆ  เพื่อการพิมพ์งานซ้ าและแปลงานภาษาต่างประเทศหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระหว่างประเทศ12 
 การออกกฎหมายภาคบังคับคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์    นับแต่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์    ปรากฏว่า   ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างฟ้องคดีขึ้นมากมาย  
รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้กฎหมายหมายในส่วนภาคบังคับคดีขึ้น  เมื่อวันที่ 12 เมษายน  ค.ศ.1986    
ภายใต้หลักทั่วไปในกฎหมายแพ่ง  (General  Principles of Civil Law)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม  ค.ศ.1987  ใน Sec 24 ระบุว่า  “ผู้สร้างสรรค์ได้รับการประกันสิทธิในชื่อเสียงของตนใน
งานและสิทธิในการเผยแพร่งานรวมทั้งสิทธิในค่าตอบแทน  หากบุคคลใดประสงค์ใช้งาน
สร้างสรรค์ของตน”  ประกอบกับตาม Sec 118  บัญญัติว่า  “ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกร้องให้หยุดการ

                                                        
11 Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Springer. 2009). p.209 
12 Ibid, p.209 
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ละเมิดสิทธิและท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์   รวมทั้งผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนอีกด้วย”   แต่ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จะใช้สิทธิทั้งหมดนี้ได้โดยผ่านระบบศาลประชาชนเท่านั้น13 
 แม้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเร่ิมมีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์   ซึ่งกฎหมาย
เหล่านี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานหนังสือ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  และงานโสตทัศนวัสดุแล้วก็
ตาม   แต่ความต้องการกฎหมายลิขสิทธิ์ของชาวจีนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบประเทศ  
อ่ืน ๆ ได้เพิ่มแรงกดดันแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชน  เพื่อให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ออกกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเร็ว   รัฐบาลจีนจึงร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาหลายฉบับ  แต่ร่างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกประกาศใช้     และนับตั้งแต่ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.1989   ปรากฏว่า ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนมีต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์จ านวนถึง 20 ต้นฉบับ14   
 ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 7 กันยายน  ค.ศ.1990  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act หรือชื่อย่อว่า CA) อย่างเป็นทางการ    และประกาศใช้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์อีก 2 ฉบับ  คือ 
 ฉบับแรก  Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR”  ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม  ค.ศ.1991 โดยสภาแห่งชาติ (State Council)   เพื่อเป็นคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์  และ Copyright Act Implementing Rules นี้ถือเป็นกฎหมายในส่วน
การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาเดียวกัน   
 ฉบับท่ีสอง    Regulations on the Protection of Computer Software   ซึ่งชาวจีนเรียก
กฎหมายฉบับนี้ว่า Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR”   ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  
ค.ศ.1991  โดยสภาแห่งชาติ (State Council)   เพื่อการคุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์15 
 ด้านเวทีความตกลงระหว่างประเทศด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา   เพราะสนธิสัญญาเหล่านี้มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของจีนโดยตรง   
ส่งผลให้ในปีค.ศ.1992  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
ต่าง ๆ ตามล าดับดังนี ้

                                                        
13 Ibid, p.209-210 
14 Ibid, p.209-210 
15 Ibid, p.209-210 
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 1.  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  ค.ศ.1992  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention) 
 2.  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  ค.ศ.1992  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention) 
 3.  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ.1993  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาคุ้มครองงานโสตทัศนวัสดุต่าง (Convention for the Protection of Phonogram 
Producers against Unauthorized Reproduction of their Phonograms)  ซึ่งการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ 
 4.  หลังจากนั้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงโรม 
(Rome Convention)  เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะมีความคุ้มครองในสิทธิข้างเคียง   อันได้แก่  ความ
คุ้มครองในสิทธิของนักแสดง  สิทธิของผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ   และสิทธิของงานบันเทิงทางวิทยุ 
โทรทัศน ์
 ประกอบกับในวันที่ 11 ธันวาคม  ค.ศ.2001  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO)   ท าให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ   ตามกรอบข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO)   
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นหนึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอันส าคัญ   ซึ่งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน   จนในที่สุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน  ค.ศ.1992  สภา
แห่งชาติจึงประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่   โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีบทบัญญัติ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ   นับแต่นั้นคนจีนและชาวต่างชาติต่างได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเท่าเทียมกัน  และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างหลากหลาย   ไม่จ ากัดว่างานนั้นจะเป็น
เพียงงานวรรณกรรม  งานโสตทัศนวัสดุแต่อย่างใด16 
 3.  ยุคแห่งการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่  (ระหว่างค.ศ.2001 ถึง ปัจจุบัน) 
 ระหว่าง ค.ศ.2001 ถึง ค.ศ.2002  เป็นยุคแห่งการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จีนที่ส าคัญ   
สืบเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์จีน (Copyright Act) ไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของ
ประเทศจีน   หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์จีนเกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างเทศต่าง ๆ   กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จีนจึงสะท้อนภาพความต้องการของประเทศตะวันตก   เพราะความตกลงระหว่างประเทศ

                                                        
16 Ibid, p.209-210 
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เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ชาติตะวันตกทั้งสิ้น   ไม่ว่าหลักกฎหมาย
เร่ืองธรรมสิทธิ์ (Moral right) ในการเผยแพร่งาน  สิทธิป้องกันบุคคลอ่ืนดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์   
หรือสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์   โดยความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่เคย
ระบุถึงสิทธิอ่ืน ๆ ของผู้สร้างสรรค์   ด้วยเหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จีน (Copyright Act)  ใน
มาตรา 10 จึงเป็นเพียงการจ าแนกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามผลประโยชน์ของชาติตะวันตกเท่านั้น   
ดังนั้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 ช่วงแรก  ช่วงเวลาก่อนแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ.2001   ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้รับรองว่า   ผู้สร้างสรรค์งานในระบบอินเตอร์เน็ตย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์   ซึ่งการประกาศรับรองเช่นนี้สอดคล้องกับข้อตกลง Another continental 
European  ที่ระบุว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์มีความคุ้มครอง 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  ประเภทแรกความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์  และความคุ้มครองในรูปสิทธิข้างเคียง  เช่น  สิทธิของนักแสดง  
ผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุหรืองานวิทยุหรืองานโทรทัศน์  และผู้เผยแพร่งานดังกล่าว 
 ช่วงท่ีสอง  ในฤดูร้อน ค.ศ.2001  หลังจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)  และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)    ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตระหนักถึงข้อบกพร่องของกฎหมายลิขสิทธิ์จีน 1990 (Copyright Act 
1990) ว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์ของตนมีกฎเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ   
รัฐบาลจีนจึงเห็นสมควรปรับแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์    การแก้ไขช าระกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ้น
และด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง   
 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  ค.ศ.2001  สภาประชาชนจีน (Ninth National People’s 
Congress) จึงลงมติรับร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ในชื่อ Decision on the Amendment of the Copyright 
Act of People’s Republic of China    และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม  ค.ศ.2001 ทันที   
โดยโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์จีนยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก   หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับแก้ไขในปี ค.ศ.2001 นี้ได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์มากขึ้น  และเพิ่มมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์   เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
 ต่อมาในปี ค.ศ.2002  ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก้ไขกฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์  คือ Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR”   เพื่อให้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีข้อมูลทันสมัย   
โดยกฎหมาย Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” ฉบับปี ค.ศ.2002 ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  ค.ศ.2002   และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน  ค.ศ.2002   
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 ช่วงท่ีสาม การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Regulations on the 
Protection of Computer Software   (Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR”)  ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม  ค.ศ.2001  เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์17 
 ช่วงท่ีสี่  การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม   ปัจจุบันการ
แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จีนยังคงด าเนินต่อไป   ท่ามกลางการประชุมขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO)   ภายใต้ข้อเรียกร้องของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศในทวีป
แอฟริกา   ในประเด็นเร่ืองความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม  เช่นงาน Folklore (ศิลปะพื้นบ้าน 
เช่นต านาน  ดนตรีเพลงพื้นบ้านฯลฯ)  Fire art (งานวิจิตรศิลป์) ฯลฯ   เพื่อให้งานเหล่านี้เป็นงานมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย     ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นประเทศสมาชิกในองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และเป็นประเทศที่ร่ ารวยด้านวัฒนธรรมประเพณีศิลปกรรม
ประเทศหนึ่ง   รัฐบาลจีนจึงเข้าร่วมการเรียกร้องคร้ังนี้   พร้อม ๆ กับการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จีน
ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องเหล่านี้   แม้ว่าขณะนี้ที่ประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยัง
ไม่ได้ข้อยุติในเร่ืองนี้ก็ตาม18 
 ดังนั้นรูปแบบกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเร่ิมต้นขึ้น
ในปี ค.ศ.1990   พร้อม ๆ กับการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ   ท าให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   
หลาย ๆ ฉบับ   ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือหนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องแก้ไข   จนกระทั่งปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์จีนก็ยังคงมีการแก้ไข   
เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิลปะและมีมาตรฐานระดับสากล 
 6.1.2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบัญญัติคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ตามมาตรา 3  Copyright Act of People’s Republic of China 2002  ดังนี้ 
 มาตรา 3  ส าหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ค าว่า  “งาน”  หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยสิ่งเหล่านี้ถูกท าให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

                                                        
17 Ibid, p.211 
18The World Intellectual Property Organization (WIPO).  Response China, Word format  WIPO.  
  World Wide Web   www.wipo.int/copyright/en/registration/replies/doc/china.doc 
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(1)   งานเขียน 
(2)   งานเกี่ยวกับการพูด 
(3)   งานดนตรีกรรม  งานละคร  งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi')  งานศิลปะเกี่ยวกับการร า  

(choreographic)  และงานเต้นแอโรบิค 
(4)   งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม 
(5)   งานภาพถ่าย 
(6)   งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน 
(7)   งานออกแบบทางวิศวกรรม  และงานออกแบบผลิตภัณฑ์   แผนที่  งานภาพร่าง 

(สเก็ตภาพ)  งานกราฟฟิค และหุ่นจ าลองของดังกล่าว 
(8)   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(9)   งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 3 (7)  งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมจึงถือเป็นงานออกแบบ
ตามความในมาตรา 3 (7) บัญญัติไว้    ในฐานะที่ผ้าไหมคือผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งและเป็นสินค้า
ส่งออก   การตระเตรียมวาดลวดลายของผ้าไหม  ก็คือการตระเตรียมออกแบบผลิตภัณฑ์   ซึ่งงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมก็คือการผลิตต้นแบบลวดลาย   เพื่อที่ผู้ผลิตด าเนินกระบวนการผลิตผ้า
ไหมที่มีลวดลายดังกล่าวสู่ตลาดต่อไป19 
   อย่างไรก็ตาม  การที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ได้นั้น  งานออกแบบดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติที่
ส าคัญอีกสองประการหนึ่ง  ก็คือ   
 ประการแรก    งานออกแบบต้องเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์   และ 
 ประการที่สอง  งานออกแบบที่ผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกท าให้ปรากฏอยู่บน
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง (tangible form)20  
 ประการแรก  งานออกแบบต้องเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์   ส าหรับงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม   เมื่อนักออกแบบได้ออกแบบลวดลายผ้าไหม    งานออกแบบเช่นนี้ย่อมนับเป็น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (original)  นักออกแบบก็คือผู้สร้างสรรค์ (author)  งานออกแบบก็เป็น
งานสร้างสรรค์จากความคิดสติปัญญา     และถ้านักออกแบบได้ใช้ความคิดริเร่ิมของตนเอง   โดย

                                                        
19 Zhu  Ling. China Intellectual Property Law Guide. (USA : Kluwer Law Internation : 2005). p.10302 
20 Preston M. Torbert and Jia Zhao. Intellectual Property Laws of East Asia. (Hong Kong  :  Sweet & Maxwell  
   Asia, 1997). p.243 
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นักออกแบบมิได้ลอกเลียนแบบ (copy) งานของผู้ใดแล้ว   กรณีเช่นนี้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า  
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 3 (7)  และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมอบความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ   โดยที่นักออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมไม่ต้องไปจดทะเบียนงานออกแบบแต่อย่างใด21 
 ประการท่ีสอง  งานออกแบบท่ีผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกท าให้ปรากฏบน
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง (tangible form)  หมายถึงงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะต้องถูกสร้างขึ้น
บนวัสดุอย่างใดก็ได้   เช่น  กระดาษ  จอคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ซึ่งการที่นักออกแบบสร้างงาน
ออกแบบบนวัสดุต่าง ๆ  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่า  นักออกแบบ
ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของตน   เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ได้   กฎหมายลิขสิทธิ์
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงจะมอบความคุ้มครองให้ 
 ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3 (7)  กฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ได้  หากนักออกแบบในฐานะผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
งานขึ้น  โดยนักออกแบบไม่ได้ลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืน  ทั้งเมื่อนักออกแบบได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองแล้ว  แม้ว่านักออกแบบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยก็ตาม  
กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมาย 
 6.1.3.  ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหม   ปัจจุบันลวดลายบนผืนผ้าไหมจีน
สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม   ทั้งนี้แบ่งแยกโดยใช้จุดกําเนิดที่แตกต่างกัน  คือ 
 1  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม 
 2  ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม 
 1  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม   ด้วยเหตุที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
แหล่งกําเนิดของผ้าไหม   ประกอบกับชาวจีนเป็นชนชาติที่ศิลปะเก่าแก่ชาติหนึ่ง   ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีลวดลายผ้าไหมที่ทรงคุณค่าทางศิลปะของชาติอยู่จํานวนมาก  โดย
ลวดลายผ้าไหมจีนส่วนใหญเ่ป็นลวดลายมงคลต่างๆ ตามความคติพจน์และความเชื่อของคนจีน ซึ่ง
ลวดลายเหล่านี้เกิดจากการปัก  การทอ  หรือการพิมพ์ลาย  ตัวอย่างลวดลายบนผ้าไหมจีน  เช่น  ลาย
หงส์  ลายมังกร  ลายดอกโบตั๋น  เป็นต้น  ทั้งนี้ลวดลายบนผืนผ้าไหมเหล่านี้จะมีลักษณะและสีสัน
แตกต่างกันไปตามแต่ชนชาติของผู้ทอต่าง ๆ  

                                                        
21 Zhu  Ling. China Intellectual Property Law Guide. (Kluwer Law Internation : Netherland. 2005). p.10303 
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 ด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของลวดลายผ้าไหมจีนโบราณนั้น   เมื่อลวดลายบนผืนผ้าไหม
เป็นลวดลายโบราณของชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว   ลวดลายเหล่านี้
ย่อมนับเป็นศิลปะพื้นบ้าน   และลวดลายโบราณเหล่านี้ย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน  2002  ตามมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า 
 Article 6 Regulations for the protection of copyright in expressions of folklore shall be 
established separately by the State Council. 
 โดยที่ค าว่า “folklore”  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วย่อมหมายถึงงานวรรณกรรมพื้นบ้าน 
(folk literature)  และงานศิลปะ (art)22     ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมโบราณก็ถือว่าเป็นงาน
ศิลปะที่แสดงออกถึงคติพจน์  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน   เช่น ลายหงส์คู่บน
ปลอกหมอนผ้าไหมงานแต่งงานของชาวจีน  ย่อมมีความหมายถึง  การครองคู่อย่างสงบสุข  เป็นต้น   
ด้วยเหตุนี้ลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้  แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ของงานผ้าไหมจีนในฐานะงานศิลปะต้องอยู่ภายใต้ประกาศของสภาแห่งชาติ (State Council) 
 แม้ว่ามาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 วางมาตรการ
คุ้มครองงานวรรณกรรมพื้นบ้าน (folk literature)  และงานศิลปะ (art) ภายใต้ค าว่า “folklore”  ก็
ตาม    แต่ปัจจุบันสภาแห่งชาติ (State Council) ออกประกาศก าหนดความคุ้มครองงาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี (folklore)  เพียงฉบับเดียว  คือ  “Provision on the Protection of 
Traditional Crafts and Art”  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  ค.ศ.1997    
 ตามพระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts and Art 1997 ได้
ก าหนดขอบเขตค าว่า  “งานศิลปะประเพณี (tradition arts)” ไว้ว่า   
 “งานศิลปะประเพณี (tradition arts) ก็คือ  งานหัตถกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม 
(tradition handicraft)  โดยงานงานศิลปะประเพณี (tradition arts) อาจมีจ านวนหลาย ๆ ชิ้น  หรือ
งานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ทักษะชั้นสูง  หรือ งานศิลปประยุกต์  และงานศิลปะประเพณีเหล่ามีอายุมา
กว่า 100 ปีขึ้นไป   รวมทั้งงานศิลปะประเพณี (tradition arts) ต้องเป็นส่วนประกอบของประเพณีที่
สืบทอดกันมาของชาติ” 
 ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้  พระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts 
and Art 1997 จึงก าหนดมาตรการปกป้องงานศิลปะประเพณีขึ้น   โดยงานหัตถกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม (tradition handicraft)  ย่อมได้รับการปกป้องดูแลจากคณะกรรมการพิเศษ   ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบโดยตรงกับสภาแห่งชาติ (State Council)  และงานหัตถกรรมด้าน

                                                        
22 Peter Ganea and Thomas Pattloch. Inteelectual Property Law in China. (USA : Springer., 2009), p. 225 
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ประเพณีวัฒนธรรม (tradition handicraft)  ยังได้รับการศึกษาจากคณะท างานพิเศษ   รวมทั้งงาน
ศิลปะและงานหัตถศิลป์ที่มีความคุณสมบัติโดดเด่นจึงถูกห้ามส่งออกนอกประเทศอีกด้วย23 
 ดังนั้นหากลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนเป็นลวดลายที่ถ่ายทอดถึงศิลปะประเพณีของ
ชาวจีนที่สืบทอดต่อมากันมาเป็น 100 ปีขึ้นไป   ลวดลายเหล่านี้ถื อเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย   และหากบุคคลใดจะน า
ลวดลายนี้ไปใช้  บุคคลนั้นชอบที่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพิเศษ 
 2  ลวดลายท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม   ปัจจุบันการผลิตผ้าไหมในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนใหญ่เป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม   ซึ่งในภาคการผลิตของโรงทอ
ผ้าไหมต่างใช้เทคโนโลยีด้านเคร่ืองจักรต่าง ๆ  ภายใต้จุดประสงค์หลักเพียงประการเดียว  คือ  การ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   ท าให้ผ้าไหมจีนจ าเป็นต้องพัฒนาลวดลายที่หลากหลายและ
ตรงต่อรสนิยมของผู้ใช้งาน   ส่งผลให้ลวดลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 3 (4)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน  2002  ในฐานะที่งานลวดลายผ้า
ไหมคืองานวิจิตรศิลป์ (fine art) ดังนี ้
 มาตรา 3  ส าหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ค าว่า  “งาน”  หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยสิ่งเหล่านี้ถูกท าให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(1)  งานเขียน 
(2)  งานเกี่ยวกับการพูด 
(3)  งานดนตรีกรรม  งานละคร  งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi')  งานศิลปะเกี่ยวกับการร า  

(choreographic)  และงานเต้นแอโรบิค 
(4)  งานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานสถาปัตยกรรม 
(5)  งานภาพถ่าย 
(6)  งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน 
(7)  งานออกแบบทางวิศวกรรม  และงานออกแบบผลิตภัณฑ์  แผนที่  งานสเก็ต  งาน
กราฟฟิค และหุ่นจ าลองของดังกล่าว 
(8)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(9)  งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

                                                        
23 Ibid, p.225-226 
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 โดยค าว่า “fine art”  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 มีค า
จ ากัดอยู่ใน  พระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law of the 
People’s Republic of China (CAIR)  มาตรา 4  ซึ่งบัญญัติว่า 
 Article 4 For the purposes of the Copyright Law and these Regulations, the following 
expressions concerning works shall have the meanings hereunder assigned to them: 
 (1) “written works” means works expressed in written form, such as novels, poems, 
essays and theses;... 
 (8) “works of fine arts” means two- or three-dimensional works of the plastic arts 
created in lines, colures or other media which impart aesthetic effect, such as paintings, 
works of calligraphy and sculptures; 
 ด้วยเหตุนี้งานวิจิตรศิลป์ (fine art)  จึงหมายถึง การสร้างงานหุ่นจ าลองสองมิติหรือสาม
มิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น  สี หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งก่อเกิดผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงาม
ทางศิลปะ  ตัวอย่างเช่น  การพิมพ์  งานเขียนตัวอักษร   และการแกะสลัก เป็นต้น   
 เมื่อพิจารณางานลวดลายบนผืนผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมแล้วจะพบว่า  งานดังกล่าว
มีลักษณะของการผสานคุณค่าทางศิลปะร่วมกับคุณประโยชน์ในการใช้สอย   ในแง่ที่ลวดลายบน
ผืนผ้าไหมทางอุตสาหกรรมเป็นงานสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงหนึ่ง   หากแต่จุดประสงค์ของ
การสร้างลวดลายบนผืนผ้านี้มิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น  แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของการ
สร้างลวดลายบนผืนผ้าไหม คือ การตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ   เพื่อที่ผ้าไหมผืน
งามเหล่านั้นจะเหมาะต่อการน าไปใช้สอยในรูปแบบต่าง ๆ กัน  เช่น  การตัดเย็บชุดแต่งงาน  การตัด
เย็บชุดท างาน   เป็นต้น   ด้วยเหตุนี้ลวดลายบนผ้าไหมที่ประกอบด้วยเส้น  สีสันต่าง ๆ อันสร้าง
ความสวยงามแก่ผู้พบเห็น  ลวดลายบนผืนผ้าไหมเช่นนี้ย่อมนับเป็นงานวิจิตรศิลป์  (fine art) และ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  2002 
 ในขณะเดียวกันลวดลายบนผืนผ้าไหมยังถูกพิจารณาได้ว่า  คืองานศิลปประยุกต์ตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 7 (4)  และ กฎข้อที่ 6 (1)  ของ Regulations for the Implementation of 
the Copyright Law of the People’s Republic of China (CAIR)  ซึ่งหน่วยงานลิขสิทธิ์ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ หน่วยงาน NCA  ได้ตีความประเด็นความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
ไว้ว่า  งานศิลปประยุกต์เกิดจากการน างานด้านศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบมาประกอบ
กับการสร้างวัสดุ   ด้วยเหตุนี้งานศิลปประยุกต์จึงแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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 ส่วนแรก     งานด้านศิลปะ  เพื่อสร้างความสวยงามแก่สิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง  และ 
 ส่วนที่สอง   งานด้านการประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้   เพื่อที่ผู้บริโภคสามารถน าชิ้นงานไป
ใช้ประโยชน์ได้   ทั้งเป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ 
 ส่วนประกอบทั้งสองจึงไม่อาจแยกออกจากชิ้นงานได้   และส่วนประกอบทั้งสองสมควร
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงมีหลักกฎหมายว่า  งานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์    
ในฐานะที่งานศิลปประยุกต์เป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art)  ตามมาตรา 3 (4)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน  2002  ในขณะเดียวกันงานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายการออกแบบสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน24 
 ส่วนอรรถคดีของศาลเกี่ยวกับงานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม  
ปัจจุบันยังไม่มีค าพิพากษาในเร่ืองนี้   แต่อย่างไรก็ตามนับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก าหนดว่า  งานวิจิตรศิลป์ (fine art)  คืองานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว   ศาลสูงประชาชนแห่ง
นครปักกิ่งได้มีค าพิพากษาเกี่ยวกับงานศิลปประยุกต์ไว้ในคดี “Interlego”    พิพากษาเมื่อวันที่  18  
ธันวาคม  ค.ศ.2002  ว่า   
 ศาลได้ประยุกต์ใช้หลัก International Implementation Rules  ในคดีนี้   แม้ว่าคดีนี้จะ
เกิดขึ้นก่อนการแก้ไขหลัก International Implementation Rules  และการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ก็ตาม  ศาลจึงตัดสินว่า   การออกแบบทางอุตสาหกรรมของเล่นตัวต่อ “Lego”  เป็นงาน
ศิลปประยุกต์   เพราะงานชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego”  เกิดขึ้นจากงานด้านศิลปะและงานด้าน
สิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน    ชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego”  จึงชอบได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art)  และงานชิ้นส่วนตัวต่อ
ของเล่น “Lego”  ยังอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบได้   ทั้งนี้เป็นไป
ตามกฎข้อที่ 6 ของพระราชบัญญัติ International Implementation Rules25   
 ดังนั้นเมื่อลวดลายผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมนับเป็นศิลปประยุกต์   แม้ว่าปัจจุบัน
ศาลสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มีค าพิพากษางานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมก็ตาม   แต่ย่อมคาดหมายได้ว่า   ด้วยผลแห่งค าพิพากษาในคดี  “Interlego”  ข้างต้น   
ศาลสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงน่าพิพากษาว่า  งานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวิจิตรศิลป์ (fine art)  และในขณะเดียวกันลวดลายผ้า

                                                        
24

 Ibid, p.222 
25 Ibid, p.222-223 
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ไหมทางอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ยังถือเป็นงานที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย    เพราะงานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมมีลักษณะของการสร้างงานเหมือนกับงานชิ้นส่วนของเล่นตัวต่อ “Lego” ทุกประการ 
 
6.2 ประเทศญ่ีปุ่น 

 ประเทศญ่ีปุ่น (ญ่ีปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ) 

เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ
คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญ่ีปุ่นกั้น   และประเทศญ่ีปุ่นนับเป็น
ประเทศเอเชียตะวันออกประเทศหนึ่งที่มีลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์   ทั้งประเทศญ่ีปุ่นเองยังมี
ฐานะเป็นผู้ส่งออกเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ตลาดโลก   เพื่อการทําความเข้าใจถึงความคุ้มครอง
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีต่อลวดลายบนผ้าไหม    การศึกษาในส่วนนี้จึงเร่ิมต้นจากประวัติความเป็นมา
ของกฎหมายลิขสิทธิ์   ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม   และความคุ้มครองงานลวดลาย
บนผืนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไปตามลําดับ26 
 6.2.1.  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่   และเช่นเดียวกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและหลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวันออก   ชาวญ่ีปุ่นเป็นชนชาติหนึ่งที่มี
การใช้ผ้าไหมอย่างแพร่หลาย   ทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมถือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ   อีกทั้ง
ประเทศญ่ีปุ่นยังมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจ   ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์แบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน  ดังนี้ 
 1)  ยุคก่อนเกิดประวัติศาสตร์ยุคระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ช่วงก่อนปี ค.ศ.
1868   
 ประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเร่ิมต้นขึ้นในช่วงเ วลาสั้น ๆ  
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เมจิ  ระหว่างปี ค.ศ.1868   ซึ่งการปกครองทั้งหมดขึ้นอยู่โชกุน
ตระกูลโตกุกาว่า (Tokugawa  regime)    ประเทศญ่ีปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางที่มีความ
เข้มงวด   ทั้งสังคมญ่ีปุ่นมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็นระดับจากชนชั้นสูงไปยังชนชั้นต่ําสุด
ในสังคม   ดังนี้ 
 ชนชั้นสูง  คือชนชั้นซามูไร   ซึ่งในระบบการปกครองญ่ีปุ่นโบราณถือว่า  ซามูไรคือชน
ชั้นขุนนางระดับสูง   

                                                        
26 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ประเทศญี่ปุ่น.  World Wide Web  http://th.wikipedia.org/wiki 
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 ชนชั้นสามัญ   คือชาวนา 
 ชนชั้นลําดับต่ําที่สุดในสังคม   คือช่างฝีมือและพวกที่ทําการค้าขาย 
 อย่างไรก็ตาม   ผลของความแตกต่างของชนชั้นในสังคมญ่ีปุ่นกลับเป็นที่มาของงาน
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม   เพราะชนชั้นซามูไรกลับมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากชนชั้น
อ่ืน ๆ ในสังคม   ด้วยเหตุที่ซามูไรคือนักรบและมีเวลาว่างในยามปกติมากกว่าชนชั้นอ่ืน   บรรดา
ซามูไรจึงได้พัฒนากิจกรรมเพื่อความบันเทิงและงานศิลปะขึ้นหลากหลายรูปแบบ     เช่น  ละคร
คาบูกิ (Kabuki)  การเขียนภาพ (Printing)  เป็นต้น  งานบันเทิงและงานศิลปะเหล่านี้จึงเป็นเคร่ือง
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของโลกแห่งนักรบในกองทัพ    ในขณะเดียวกันบรรดางานวรรณกรรม
และงานศิลปะเหล่านี้กลับถูกลอกเลียนแบบอย่างกว้างขวาง   จนนักประพันธ์หนังสือต่างเรียกร้อง
ความคุ้มครองในงานประพันธ์ของตนจากโชกุน   แต่โชกุนกลับไม่ให้ความสําคัญปัญหาเร่ืองนี้มาก
นัก   ทําให้ผู้ขายหนังสือในเมืองเอโดะ(Edo)  และโอซากา (Osaka)  ต้องแสวงหามาตรการป้องกัน
การพิมพ์หนังสือจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง   ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า  ยุคนี้ความคิดสร้างสรรค์
ของเอกชนจึงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม   สังคมให้ความสนใจต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์
น้อยมาก   ทั้งประเทศญ่ีปุ่นยุคนี้เป็นการปกครองในรูป Neo-Confucianism     การศึกษาของคนใน
ญ่ีปุ่นจึงไม่ให้ความสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรม   ทั้งในปี ค.ศ.1718   
รัฐบาลประเทศญ่ีปุ่นยังออกพระราชบัญญัติห้ามการประดิษฐ์อีกด้วย 
 สภาพการเมืองการปกครองและกฎหมายยุคโบราณคงดําเนินต่อมา  จนถึงปี ค.ศ.1853  
โฉมหน้าของประเทศญ่ีปุ่นจึงเปลี่ยนไป    เมื่อเ รือปืนอาเมนด้า  (Armada) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ปรากฏตัวขึ้น  ณ  อ่าวเอโดะ หรือปัจจุบันคือกรุงโตเกียว  พร้อม ๆ กับการแสดง
แสนยานุภาพอันเกรียงไกรเหนือกองทัพญ่ีปุ่น   รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงทราบว่า  ประเทศตนกว่าคร่ึง
ประเทศหรือสองส่วนของประเทศอยู่ในภาวะล้าหลัง   หลังจากนั้นอีกหลาย ปีต่อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรปก็ เร่ิมบีบบังคับประเทศญ่ีปุ่น   จนประเทศญ่ีปุ่น
จําต้องเปิดประเทศและเปิดสถานีการค้าของชาวต่างชาติขึ้นบนดินแดนของตน   พร้อมทั้งประเทศ
ญ่ีปุ่นยังต้องลงนามในสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม         อันก่อเกิดสภาพการค้าระหว่าง
ชาวญ่ีปุ่นกับชาวต่างชาติที่ไม่น่าพอใจ    รวมทั้งข้อตกลงตามสนธิสัญญาเหล่านี้ล้วนไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น 
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มซามูไรหัวก้าวหน้าจึงตระหนักถึงความไร้ความสามารถในระบบการ
ปกครองของประเทศญ่ีปุ่น   จนประเทศญ่ีปุ่นอาจตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติได้   กระบวนการ
ปฏิรูปประเทศญ่ีปุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในชื่อ Meiji  Restoration 1868 จนประเทศญ่ีปุ่นได้
เปลี่ยนโฉมหน้าจากอาณาจักรโบราณไป  และนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาถือว่า  ประเทศ
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ญ่ีปุ่นได้สิ้นสุดยุคซามูไรลงอย่างถาวร  โดยประเทศญ่ีปุ่นได้ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อ
พัฒนาประเทศของตน   จนประเทศญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศผู้นําด้านเศรษฐกิจและการทหาร     
เพราะสังคมญ่ีปุ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรมว่า  
สิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น27 
 2)  ยุคเร่ิมต้นเกิดระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์   ค.ศ.1868 ถึง 
ค.ศ.1880 
 ยุคนี้ระบบกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นได้รับแรงผลักดันจากความต้องการสองประการ  คือ  
ประการแรกความต้องลบล้างความอัปยศเสื่อมเกียรติจากสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  และ
ประการที่สองความต้องการลบล้างการจับจ้องจากประเทศตะวันตก   ระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจึงถูกนําเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่น   เพราะกลไกของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือ
เคร่ืองมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ    
 ภายใต้ระยะเวลาสั้น ๆ ของยุคนี้   ประเทศญ่ีปุ่นไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญากับ
ชาวตะวันตกเพิ่มเติม  และชาวตะวันตกก็มีความภูมิใจในความเหนือกว่าของตน   เพื่อการดํารง
ความเหนือกว่าของตน  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปจึงปิดกั้นการพัฒนาความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเซีย    ประเทศญ่ีปุ่นก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่
ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้    การพัฒนาของประเทศญ่ีปุ่นจึงเร่ิมต้นจากการนําเข้านําเทคโนโลยีของ
ชาวตะวันตก   โดยชาวญ่ีปุ่นได้แปลหนังสือวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตกและผลิตเคร่ืองจักรกล
เลียนแบบชาติตะวันตก   ทั้งชาวญี่ปุ่นก็มิได้สนใจต่อการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือการจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ต่างชาติ    แต่การกระทําเช่นนี้ก็ทําให้ชาวญ่ีปุ่นทราบว่า  กลไก
ของกฎหมายลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการค้ามีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจอย่างมาก 
 ที่มาของแนวความคิดการใช้กลไกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อการพัฒนาประเทศ
ญ่ีปุ่น    แนวความคิดนี้เกิดขึ้นจากนักศึกษาชาวญ่ีปุ่นที่ผ่านการศึกษาจากประเทศตะวันตก   เมื่อ
นักศึกษาเหล่านี้เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้ว    แนวความคิดนี้ก็ได้ถูกนําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่น   
ความคิดเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาจึงบังเกิดขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเร่ืองสิทธิบัตรถือเป็น
ประเด็นสําคัญเร่ืองหนึ่ง   ซึ่งปรากฏว่า   นักกฎหมายญ่ีปุ่นท่านหนึ่ง  คือ  Korekiyo Takahashi  ใน

                                                        
27 Peter Ganea and Sadao Nagaoka. Intellectual Property in Asia. (Springer-Velag Berlin Heidelberg, 2009) 
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ฐานะประธานท่านแรกของหน่วยงานสิทธิบัตรประเทศญ่ีปุ่น (Japanese  Patent  Office)  ท่านได้
กล่าวถึงความสําคัญของสิทธิบัตรไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านในปี ค.ศ.1990 ว่า 
 “เมื่อเรามองรอบ ๆ ตัว  เราพบว่าหลาย ๆ ชาติเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่   และประเทศญ่ีปุ่น
เราจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่    สิ่งใดทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่   เราพบว่าสิ่งนั้น
คือสิทธิบัตร  และประเทศญ่ีปุ่นเราต้องมีสิทธิบัตร” 
 ช่วงเวลาสั้น ๆ หลังการปฏิรูปเมจิจึงเป็นระยะเวลาเร่ิมต้นของความคุ้มครองสิทธิบัตร   
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์    ความคุ้มครองการออกแบบ  และความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า  ซึ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นได้ถูกประกาศใช้ในรูปพระราชบัญญัติ 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญ่ีปุ่นเกิดขึ้นในรูปบทบัญญัติกฎหมายชื่อ  Publication  
Statute of 1869   ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผสมผสานระหว่างประโยชน์ของสาธารณชนกับ
กฎเกณฑ์ด้านลิขสิทธิ์เข้าด้วยกัน   ทั้งสมาชิกรัฐสภาที่มีแนวความคิดสมัยใหม่ท่านหนึ่งก็สนับสนุน
อย่างเต็มที่   ท่านสมาชิกรัฐสภาท่านนี้ คือ Fukuzawa Yukichi       
 เนื่องจากท่าน Fukuzawa เป็นผู้แต่งหนังสือชื่อ  The Situation  in  The West  และแปล
เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า “Copyright”   รวมทั้งท่าน Fukuzawa ต้องเผชิญปัญหาทางคดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา    เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎสําคัญ  
คือ  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่สิทธิของตนต่อสาธารณชน   ในขณะที่การแปลงาน
หนังสือวิทยาศาสตร์ถือเป็นหนทางสําคัญต่อการนําเข้าความรู้สู่ประเทศญ่ีปุ่น   และการแปล
หนังสือก็มีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้เป็นพิเศษ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทลงโทษต่อการ
ละเมิดลิขสิทธิ์   ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับโทษทั้งการชําระค่าปรับและโทษทางอาญา    
 ด้านการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองการออกแบบและเคร่ืองหมายการค้า   ในช่วงก่อนการ
ปฏิรูปเมจิความคุ้มครองงานออกแบบและเคร่ืองหมายการค้าอยู่ในขั้นเร่ิมต้นเท่านั้น  กล่าวคือ  
ยุคโชกุนตระกูลโตกุกาว่าได้พัฒนาสังคมคนเมือง   บรรดาช่างฝีมือได้รวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ
ที่มีกฎเกณฑ์ของตนเอง    ทําให้ความรู้เกี่ยวประเพณีวัฒนธรรมในการผลิตงานศิลปประยุกต์ต่าง ๆ  
ได้ถูกส่งผ่านจากครูช่างไปสู่ช่างฝีมือรุ่นใหม่   ด้วยเหตุนี้สมาคมวิชาชีพช่างฝีมือจึงรวมตัวกัน
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานศิลปะจากนายจ้าง   เพราะในประเทศญ่ีปุ่นก่อน ถึงยุค
อุตสาหกรรม   การผลิตงานหัตถศิลป์นั้นมีพัฒนาด้านประเพณีทางยาวนาน  โดยชาวญ่ีปุ่นมีคําเรียก
งานหัตถศิลป์ว่า  “isho”  (การออกแบบ)   ซึ่งคํา ๆ นี้ชาวญ่ีปุ่นได้ใช้กับงานศิลปะมาก่อนแล้ว  
ก่อนที่ประเทศญ่ีปุ่นจะเปิดประเทศเพื่อทําการค้า   และก่อนที่คนญ่ีปุ่นจะรู้จักคําว่า “สิทธิบัตร”  
และคําว่า “ลิขสิทธิ์”  อันมีที่มาจากภาษาของชาวตะวันตก      
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 อย่างไรก็ตามหลังการปฏิรูปเมจิ   ความคุ้มครองการออกแบบจึงเร่ิมต้นขึ้นตามแบบ
ประเทศตะวันตก   พร้อม ๆ กับการล่มสลายของกฎเกณฑ์ของสมาคมวิชาชีพช่างฝีมือและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากยุคเจ้าครองนคร (feudal)    และชาวยุโรปก็เร่ิมยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าทางศิลปะของงานออกแบบประเทศญ่ีปุ่น  โดยชาวยุโรปมักเรียกงานออกแบบดังกล่าวว่า  
“การออกแบบญ่ีปุ่น” (Japanese  design)    แต่ประเทศญ่ีปุ่นก็ยังไม่ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองการ
ออกแบบจนถึงปี ค.ศ.1888 
 ด้านการออกกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า  ประเทศญ่ีปุ่นก็มีประเพณีเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย
การค้าที่บังคับใช้กับการขายผลิตภัณฑ์อย่างยาวนาน   ซึ่งย้อนหลังไปได้ถึงปี ค.ศ.701   ชาวญ่ีปุ่นได้
เร่ิมใช้เคร่ืองหมายเป็นคร้ังแรกกับการขายสินค้า   แต่กฎเกณฑ์การใช้เคร่ืองหมายในยุคนี้มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าสมัยใหม่เพียงเล็กน้อย    โดยสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ายุค
นั้นเป็นเพียงเอกสารสิทธิของทางการ   เพื่อการกระตุ้นการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศญ่ีปุ่น
เท่านั้น   จวบจนกระทั่งกระบวนการปฏิรูปเมจิเกิดขึ้น   ชาวญ่ีปุ่นจึงเร่ิมเรียนแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่ประเทศญ่ีปุ่นก็ยังไม่ได้ประก าศใช้
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าจนถึงปี ค.ศ.1884 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1871  ประเทศญ่ีปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้น  ในชื่อ  
Senbai  ryuku  kisoka  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีจํานวนถึง 17 มาตรา   และกฎหมายสิทธิบัตรฉบับนี้ได้
ยอมรับสิทธิเพียงผู้เดียวในสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่   แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับใน
วงกว้าง   เพราะเหตุที่กระบวนการขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายฉบับนี้ยังขาดความชัดเจน 
 ดังนั้นหลังยุคการปฏิรูปเมจิ   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลญ่ีปุ่น   เพื่อการพัฒนาประเทศญ่ีปุ่นไปสู่รัฐสมัยใหม่   โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ตระหนัก
ถึงสภาวะการขาดแคลนกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของชาวต่างชาติ   และประเทศญ่ีปุ่นก็ยัง
ไม่มีกฎหมายใช้บังคับแก่สิทธิบัตรอย่างเหมาะสม   การบริการจัดการสิทธิทางปัญญาก็ไม่ปรากฏ  
ไม่ว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการบริหารจัดการสิทธิบัตร   แต่ยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลญ่ีปุ่นให้
ความสําคัญต่อความมั่นคงของอํานาจรัฐบาล   เพื่อการต่อสู้กับกลุ่มอํานาจในยุคเก่า   โดยรัฐบาล
มุ่งเน้นถึงการลดทอนอํานาจหรือสิทธิพิเศษที่ตกทอดมาจากยุคเก่า  ซึ่งสภาวะเช่นนี้ดําเนินต่อไป   
จนกระทั่งกลุ่มคนที่เรียกว่าซามูไรได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1877   นับแต่นั้นมารัฐบาลญ่ีปุ่นจึงมี
สถานะที่มั่นคงและสามารถดําเนินนโยบายไปสู่เป้าหมายได้28 
 

                                                        
28 Ibid, p.130-132 
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 3)  ยุคแห่งการประมวลกฎหมาย  ค.ศ.1880 
 หลังจากการขาดแคลนกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการและบังคับใช้แก่ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่  ในปี ค.ศ.1880 ประเทศญ่ีปุ่นได้สร้างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วเสร็จ    โดยปรากฏว่าในปี ค.ศ.1887  ประเทศญ่ีปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับแรก   ทําให้งานวรรณกรรม  บทละคร  และโน๊ตเพลงเป็นงานประเภทแรก ๆ ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 จวบจนกระทั่งในปี ค.ศ.1888  ภายหลังที่ประเทศญ่ีปุ่นได้ประกาศใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอ่ืน เช่น  กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น   ประเทศญ่ีปุ่น
จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการออกแบบ (The  Design  Act 1888) ขึ้น  ท่ามกลางความจําเป็น
เร่งด่วนของสังคม  เพราะขณะนั้นปัญหาการจารกรรมงานออกแบบเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก    
ทําให้กฎหมายการออกแบบถูกประกาศใช้อย่างเร่งด่วน    โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้มี
ลักษณะพิเศษ  คือ  งานออกแบบต้องเป็นงานออกแบบที่มีความใหม่   ความใหม่ตามกฎหมาย การ
ออกแบบนี้จึงถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ    ซึ่งทําให้งานออกแบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
รวมทั้งบุคคลใดละเมิดงานออกแบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว   บุคคลนั้นชอบ
ต้องรับโทษทางอาญา    
 อีกทั้งตามกฎหมายการออกแบบ  (The  Design  Act 1888)   ยังมีกฎเกณฑ์ที่ก้าวหน้ามาก
ในยุคนั้น   โดยปรากฏว่า   กฎหมายการออกแบบ (The  Design  Act 1888) ได้บรรจุบทบัญญัติเร่ือง
วิธีการได้สิทธิในงานออกแบบตามสัญญาจ้างขึ้น   โดยตามกฎหมายการออกแบบ (The  Design  
Act 1888) ระบุว่า  งานออกแบบที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง   สิทธิในงานออกแบบย่อมตกแก่นายจ้าง   
ซึ่งหลักกฎหมายเช่นนี้ถือเป็นเร่ืองใหม่มากในประเทศญ่ีปุ่น   ซึ่งแม้แต่กฎหมายสิทธิบัตรของ
ประเทศญ่ีปุ่นในยุคนั้นก็ไม่มีหลักกฎหมายข้อนี้   จนกระทั่งในปี ค.ศ.1990  กฎหมายสิทธิบัตร
ประเทศญ่ีปุ่นจึงบรรจุหลักกฎหมายเร่ืองนี้ไว้   สาเหตุที่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ระบุหลักกฎหมาย
เร่ืองนี้ไว้   ก็เพราะในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรญ่ีปุ่นนั้น   ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรมีเพียงนักประดิษฐ์ส่วนบุคคลเท่านั้น    
 ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณากฎหมายการออกแบบแล้วจะพบว่า  ในประเทศญ่ีปุ่นบทบาทของ
สมาคมวิชาชีพช่างฝีมือยังคงดํารงอยู่บ้าง  โดยสถานะสมาคมวิชาชีพปรากฏอยู่ในรูปความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง   เพราะในช่วงก่อนยุคเมจิ  คนญ่ีปุ่นรับรู้และยอมรับว่า  นายจ้างมีสิทธิ
ในงานของลูกจ้าง   เพราะทักษะความสามารถของลูกจ้างที่เพิ่มพูนขึ้นย่อมเกิดจากการลงทุนของ
นายจ้าง  ซึ่งการจ้างลูกจ้างเป็นระยะเวลายาวนาน   ลูกจ้างย่อมสามารถพัฒนาทักษะและฝีมือในการ
ทํางานมากขึ้นตามไปด้วย   นายจ้างจึงสมควรได้รับสิทธิในงานการออกแบบของลูกจ้าง 
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 ดังนั้นภายหลังประเทศญ่ีปุ่นผ่านพ้นยุคเมจิและก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 19  แล้ว    ประเทศ
ญ่ีปุ่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานมากมาย    โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา      ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นได้สร้างต้นแบบทางกฎหมายที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศ
ตน   ด้วยกระบวนการทดสอบใช้กฎหมายกับสังคมญ่ีปุ่นและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าผลที่เกิ ดขึ้น
จะเป็นประโยชน์หรือเป็นความผิดพลาด    ภายใต้จุดมุ่งหมายของการใช้กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา  คือ  คนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  โดยไม่
จํากัดว่าคน ๆ นั้นจะมีสัญชาติใด   จนกระทั่งประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่
เหมาะสมกับประเทศตน  เช่น  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า  
กฎหมายการออกแบบ  เป็นต้น   แต่อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ยังคงอยู่ในรูปโครงสร้างเบื้องต้น    ซึ่งโครงสร้างนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
นักประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์    รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายังมีส่วนช่วยสนับสนุนความ
มั่นคงในการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่น   และด้วยสิทธิพิเศษที่กฎหมายสิทธิบัตรมอบแก่นักประดิษฐ์
และนักลงทุน   ทําให้ประเทศญ่ีปุ่นยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก  เพราะสิ่งประดิษฐ์ เหล่านี้
ได้สร้างสภาพเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงในด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรม  ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นไม่เคย
ได้ประสบมาก่อนจนกระทั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง29 
 4)  ยุคแห่งการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.1899-
1945 
 เมื่อรัฐบาลประเทศญ่ีปุ่นได้ตระหนักถึงหนทางพัฒนาชาติ    ด้วยการนําศาสตร์และ
เทคโนโลยีชาวตะวันตกมาใช้   กลไกระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงถูกนํามาใช้   เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้มาสู่ชาติตนและคุ้มครองผลงานจากความคิดของชาวญ่ีปุ่น   สภาวการณ์เช่นนี้ดํารง
อยู่ค.ศ.1899 ถึง ค.ศ.1945   ซึ่งสามารถจําแนกพัฒนาการออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน  ดังนี้ 
 ช่วงแรก   ช่วงเวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นถูกบังคับให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
ชาวต่างชาติ 
 เมื่อถึงศตวรรษที่ 20  ท่ามกลางสภาพที่ประเทศต่าง ๆ ล้วนร่วมมือคุ้มครองงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ    ทําให้ในปี ค.ศ.1880  อนุสัญญากรุงปารีสจึงถือ
กําเนิดขึ้น  และในปี ค.ศ.1886  สนธิสัญญากรุงเบอร์นไดถือกําเนิดขึ้นตามเป็นลําดับ   ประกอบกับ
เจ้าของสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชาวต่างชาติก็ตระหนักว่า  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศ
ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  และประเทศญ่ีปุ่นเป็นตลาดที่มีความต้องการระดับสูง   สินค้าที่

                                                        
29 Ibid, p.132-133 
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ประเทศญ่ีปุ่นต้องการไม่ใช่เพียงความรู้ด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป   หาก ณ เวลานั้นตลาดของ
ประเทศญ่ีปุ่นยังมีความต้องถึงงานหนังสือและงานดนตรีด้วย    แต่ประเทศญ่ีปุ่นกลับไม่คุ้มครอง
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญา  ด้วยเหตุนี้ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ต่าง ๆ จึงสร้างแรงกดดันแก่ประเทศญ่ีปุ่น   จนทําให้ในปี ค.ศ.1890  ประเทศญ่ีปุ่นจําต้องลงนาม
เป็นสมาชิกในข้อตกลงหลายฝ่าย  เพื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ชาวต่างชาติ    
 สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวต่างชาติ   การที่ประเทศญ่ีปุ่นจะเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญากรุงเบอร์น    ประเทศญ่ีปุ่นต้องคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของชาวต่างชาติ     และ
เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติย่อมดําเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศญ่ีปุ่นได้   สิ่งนี้ได้สร้างความ
วิตกกังกลในวงกว้างแก่คนญี่ปุ่น   เพราะเหตุที่การพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศญ่ีปุ่นยุคนี้เกิดจาก
ความรู้ของต่างชาติ    ซึ่งชาวญ่ีปุ่นได้แปลหนังสือทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างชาติออกเป็น
ภาษาญ่ีปุ่น   โดยชาวญ่ีปุ่นไม่ได้เคยขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างชาติ   ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จึง
เกิดความกังวลใจว่า  การนําเข้าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศอาจหยุดลง   หาก
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น   
 อย่างไรก็ตามด้วยแรงกดดันทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยุโรปต่าง ๆ   ทําให้ประเทศญ่ีปุ่นตกอยู่ในภาวะจํายอม    จนในที่สุดในปี ค.ศ.1899  ประเทศญ่ีปุ่น
จึงลงนามในสนธิสัญญากรุงเบอร์นและอนุสัญญากรุงปารีส     บรรดาข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ จึงยุติการใช้บังคับ    และนับแต่นั้นประเทศญ่ีปุ่นมี
พันธะผูกพันตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นแทน    ทําให้ประเทศญ่ีปุ่นจําต้องออกกฎหมายลิขสิทธิ์  
กฎหมายสิทธิบัตรตามกรอบสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญากรุงปารีส   ผลลัพธ์คือ
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศญ่ีปุ่น   โดยขณะนั้น
ชาวญี่ปุ่นถือว่า  การที่ประเทศญ่ีปุ่นต้องคุ้มครองชาวต่างชาติเช่นนี้  วิธีการนี้ เป็นผลเสียแก่ประเทศ
ญ่ีปุ่นน้อยที่สุด 
 ในส่วนกฎหมายคุ้มครองการออกแบบ และกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศญ่ีปุ่น  
กฎหมายทั้งสองฉบับได้ถูกปรับเข้าสู่กฎเกณฑ์สมัยใหม่   โดยทางรัฐบาลประเทศญ่ีปุ่นได้
ประกาศใช้กฎหมายการออกแบบ  และกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าฉบับใหม่  ในปี ค.ศ.1899   ทํา
ให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายทั้งสองฉบับ    คือ  ชาวต่างชาติชอบได้รับ
ความคุ้มครองในงานออกแบบย้อนหลังไป 3 เดือนก่อนการประกาศใช้กฎหมาย   และชาวต่างชาติ
ได้รับความคุ้มครองย้อนหลังถึง  4  เดือนในเคร่ืองหมายการค้าก่อนการประกาศใช้กฎหมาย 
 ภายใต้ความรู้สึกของชาวญ่ีปุ่นว่า  ตนเองต้องจํายอมรับเงื่อนไขของต่างชาติ   ทําให้
ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญ่ีปุ่น   แรงกดดัน
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ความรู้สึกเช่นนี้ทําให้เกิดความมุมานะในการพัฒนาตนเองของชาวญ่ีปุ่น   โดยระหว่างช่วงเวลา
สงครามโลกคร้ังที่  2  เป็นต้นมา  ชาวญ่ีปุ่นได้พัฒนาประเทศตนในทุก ๆ ด้าน  จนกระทั่งประเทศ
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่ร่ํารวยวัฒนธรรม  ศิลปะประเพณีแบบญี่ปุ่น   ซึ่งงานศิลปะรูปแบบใหม่ของชาว
ญ่ีปุ่นเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก    ไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรม
แบบตะวันตกหรืองานดนตรีแบบตะวันตก  ดังปรากฏนักแต่งเพลงที่เลื่องชื่อชาวญ่ีปุ่นในยุคนี้  คือ  
Gustav  Mahler  และ  Giacomo  Puccini  
 ต่อมาในปี ค.ศ.1931  ประเทศญ่ีปุ่นจึงได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์อีกสองประเภทลงใน
กฎหมายลิขสิทธิ์  คือ  สิทธิ์ในงานแสดงและสิทธิของผู้ถ่ายทอดงานทางวิทยุ  โทรทัศน์  ตามที่
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1928 กําหนดไว้  และในเวลาอีกไม่นานนักประเทศญ่ีปุ่นได้
ยอมรับสิทธิในงานดนตรีของชาวต่างชาติว่า  งานดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญ่ีปุ่น 
 ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่าง  ค.ศ.1899-1945    หลังจากประเทศญ่ีปุ่นได้ออกกฎหมาย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชาวต่างชาติแล้ว   กลุ่มประเทศยุโรปจึงได้รวมตัวกันและแต่งตั้ง 
Dr. Whilheim  Plage  เป็นผู้แทน  เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มประเทศยุโรป   พร้อม ๆ 
กับกลุ่มประเทศยุโรปได้ส่งตัว Dr. Whilheim  Plage ไปยังประเทศญ่ีปุ่น   โดย Dr. Whilheim  
Plage  มีภารกิจสําคัญคือ  การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศญ่ีปุ่นย้อนหลังไป 10 ปี  ซึ่ง
ภารกิจนี้เรียกว่า  “Whirwind Plage”  ปรากฏว่า Dr. Whilheim  Plage ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด  
และ Dr. Wilhelm  Plage ยังได้หยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงทวีปยุโรปและการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานอื่น ๆ    โดย Dr. Wilhelm  Plage ได้ส่งหนังสือเตือนไปยังตัวนักแสดงและนิติบุคคล
ผู้จัดการแสดงในประเทศญ่ีปุ่น    และ Dr. Wilhelm  Plage ยังได้ร่วมมือกับตํารวจญ่ีปุ่น  เพื่อการ
จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์       ส่งผลให้ระหว่างปี ค.ศ.1934  ถึง ค.ศ.1939  นับแต่
กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรประเทศญ่ีปุ่นประกาศใช้บังคับ  กฎหมายทั้งสองฉบับนี้จึง
ถูกเรียกชื่อว่า  “Anti-Plage Law”     ด้วยเหตุ  2 ประการ คือ 
 ประการแรก  การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ เกิดทั้ง 2 คร้ังเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ชาวต่างชาติเท่านั้น   กล่าวคือ   
 -  การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์คร้ังแรกเป็นการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์
ของชาวต่างชาติ    ทําให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
ญ่ีปุ่น   และ 
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 -  การแก้ไขคร้ังที่สองเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล    ส่งผลให้นักแสดงและองค์กรผู้จัดการแสดงชาวญ่ีปุ่นพึงต้องชําระค่าธรรมเนียม
ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์บัญญัติไว้   ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ชาวต่างชาติเช่นกัน 
 ประการที่สอง  กฎหมายลิขสิทธิ์ได้เพิ่มความคุ้มครองแก่งานวิทยุโทรทัศน์และงานสิ่ง
บันทึกเสียง  ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกรณีสนธิสัญญากรุงเบอร์น  มาตรา 11 -2   สิ่งเหล่านี้ได้สร้าง
ภาระแก่ชาวญี่ปุ่นเกินสมควร 
 ท้ายที่สุดมาตรการ Whilheim  Plage ได้ยุติลง   สืบเนื่องจาก Dr. Wilheim  Plage ได้ถึงแก่
กรรมลง  แต่การปฏิบัติการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า  Anti-Plage Law คงดําเนินต่อไป    
พร้อม ๆ กับประเทศญ่ีปุ่นได้ออกกฎหมายใหม่  เพื่อสนับสนุนมาตรการ  Anti-Plage Law  ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่น  กฎหมายฉบับนี้ได้แก่  Law on the Intermediary Business  
Concerning Copyright of  1939   ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญ  คือ  ผู้ประกอบธุรกิจชาว
ญ่ีปุ่นต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อ่ืน     หากปรากฏว่าผู้ละเมิดลิขสิทธิ์รายใดใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้อ่ืน   โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้อนุญาตแล้ว   ผู้นั้นต้องรับโทษตามกฎหมาย  ดังนั้นปัจจุบันชื่อ  
Whilheim  Plage  จึงยังเป็นชื่อที่คุ้นหูของชาวญ่ีปุ่น   ทั้งในระบบการศึกษากฎหมายของชาวญ่ีปุ่น
ถือว่า  บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่สัมฤทธิ์ผลเลย  หากไม่มี Whilheim  Plage เป็นผู้ดําเนินการ
ตามกฎหมาย30 
 ช่วงท่ีสอง   ความคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามความต้องการของชาวญี่ปุ่น 
 เมื่อสงครามโลกคร้ังที่หนึ่งสิ้นสุดลง  โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ   ประเทศ
ญ่ีปุ่นเองก็อยู่ในสภาวะความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน   แต่ในเวลาเดียวกันกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญ่ีปุ่นก็ยังในสภาวะล้าหลัง   สิ่งนี้จึงส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1921  
รัฐบาลญ่ีปุ่นได้เล็งเห็นความจําเป็นด้านกฎหมาย   และรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ดําเนินการแก้ไขกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดพร้อม ๆ กัน  ไม่ว่ากฎหมายสิทธิบัตร   การออกแบบ   เค ร่ืองหมาย
การค้า  โดยมีรายละเอียด คือ 
 กฎหมายสิทธิบัตร   การแก้ไขคร้ังนี้    ประเทศญ่ีปุ่นได้เพิ่มหลักการได้ไปซึ่งสิทธิบัตร
ของนายจ้าง   เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นคาดการณ์ล่วงหน้าว่า  อนาคตผู้ประดิษฐ์เอกชนที่ได้รับ
สิทธิบัตรจะมีจํานวนลดลง   ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ ๆ จะมีการลงทุนด้านสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น   
ด้วยวิธีการที่บริษัทเป็นผู้ว่าจ้างนักประดิษฐ์    และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากบริษัทเช่นนี้จะเป็นเร่ือง
ปกติในอนาคต   

                                                        
30 Ibid, p.134-135 
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 กฎหมายการออกแบบ   การแก้ไขคร้ังนี้  คือการทําให้บทบัญญัติกฎหมายมีความชัดเจน
มากขึ้น   โดยกฎหมายออกแบบจะคุ้มครองเพียงสิ่งที่ใช้ประโยชน์จากการออกแบบเท่านั้น  และไม่
คุ้มครองงานตบแต่งต่าง ๆ  
 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า   การแก้ไขกฎหมายคร้ังนี้  คือ  การแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิด
เคร่ืองหมายการค้า   โดยการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าพึงมี 2 ประการ คือ  การปลอมเคร่ืองหมาย
การค้า  และการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า 
 ส่วนกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเวลานี้ไม่ปรากฏการแก้ไขแต่อย่างใด31 
 5)  ช่วงแห่งการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคข้อมูลข่าวสาร 
 เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง   ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศผู้ส่งออกงานทาง
วัฒนธรรม  และส่งออกงานเพื่อความบันเทิง  รวมทั้งงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ   เพื่อ
การคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตน   ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงให้ความสนใจในสนธิสัญญา
เกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ     ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
สนธิสัญญา UCC และสนธิสัญญากรุงเจนีวา (Geneva  Convention)   รวมทั้งสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ฉบับแก้ไขใหม่    การกระทําของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นนี้จึงสร้างแรงกดดันแก่ประเทศญ่ีปุ่น
อย่างมาก   จนการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1899 ของประเทศญ่ีปุ่นเกิดขึ้น  ภายใต้แรง
กดดันจากความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ   ซึ่งประเทศญ่ีปุ่นเป็นสมาชิกอยู่   ท้ายที่สุดประเทศ
ญ่ีปุ่นก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1970 ขึ้น 
 การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในคร้ังนี้   คณะกรรมการได้นําหลักกฎหมายจากกลุ่มประเทศ
ยุโรปและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริการวมเข้าด้วยกัน   ดังปรากฏรายละเอียดการ
แก้ไข  ดังนี้ 
 1  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1970   ได้เพิ่มหลักกฎหมายเร่ืองธรรมสิทธิ์ขึ้น   เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในชื่อเสียงเกียรติคุณ   ไม่ว่างานดังกล่าวจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  
หรือสิทธิของนักแสดง   หรือผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ  หรือการเผยแพร่งานผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์
ก็ตาม    ซึ่งหลักกฎหมายธรรมสิทธิ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ทําให้ชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองประเภทธรรมสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น 
 2  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1970   เพิ่มบทบัญญัติการได้ลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง   โดย
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่นถือว่า  นายจ้างย่อมได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง    ซึ่งหลัก
กฎหมายเร่ืองนี้ไม่ปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น 

                                                        
31 Ibid, p.136 
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 ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายลิขสิทธิ์  ฉบับปี ค.ศ.1970  ยังคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของงาน
ต้นแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา   โดยตามพระราชบัญญัติฉบับได้บัญญัติคํานิยามของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งข้อแนะนําต่าง ๆ   เพื่อไม่ให้ผู้สร้างสรรค์สร้างงานที่อยู่นอกขอบเขต
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.1970   
 ตัวอย่าง  คําแนะนําว่า  งานที่ผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ.1996   และผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้นํางานไป
ไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว   การกระทําเช่นน้ีไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  เป็นต้น 
 นับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1970 บังคับใช้เป็นต้นมา    ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีโครงสร้างหลายประการ  ซึ่งทําให้นักกฎหมายใช้และตีความอย่างยากลําบาก    
โดยเฉพาะอย่ายิ่งสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    อันส่งผลให้สังคมเกิดงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
ขึ้นมาเร่ือย ๆ    แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.1970 ไม่อาจรองรับความเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้
ได้   ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์อีกทั้งสิ้น 26 คร้ัง   เช่น  การ
แก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ช่วงกลาง ค.ศ.1980  นั้น  ภายใต้ช่วงระยะเวลาเพียงไม่นานนัก   ซึ่งทํา
ให้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล   และงานที่นําเสนอในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง   ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศยุโรปเพียงไม่กี่ประเทศยังคง
เป็นผู้นําเข้างานด้านดนตรีและงานภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  จวบจนกระทั่งในปี      
ค.ศ.1990    ชาวญ่ีปุ่นยังคงรู้สึกว่า  ตนถูกบีบบังคับให้คุ้มครองงานของชาวต่างชาติตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์   เช่นกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ.1996  ประเทศญ่ีปุ่นได้แปลความตาม
มาตรา 18 (3)  สนธิสัญญากรุงเบอร์น  โดยเนื้อหาสาระของมาตรา 18 (3)  อ้างความตามความตกลง 
TRIPs   ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่นต้องมีผลบังคับใช้สําหรับงานโสตทัศนวัสดุถึง 50 ปี   
ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปต้องการและกดดันรัฐบาลญ่ีปุ่น   ต่อมา
ในปี ค.ศ.1996  ประเทศญ่ีปุ่นยังต้องแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ตามคําแนะนําขององค์การค้าโลก 
(WTO)   ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นไปตามการประชุมขององค์การค้าโลก (WTO) 
 ท้ายที่สุดเมื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ส่งออกงานทางวัฒนธรรม  งานภาพยนตร์  เกมส์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  บทบาทกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเปลี่ยนไป   จากเดิมที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ประเทศญ่ีปุ่น  คือกฎเกณฑ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติมากกว่าชาวญ่ีปุ่น   นํามาสู่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่น  คือกฎหมายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการส่งออกของ
ประเทศญ่ีปุ่น   การแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คร้ังล่าสุดจึงเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2003   จนทําให้
ระยะเวลาความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์และงานเกมส์คอมพิวเตอร์มีระยะเวลาถึง 70 ปี    
จากเดิมที่งานทั้งสองประเภทมีอายุความคุ้มครองเพียง 50 ปี   ทั้งการแก้ไขคร้ังนี้ได้ก่อเกิดผลดีแก่
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ประเทศญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ ด้วย  คือ  ประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
ย่อมต้องคุ้มครองงานภาพยนตร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ของประเทศญ่ีปุ่นภายในระยะเวลา 70 ปีด้วย
เช่นกัน32 
 6.2.2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 สําหรับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศญ่ีปุ่น   งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ถือเป็นงานศิลปะประเภทศิลปประยุกต์  และในเวลาเดียวกันงานออกแบบลวดลายผ้าไหมยังถือเป็น
งานออกแบบ   ทําให้งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมญ่ีปุ่นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2 ฉบับด้วยกัน 
คือ 
 1)  กฎหมายการออกแบบ ใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ.1959    ซึ่งเงื่อนไขความ
คุ้มครองการออกแบบตามกฎหมาย  ได้แก่งานออกแบบต้องมีความใหม่ (novel)  และไม่เป็นที่
ประจักษ์ (non-obvious) ในประเทศญ่ีปุ่น   ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้เหมือนกับเงื่อนไขการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร  ส่งผลให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายการออกแบบ 2006 (Design Act (Act No. 125 of 1959  ฉบับแก้ไขปี 2006) 
 2)  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006   โดยที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีเงื่อนไขเร่ืองความใหม่   
หากแต่งานออกแบบอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   เพียงถ้างานออกแบบเป็นงาน
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creativeness)  และมีงานออกแบบในฐานะเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 
(1) (i) กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006 มีองค์ประกอบครบตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 ประการแรก  งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด (thoughts) หรือ
อารมณ์ความรู้สึก (sentiments)  ของผู้สร้างสรรค์   โดยการแสดงออกดังกล่าวต้องมิใช่เพียงการ
นําเสนอข้อเท็จจริง (fact)   ด้วยเหตุนี้ข่าวสารประจําวันหรือข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในรูป
ข้อมูล (information)  สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 10 (2)  กฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญ่ีปุ่น  ในทางกลับกันหากงานชิ้นใด  คือ  การแสดงแสดงออกทางความคิด (thoughts) หรือ
อารมณ์ความรู้สึก (sentiments) ของผู้สร้างสรรค์  และงานชิ้นนั้นมิใช่เป็นเพียงการรายงานข่าวสาร   
งานดังกล่าวย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  
 สําหรับศาลสูงประเทศญ่ีปุ่นมีคําพิพากษารับรองว่า  งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นการ
แสดงออกทางความคิด (thoughts) หรืออารมณ์ความรู้สึก (sentiments)  ของผู้สร้างสรรค์  ดัง
ปรากฏตามคําพิพากษาของศาลสูง  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  ค.ศ.2000  ว่า  จดหมายส่วนตัว   แม้ว่า
ผู้เขียนจะไม่มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลในจดหมายก็ตาม  เมื่อผู้เขียนจดหมายได้เขียนจดหมายขึ้น

                                                        
32 Ibid, p.146-147 
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สมบูรณ์  จดหมายนั้นย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   เพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์การแสดงออกซึ่ง
ความคิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น  กฎหมายมิได้กําหนดรูปแบบวิธีการไว้   เพียงแต่ผู้แสดงออกทาง
ความคิดหรืออารมณ์ดังกล่าวต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น 
 ประการที่สอง  การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ต้องอยู่ในรูปความคิดสร้างสรรค์ 
(creative)   ด้วยเหตุน้ีงานใดเกิดการลอกเลียนแบบงานของบุคคลอ่ืนแล้ว   แม้ว่าผู้ลอกเลียนแบบจะ
ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเพียงใด  งานดังกล่าวย่อมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   ซึ่งศาลสูง
ญ่ีปุ่นได้มีคําพิพากษารับรองหลักการดังกล่าวไว้         ดังปรากฏตามคําพิพากษาเมื่อวันที่              
27  พฤศจิกายน  ค.ศ.1998  ว่า  การที่นักประวัติศาสตร์พูดถึง เนื้อหาประวัติศาสตร์จากหนังสือเล่ม
หนึ่ง  งานพูดเช่นนี้ย่อมไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  เพราะงานพูดดังกล่าวหาใช่ความคิดสร้างสรรค์
ของผู้พูดแต่อย่างใด  
 อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ (creative) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หาใช่หมายถึงว่า   
งานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องมีความใหม่ (novel)  หรืองานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานที่ไม่ประจักษ์ (non-
obvious)  ดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตร   ดังนี้เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดริเร่ิมและแสดงออกซึ่ง
ความคิดหรือความรู้สึกของตนแล้ว  งานสร้างสรรค์ดังกล่าวชอบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  ทันทีที่งานดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์   
 นอกจากนี้แม้ว่าหลักกฎหมายเร่ือง  ความคิดสร้างสรรค์(creative) ไม่ปรากฏอยู่ตาม
บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม  แต่ศาลสูงประเทศญ่ีปุ่นก็ได้รับรองหลักการเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์(creative) ไว้ในคําพิพากษาจํานวนมาก   โดยศาลสูงวางแนวคําพิพากษาว่า  งานอันมี
ลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในแผนกวรรณคดี  ศิลปะ และดนตรี  โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ขึ้น 
 ประการที่สาม  งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด   (express)        โดย
ผู้สร้างสรรค์ไม่ต้องแสดงออกทางความคิดผ่านวัสดุที่ตัวตน (fixation)  แต่ผู้สร้างสรรค์สามารถ
แสดงออกซึ่งความคิดของตนผ่านวัสดุประเภทใดก็ได้  เช่น  การแสดงละครเวที    งานแสดงละคร
เวทีย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  แม้ว่างานดังกล่าวจะไม่แสดงออกทางความคิดผ่านสื่อที่มีตัวตน  
ดังเช่นงานเขียนหนังสือ ฯลฯ  แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ถือว่างานแสดงละครเวทีคืองานอันมีลิขสิทธิ์ 
 อย่างไรก็ตาม  การแสดงออกทางความคิด (express) ต้องไม่เป็นเพียงความคิด (Idea) หรือ
ความรู้สึก (felling)  ดังเช่นในคําพิพากษาศาลสูงญ่ีปุ่น  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  ค.ศ.1997  ว่า  
บทบาทของตัวการ์ตูนเร่ือง Manga ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์   แต่บทบาทของตัวการ์ตูนดังกล่าวเป็น
เพียงความคิดด้านศิลปะเท่านั้น 
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 ประการสุดท้าย  งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานในแผนกวรรณคดี  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  
หรือดนตรี   เหตุที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดงานเพียงสามแผนกนั้น    สิ่งนี้ก่อปัญหาต่อการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์และทางการค้า  เช่น  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานออกแบบ ฯลฯ   งานทั้งสอง
สมควรจัดเป็นกลุ่มงานประเภทใด   ซึ่งปัจจุบันศาลสูงญ่ีปุ่นได้มีคําพิพากษา  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  
ค.ศ.2002  ในคด ีHonrei Jihio ว่า  งานทั้งสองถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหน่ึง  แต่ศาลสูงญ่ีปุ่น
ยังคงปฏิเสธที่จะคุ้มครองวัตถุตามธรรมชาติ (natural object) ว่า   วัตถุตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่สิ่ง
ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  เช่น  ความสวยงามของต้นเมเบิ้ล (tree maple)  ฯลฯ  บุคคลใด ๆ จึง
ไม่อาจอ้างสิทธิต่อวัตถุตามธรรมชาติได้33 
 ด้วยเหตุนี้ในทางวิชาการกฎหมาย  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายการออกแบบ  ค.ศ.2006   และกฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006    โดยนักวิชาการญ่ีปุ่นมี
ความเห็นว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะ  ซึ่งนักออกแบบได้ใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของตน   เพื่อการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงถือเป็นงาน
ศิลปะประเภทศิลปประยุกต์  โดยที่งานออกแบบนี้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ถึง 2 ประการ  คือ  
วัตถุประสงค์ด้านคุณค่าทางศิลปะและวัตถุประสงค์ด้านการใช้สอย   
 อย่างไรก็ตาม  ศาลสูงญ่ีปุ่นกลับไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของนักวิชาการญ่ีปุ่นข้างต้น   
โดยศาลสูงญ่ีปุ่นเห็นว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ แต่งานออกแบ
ลวดลายผ้าไหมสมควรได้รับความคุ้มครองเฉพาะกฎหมายการออกแบบเท่านั้น   ดังปรากฏตามคํา
พิพากษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  ค.ศ.1992  ว่า 
 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  มาตรา 2 (1)  ได้ให้คําอธิบายคําว่า “งานศิลปะ” ว่าคือ   ความคิด
สร้างสรรค์ที่แสดงออกมาจากความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึก   และความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวอยู่
ในขอบเขตของแผนกวรรณกรรม  ศิลปะ  และดนตรีกรรม  ประกอบตามมาตรา 2 (2) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้บัญญัติว่า  ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์งานศิลปะ (artisan works) ย่อมหมายความรวมถึงงาน
หัตถศิลป์ด้วย   จากถ้อยคําบทบัญญัติมาตรา 2 (1) และ (2)  กฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนว่า  งานศิลปประยุกต์จึงเป็นเพียงเทคนิคด้านการใช้งานและผลลัพธ์ทางด้านศิลปะอย่าง
แท้จริง  เพื่อประโยชน์ด้านการใช้สอยสินค้าด้วยตัวของสินค้าเอง   ด้วยเหตุนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จึง
คุ้มครองงานหัตถศิลป์ภายใต้เงื่อนไขว่า  งานหัตถศิลป์ผลิตขึ้นจากกลุ่มคนจํานวนเล็ก ๆ ในสังคม
เท่านั้น   ในทางกลับกันงานศิลปประยุกต์จะให้ความคุ้มครองงานอ่ืน ๆ  ซึ่งงานดังกล่าวอยู่นอก

                                                        
33 Peter  Ganea. Japaness  Copyright  Law  Writing  in  Honour  of Gerhard  Schricker.  
   (USA :  Kluwer  Law  International, 2005), p.29-32 
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ขอบเขตความคุ้มครองภายใต้คําว่า “งานหัตถศิลป์”  และเหตุที่งานศิลปประยุกต์เกิดขึ้นมา  ภายหลัง
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ประกาศใช้บังคับแล้ว  กฎหมายลิขสิทธิ์จึงขาดความชัดเจนในขอบเขตการบังคับ
ใช้กับงานศิลปประยุกต์  ผลที่ตามมาคือ  กฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่อาจคุ้มครองงานออกแบบและงาน
ศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ 
 ในทางกลับกันกฎหมายการออกแบบกลับเป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์  
ซึ่งผู้ผลิตอุตสาหกรรมได้ออกแบบหุ่นจําลอง (model) ของสินค้า   ภายใต้เจตนารมณ์คือหุ่นจําลอง
ต้องสามารถใช้สอยประโยชน์ได้อย่างแท้จริง   งานหุ่นจําลองจึงเป็นงานศิลปประยุกต์   และเป็น
งานออกแบบหุ่นจําลองต้นแบบของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม   ซึ่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนี้
มีสมาชิกเป็นจํานวนมาก  ทําให้มาตรา 1 กฎหมายการออกแบบจึงคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์
หุ่นจําลอง   เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น  ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการ
พัฒนาด้านสีสันและรูปแบบที่ดีกว่าเดิม  (มาตรา 2 กฎหมายการออกแบบ) 
 ดังนี้กฎหมายลิขสิทธิ์จึงให้ความคุ้มครองเพียงงานที่ทรงคุณค่าด้านศิลปะและงาน
หัตถกรรมของชาวบ้านเท่านั้น   ใน ขณะที่กฎหมายการออกแบบมุ่ งคุ้มครองผู้ผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม    โดยงานออกแบบหุ่นจําลองทางอุตสาหกรรมอันเป็นงานศิลปประยุกต์คือวัตถุ
ที่กฎหมายคุ้มครอง   แม้ว่างานศิลปประยุกต์จะมีคุณค่าด้านศิลปะก็ตาม   แต่จุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบงานศิลปประยุกต์มิใช่คุณค่าทางศิลปะ  หากแต่จุดประสงค์หลักของงานออกแบบ  ได้แก่
คุณค่าด้านการใช้สอยเป็นสําคัญ”34 
 ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ  
ค.ศ.2006 ได้   แต่สําหรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006 แล้ว  ปัจจุบันในวงการ
กฎหมายยังมีความขัดแย้งกันอยู่ว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควรจะได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์หรือไม่   โดยนักวิชาการมีความเห็นว่า  งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมคืองานศิลปะอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   แต่ศาลกลับเห็นว่างานออกแบบลวดลายผ้าไหมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์   และ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานออกแบบตามกฎหมายการออกแบบ ค.ศ.1959 (Design Act 
(Act No. 125 of 1959  ฉบับแก้ไขปี 2006) 
 6.2.3.  ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ชาติหนึ่ง   ผ้าไหม
ญ่ีปุ่นจึงถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน   และเมื่ออุตสาหกรรมผ้าไหมญ่ีปุ่น

                                                        
34 Ibid, p.30-32 
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ก้าวเข้าสู่การผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วโลก   ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าไหมญ่ีปุ่นจึงแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 
 1.  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม   ปัจจุบันในทางอุตสาหกรรมผ้าไหมญ่ีปุ่น   ชาวญ่ีปุ่น
ยังนิยมแต่งกายด้วยชุดประชาติของตนเสมอมา  ไม่ว่าชุดกิโมโน  หรือชุดยูกะตะ  หรือชุดอ่ืน ๆ  ทํา
ให้ลวดลายโบราณของชาวญ่ีปุ่นยังคงได้รับความนิยมอยู่ในยุคนี้   ผ้าไหมญ่ีปุ่นจึงยังคงผลิตผ้าที่มี
ลวดลายเชิงวัฒนธรรมของตน    ซึ่งลวดลายเหล่านี้ถือเป็นงานศิลปะชั้นสูงของชาวญ่ี ปุ่น   และ
ลวดลายโบราณเหล่านี้อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  มาตรา 2 (1) (i)  บัญญัติไว้ว่า 
 Article 2. (1) In this Law, the following terms shall have the meaning hereby assigned to them 
respectively: 
 (i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way and 
which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain;… 

 ตามบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ข้างต้น  ค าว่า  “งาน” (work)  ย่อมหมายความถึง  ผลผลิต
ทางความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอย่างเด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์   และการผลิต
เช่นน้ีถูกจัดท าขึ้นในแผนกวรรณกรรม  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ หรือดนตรี  ประกอบกับงานศิลปะตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ญ่ีปุ่น  มาตรา 2 (2)  ก็ได้ก าหนดค านิยามค าว่า  “’งานศิลปกรรม” (artistic work) 
หมายรวมถึงศิลปะหัตถศิลป์ด้วย35   ด้วยเหตุนี้งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่งถูกผลิตขึ้นย่อม
นับเป็นงานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่ง   และงานลวดลายโบราณของผ้าไหมญ่ีปุ่นย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์    
 ในส่วนกรรมวิธีสร้างลวดลายโบราณของผ้าไหมญ่ีปุ่น  ช่างชาวญ่ีปุ่นมักนิยมใช้วิธีการ
ปักลวดลายบนผืนผ้าไหมเช่นเดียวกับช่างชาวจีน  แม้ว่าการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมจะมี
หลากหลายวิธีการด้วย  เช่น  การพิมพ์  การทอ  การถัก  เป็นต้น   เมื่อพิจารณาประกอบกับขอบเขต
งานศิลปะตามมาตรา 10 (4)  กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วจะพบว่า   กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ยอมรับวิธีการ
สร้างงานศิลปะทุกวิธีการ  ดังปรากฏความตามมาตรา 10 (4) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศญ่ีปุ่น ฉบับ
แก้ไขปี ค.ศ.2006  ดังนี้ 
 Article 10. (1) As used in this Law, "works" shall include, in particular, the 
following: 
  (i) novels, dramas, articles, lectures and other literary works; 
 (ii) musical works; 

                                                        
35 Teruo  Doi. The Intellectual Property Law of  Japan. (The Netberlands USA :  Sijthoff & Noordhoff, 1980 ), 
    p.202-203 
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 (iii) choreographic works and pantomimes; 
 (iv) paintings, engravings, sculptures and other artistic works;… 
 ภายใต้ค าว่า “other artistic works”  ย่อมแสดงให้เห็นว่า  งานศิลปะอ่ืน ๆ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน  ดังนี้งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจึงอาจได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน   ไม่ว่างานลวดลายโบราณเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการใดก็
ตาม   เพราะงานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมคือการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  
โดยมีจุดประสงค์ด้านความสวยงามและตอบสนองรสนิยมของผู้ใช้ผ้าไหมเป็นส าคัญ 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจะเป็นงานศิลปะก็ตาม   แต่ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   เนื่องด้วยลวดลายบนผืน
ผ้าไหมญ่ีปุ่นเหล่านี้เป็นงานที่ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ  และลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมย่อมมี
ฐานะเป็นงานสาธารณะ (Public domain)  ผู้ผลิตผ้าไหมในประเทศญ่ีปุ่นจึงสามารถใช้ประโยชน์
จากลวดลายผ้าไหมโบราณได้   โดยผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลใด 
 2.  ลวดลายท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม  ปัจจุบันสินค้าผ้าไหมก็ยังคงเป็นสินค้า
ส่งออกประเภทหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น   ซึ่งผู้ผลิตผ้าไหมญ่ีปุ่นต่างสร้างลวดลายที่สวยงามและตรง
ต่อรสนิยมของผู้บริโภค  และลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมอาจได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปะ  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างงาน
ศิลปะขึ้น  ไม่ว่า การพิมพ์ลาย  การแกะสลักแม่พิมพ์  เป็นต้น  ดังนี้ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความในมาตรา  มาตรา 2 (i)  และมาตรา 10 (1) 
(iv)  ดังปรากฏเน้ือหาบทบัญญัติดังกล่าวนี้ดังน้ี 
 มาตรา 2 (1)  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้  ถ้อยค าดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ปรากฏ
อยู่ ณ ที่นี้เป็นล าดับ 
 (i)  “งาน” (work)  หมายความถึง  การผลิตทางความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ี
แสดงออกอย่างเด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์   และการผลิตเช่นนี้ถูกจัดท าขึ้นในแผนกวรรณกรรม  
วิทยาศาสตร์  ศิลปะ หรือดนตรี36..   และ 
 มาตรา 10  (1)  การใช้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ “งาน”  ย่อมรวมถึงกรณีดังมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

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

 (i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a 
creative way and which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain;… 
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 (i)   นวนิยาย  บทละคร  บทความ  การบรรยาย และงานวรรณกรรมอื่น ๆ 
 (ii)  งานดนตรีกรรม 
 (iii)  งานนาฏกรรมรวมถึงการแสดงด้วยวิธีใบ้ 
 (iv)  การพิมพ์  การแกะสลัก  การปั้น  และ งานศิลปะอื่น ๆ 
 (iv)  งานสถาปัตยกรรม 
 (vi)  แผนที่  งานในรูปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  เช่น  แผนงาน  สถิติ  และหุ่นจําลอง 
 (vii)  งานภาพยนตร์ 
 (viii)  งานภาพถ่าย 
 (ix)  งานโปรแกรม... 
 สําหรับศาลญ่ีปุ่นแล้ว   ปัจจุบันศาลได้มีคําพิพากษา 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมผ้าไหม  ดังนี้ 
 ฉบับแรก  คําพิพากษาศาลเมืองนาการซากิ  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  ค.ศ.1973  ว่า  
กฎหมายลิขสิทธิ์สามารถให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบต่าง ๆ 
 ฉบับที่สอง  คําพิพากษาศาลสูงญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  ค.ศ.1992  วินิจฉัยว่า  ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์พึงเป็นความคุ้มครองแก่เอกชนกลุ่มเล็ก ๆ  เช่น  ชาวบ้าน  นักศิลปะ  
ฯลฯ  มิใช่การคุ้มครองแก่งานด้านอุตสาหกรรม   ดังนี้เมื่องานศิลปประยุกต์อันหมายความรวมถึง
งานหัตถศิลป์    ซึ่ งภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิตขึ้น  ไม่ว่ างานออกแบบหรือสินค้าของ
ภาคอุตสาหกรรม   งานเหล่านี้จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์37  
 ดังนั้นงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมจึงถือเป็นงานศิลปะ   และงาน
ลวดลายผ้าไหมนี้ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006   แต่ความเห็นของ
นักวิชาการน้ีกลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากศาล   เพราะศาลสูงญ่ีปุ่นเห็นว่าลวดลายผ้าไหมที่สร้าง
ขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์   หากแต่ลวดลายผ้าไหมดัง
กล่าวคืองานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ 
 
6.3 ประเทศเกาหลีใต้ 
 สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศใน
เอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี   และประเทศเกาหลีใต้ยังเป็น

                                                        
37 Peter  Ganea. Japaness  Copyright  Law  Writing  in  Honour  of Gerhard  Schricker. (The Netberlands USA  :   
   Kluwer  Law  International, 2005), p.29-32 



 

 

229 

ประเทศผู้ผลิตผ้าไหม  เส้นใยไหมรายหนึ่งของโลก    รวมทั้งประเทศเก าหลีใต้ยังมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เก่าแก่ในหลาย ๆ ด้าน  เช่นการแต่งการ  เคร่ืองประดับ ฯลฯ   ประกอบกับประเทศเกาหลี
ใต้ยังเป็นผู้ส่งออกผ้าไหมผลิตภัณฑ์ไหมรายหนึ่งของโลก   ในบทนี้จึงขอนําเสนอถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้   เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การนําเสนอในส่วนความ
คุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์   และความคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหม
บนผืนผ้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ 
 6.3.1.  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 นับแต่ปี ค.ศ.1908  ระหว่างยุคสิ้นสุดอาณาจักรโซซอน (Chosun Dynasty)  ประเทศ
เกาหลีได้ประกาศใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปกฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายการ
ออกแบบ  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า  และกฎหมายลิขสิทธิ์   จนกระทั่งในปี ค.ศ.1910  ประเทศ
ญ่ีปุ่นได้เข้ารุกรานและเข้าครอบครองประเทศเกาหลี  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจึงเกิดขึ้น  โดยพระราชกฤษฎีกา Royal Decree ได้ถูกประกาศใช้แทนที่กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศเกาลีใต้   นับแต่นั้นประเทศเกาหลีใต้จึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาญี่ปุ่น   จวบจนถึงในปี ค.ศ.1945  ประเทศเกาหลีใต้จึงหลุดพ้นจากสถานะอาณานิคมของ
ประเทศญ่ีปุ่น   และการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นจึงสิ้นสุดลง 
 ระหว่างปี ค.ศ.1945 ถึง ค.ศ.1948  เมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้รับเอกราชคืนจากประเทศ
ญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้จึงเร่ิมต้นวางรากฐานระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้น   โดย
ปรากฏว่า  รัฐบาลใหม่ของประเทศเกาหลีใต้สร้างระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม   ดังนี้ 
 ปี ค.ศ.1946  รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ Patent Bureau  
และกฎหมายสิทธิบัตรขึ้น   ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรนี้มีเน้ือหาครอบคลุมถึงการประดิษฐ์  งานต้นแบบ
เพื่อประโยชน์ใช้สอย  การออกแบบ 
 ปี ค.ศ.1949  ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 
 ปี ค.ศ.1957  ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ   ทํา
ให้การใช้ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์แบบประเทศญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลง 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1986  กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับปี ค.ศ.1957 ถูกแก้ไขใหม่อีกคร้ัง   โดยการ
แก้ไขครั้งน้ีได้เพิ่มเติมเนื้อสาระสําคัญ  คือ   
 1.  การขยายระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์จาก 30 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่
ความตายเป็น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
 2  การยอมรับหลักการเร่ืองการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง 



 

 

230 

 3  การยอมรับว่า  ชาวต่างชาติอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศเกาหลีใต้ 
 ต่อมากฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้รับการชําระแก้ไขอีกหลายคร้ัง  ไม่ว่าในปี ค.ศ.1997   ค.ศ.
2000    และค.ศ.2003   ทําให้ผูส้ร้างสรรค์งานมีธรรมสิทธิ์ (Moral Right) เพื่อปกป้องชื่อเสียงเกียรติ
คุณของตน  และกฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างรุนแรง   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ.2003  รัฐสภาได้ผ่านญัตติแก้ไขความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์  เพื่อคุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (TMPs)  และห้ามการผลิตหรือส่งถ่ายโอน
ข้อมูลในระบบเครือข่ายข้อมูล (TMPs)  รวมทั้งวางโครงสร้างเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ (notice 
and takedown)  ภายใต้การจัดการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)   ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กระตุ้น
เตือนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)   นอกจากนี้ประเทศ
เกาหลีได้ประกาศใช้กฎหมาย Phonogram Act และ Motion Picture Act  ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์มี
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กว้างขวางขึ้น  งานสิ่งบันทึกเสียงและงานภาพยนตร์จึงกลายเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 
 จนกระทั่งในเดือนมกราคม  ค.ศ.2005  ประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกคร้ัง
หนึ่ง  โดยผู้ผลิตงานสิ่งบันทึกเสียงและนักแสดงมิสิทธิพิเศษต่อการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน   ซึ่ง
รัฐบาลเกาหลีคาดว่า  บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่นี้จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมดนตรีต่อสู้กับการ
ดาวน์โลด  หรือการอัฟโลด  หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของงานสิ่งบันทึกเสียง   ซึ่ง
ผู้กระทํามิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ด้านความสัมพันธ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ   
ปรากฏว่า  นับแต่ปี ค.ศ.1979 เป็นต้นรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้ เข้าเป็นภาคีความตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ  ดังนี้ 
 ในปี ค.ศ.1979  ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)   โดยประเทศเกาหลีได้ยอมรับความผูกพันตามสนธิสัญญาหลายฉบับ  ดังปรากฏว่า   
 ในปี ค.ศ. 1980 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงปารีส  และขยายความ
คุ้มครองสิทธิบัตรแก่ชาวต่างชาติ    ซึ่งตามกฎหมายเกาหลีใต้ถือเป็นสิทธิพิเศษทางอุตสาหกรรม
ของชาวต่างชาติ 
 ในปี ค.ศ.1984  ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา PCT  และนําข้อกําหนดที่ 
40 เข้ามาปรับปรุงกฎหมายของประเทศเกาหลี   ทําให้มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการมอบ
สิทธิบัตรแก่ชาวต่างประเทศ 
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 จนกระทั่งในปี ค.ศ.1999  ประเทศเกาหลีได้จัดตั้งองค์กร KIPO ขึ้น  เพื่อทําหน้าที่ค้นคว้า
และตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร   เมื่อผู้ใดประสงค์จดทะเบียนสิทธิบัตร 
 ต่อมาประเทศเกาหลียังเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงบูดาเปรส  และอนุสัญญากรุง
เบอร์นในปี ค.ศ.1996   ซึ่งเมื่อประเทศเกาหลีเข้าเป็นภาคสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว    ประเทศ
เกาหลีจึงได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองคอมพิวเตอร์โปรแกรม  ทําให้กฎหมายทั้ง
สองฉบับมีมาตรการคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรฐานในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ   ยิ่งไปกว่านั้น
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1996  ก็ได้บัญญัติให้  งานของชาวต่างชาติที่พิมพ์โฆษณาคร้ังแรกใน
ประเทศเกาหลีก่อนปี ค.ศ.1987  ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.1996 ด้วย  
 ในด้านความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และข้อตกลง TRIPs ซึ่งประเทศเกาหลี
ได้ลงนามเข้าร่วม   ความตกลงทั้งสองนี้ส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศเกาหลี   ประกอบกับผลสรุปของการประชุมรอบอุรุกรัย ในปี ค.ศ.1993   ทั้งหมดนี้ทําให้
เกิดการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์   จนกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองแก่สิทธิ
ข้างเคียงเพิ่มขึ้น   จากเดิมที่สิทธิข้างเคียงมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียง 20 ปีเป็น 50 ปี  และมอบ
ความคุ้มครองแก่ฐานข้อมูล   รวมทั้งยอมรับสิทธิเช่างานสิ่งบันทึกเสียงว่า     สิทธิดังกล่าวเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์   ทั้งการแก้ไขคร้ังนี้ยังได้ลดขอบเขตของข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา  โดยทางคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มีความเห็นว่า  งานอันมี
ลิขสิทธิ์ถือเป็นวัตถุดิบในการศึกษาระดับประถมและมัธยมของประเทศตามที่ข้อตกลงมาตรา 13 
ของTRIPs กําหนดไว้     ซึ่งข้อตกลง TRIPs นี้นับเป็นช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์    ทําให้ในปี ค.ศ.1986 
รัฐบาลประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร  เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากขึ้น 
 ต่อมาในปี  ค.ศ.1992  ประเทศเกาหลีได้ออกกฎหม ายคุ้มครองแบบผังภูมิวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPS ที่ได้ขยายความคุ้มครองแก่
อุตสาหกรรมผังภูมิวงจรอิเล็คทรอนิกส์ตาม Treaty on Intellectual Property in Respect of 
Integrated Circuits  (The Washington Convention 1989)   
 ในปีค.ศ.1991  ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา   แต่ด้วยความตกลงระหว่างประเทศ TRIPs  ส่งผลให้ต่อมาประเทศเกาหลีได้มอบความ
คุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าตามกฎหมาย Unfair Competition Prevention Act  
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีใต้  คือ  
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้   เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายตอบ
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โต้ทางการค้าแก่ประเทศเกาหลีใต้  หากประเทศเกาหลีใต้ไม่ปรับปรุงมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่สินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา   ส่งนี้จึงทําให้การแก้ไขกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีจึงเกิดขึ้นจากแรงกดดันเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นส่วนใหญ่   เพื่อที่ประเทศสหรัฐจะไม่ใช้การตอบโต้ทางการค้าการลงทุนตามนโยบายมาตรา 
301  
 ต่อมาปี ค.ศ.1986  ประเทศเกาหลีใต้จึงต้องแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร  การแก้ไขคร้ังนี้ได้
นําข้อตกลงทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามารวมไว้ด้วย  จนอุตสาหกรรมยาและ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถได้รับความคุ้มครองถึง 50 ปี  ภายใต้การดําเนินงานที่มีความชัดเจน
ของหน่วยงานด้านสิทธิบัตรของประเทศเกาหลีใต้   เช่นเดียวกันมาตรการ 301 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์  เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ยังไม่อาจ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ   ทําให้ในประเทศเกาหลีใต้จึง
ยอมรับกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา Copyright Bill 1987   ในฐานะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้  ในเวลาเดียวกัน
ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ออกกฎหมายคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกฉบับด้วย    
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ปรากฏตัวขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.
1957  และกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้มีการแก้ไขตลอดมาถึง 14 ครั้ง  โดยการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่สําคัญ  คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.1986  และการแก้ไขในปี ค.ศ.2006   จนในที่สุดประเทศเกาหลีใต้
จึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับมาตรฐานปัจจุบัน  อันได้แก่   กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.2007 
 6.3.2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้มอบความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์แก่งานตามที่กฎหมายกําหนดไว้    ดังปรากฏคํานิยามคําว่า  “งาน” (works) ในบทบัญญัติ
มาตรา 2 (1) ที่บัญญัติว่า 
 Article 2(Definitions) The definitions of the terms used in this Act shall have the 
meaning as follows:  
 1. "Works" shall mean creative productions in which the ideas or emotion of 
human beings are expressed  
 2. "Authors" shall mean the persons who create works … 
 ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  จึงได้แก่การผลิตงานจากความคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการแสดงออกทางความคิด หรือ อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์    และงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตรา 2 (1) นี้สามารถจําแนกย่อยออกเป็น 9 ประเภทตามมาตรา 4 (1) ดังนี้ 



 

 

233 

 มาตรา 4 (1)  ตามบทบัญญัตินี้คําว่า “งาน” หมายความรวมถึงงานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1 นวนิยาย  บทกวี  บทความ  การบรรยาย  การพูด  การแสดง และงานวรรณกรรมอื่น ๆ 
 2 งานดนตรีต่าง ๆ 
 3 งานมหรสพ   รวมทั้งงานละคร  การเต้นรํา  ละครใบ้ 
 4 การพิมพ์  งานเขียนด้วยมือ  การออกแบบ  การแกะสลัก   งานหัตถศิลป์  งานศิลป
ประยุกต์และงานศิลปะอ่ืน ๆ 
 5 งานสถาปัตยกรรม  รวมถึงหุ่นจําลองและแบบผังของงานสถาปัตยกรรม 
 6 งานภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพหรืองานอื่นอันมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน 
 7 งานภาพยนตร์ 
 8 งานแผนที่  สถิติ  การวาดออกแบบ  การสเก็ตภาพ  หุ่นจําลองและแผนภาพของงาน 
 9 งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์38 
 สําหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 ประเภทด้วยกัน  คือ 
 ประเภทแรก  งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือ งานออกแบบตามมาตรา  4 (1) ข้อ 4  
เพราะงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการออกแบบ  ซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง  และ 
 ประเภทที่สอง  งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือ  งานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) ข้อ 
4  ซึ่งในทางวิชาการถือว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะชนิดหนึ่ง  ซึ่งนักออกแบบใช้
รูปร่าง รูปทรงของสิ่งต่าง ๆ  เพื่อการแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมของนักออกแบบ   โดยงาน

                                                        
38  Article 4.—(1) As used in this Act, “works” shall include, in particular, the following 
1. Novels, poems, articles, lectures, recitations, plays and other literary works; 
2. Musical works; 
3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes; 
4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works; 
5. Architectural works including architectural models and plans; 
6. Photographic works including photographs and other works produced by similar methods; 
7. Cinematographic works; 
8. Maps, charts, design drawings, sketches, models and other diagrammatic works; 
9. Computer program works; 
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ออกแบบที่เป็นศิลปประยุกต์นี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ  ได้แก่  การสร้างสรรค์งานศิลปะและการ
มุ่งสร้างคุณประโยชน์จากการงานออกแบบนั้น  งานออกแบบจึงถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามคํา
นิยามในมาตรา 2 (15)39 ที่บัญญัติไว ้
 ส่วนศ าลสู ง เกาหลีใ ต้ได้มี คํ าวินิจฉัย เมื่ อวันที่  23  กุมภาพันธ์   ค .ศ .1 996   ว่ า                    
งานศิลปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม   และงานอุตสาหกรรมการออกแบบได้รับความคุ้มครองโดย
กฎหมายการออกแบบ (Design Act)     ในขณะเดียวกันงานทั้งสองก็ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act)   เพียงเมื่องานศิลปประยุกต์เกิดขึ้นและมีคุณค่าด้านงานศิลปะ  
งานศิลปประยุกต์ย่อมอยู่ภายใต้ขอบเขตคํานิยามงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ  และความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์40 
 ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงถือเป็นงาน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.
2007 ถือว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานออกแบบ  หรืองานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) 
ข้อ 4 บัญญัติไว้  แต่ในการใช้การตีความของนักกฎหมายประเทศเกาหลีใต้แล้ว  งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานศิลปประยุกต์  เพราะงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานแผนกหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมการออกแบบ  ดังที่ศาลสูงเกาหลีได้มีคําวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ค.ศ.
1996   
 6.3.2.  ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 เน่ืองจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านาน   ผ้าไหมจึงถูกใช้
ทําเป็นเคร่ืองแต่งกายตามวัฒนธรรมและประเพณีของตน    ทําให้ปัจจุบันลวดลายบนผืนผ้าไหม
เกาหลีจึงสามารถแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท  ซึ่งลวดลายแต่ละประเภทจะมีความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007 แตกต่างกัน  ดังนี้ 
 1.  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม  ตามตําราวิชาการพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  
จะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานใดนั้น   งานดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ  คือ 
 ก)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเกิดจากความคิดริเร่ิม 
(Originality) 

                                                        
39 Article 2(Definitions) The definitions of the terms used in this Act shall have the meaning as follows:.. 
    15. "Works of applied art" shall mean artistic works that may be reproduced in the same shape on articles and 
whose originality is distinguishable from the articles used, and shall include designs, etc.;  
40 Ki-Su Lee. Intellectual Property Law in Korea. (United Kingdom :  kluwer Law International, 2003),  
    p.128-129 



 

 

235 

 ข)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions) 
 ค)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องบรรจุอยู่ในรูปสื่อวัสดุที่มี
ตัวตน (Fixation) 
 ง)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิดริเร่ิม (Expression Dichotomy) 
 จ)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ได้รับความ คุ้มครองโดย
ปราศจากแบบพิธี (Formal Requirements) 
 ก)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเกิดจากความคิดริเร่ิม 
(Originality)    
 สําหรับเงื่อนไขประการแรกสําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  คืองานต้องเกิดขึ้นจาก
ความคิดริเร่ิมของผู้สร้างสรรค์  โดยผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดริเร่ิมของตนเองและมากพอสมควร
ระดับหนึ่ง   ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่หมายถึงความใหม่   หลักการเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ไม่จําเป็นต้องมีความใหม่   หลักการน้ีเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์     
 ในทางกลับกันตามกฎหมายสิทธิบัตร  หลักเร่ืองความใหม่ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง  
เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรอาจละเมิดในส่วนวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต   โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
การผลิตหรือกระบวนการผลิตเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร   แม้ว่าผู้ประดิษฐ์
มิได้มีเจตนาละเมิดสิทธิบัตรผู้อ่ืนก็ตาม   แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นกลับเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับสิทธิบัตรแล้ว 
 ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์เร่ืองความใหม่นี้จึงเป็นความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  
เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ต้องพิจารณาถึงความใหม่   ทําให้งานอันมีลิขสิทธิ์อาจมีจํานวนสองชิ้น
หรือมากกว่านั้นที่เหมือนหรือคล้ายกันได้    แต่งานทั้งหมดก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น  ผู้สร้างสรรค์ทั้งดังกล่าวทั้งหมดจึงสามารถได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานของ
ตนตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ 
 ด้านศาลสูงเกาหลีใต้ก็ยอมรับหลักเกณฑ์ของคําว่า “ความคิดสร้างสรรค์” (creativity)  มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงคําว่า “ความคิดริเร่ิม” (Originality)   แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วคําทั้งสอง
มีความหมายแตกต่างกัน  โดยศาลให้เหตุผลว่า  คําทั้งสองมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย   การใช้
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คําว่า“ความคิดสร้างสรรค์” (creativity)  แทนที่คําว่า “ความคิดริเร่ิม” (Originality)  เช่นนี้ถือเป็น
เร่ืองปกติ41  
 ข)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions)   
 การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการได้มาซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์   หลักกฎหมายนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีของศาลสูง (The Supreme Court)   
และหลักเร่ือง ความคิด (thought) หรืออารมณ์ความรู้สึก (emotions)  ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
มากกว่าองค์ประกอบเร่ืองความคิดริเร่ิม (originality)  ดังปรากฏคําตัดสินของศาลสูง  เมื่อวันที่     
12 กรกฎาคม  ค.ศ.1977  ดังนี ้
 ชื่อของการ์ตูนไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์  เพราะชื่อการ์ตูนมิใช่เป็นการแสดงออกทาง
ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึก   
 ต่อมาศาลสูงเกาหลีใต้มีคําพิพากษา  เมื่อวันที่ 20 กันยายน  ค.ศ.1990  ว่า  การที่บุคคลใด
นําชื่อหนังสือมาใช้เป็นการแสดง  การกระทําเช่นน้ีไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 นอกจากนี้การแสดงออกซึ่งความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกต้องอยู่ในรูปงานวรรณกรรม  
วิทยาศาสตร์  หรืองานศิลปะ  ดังนั้นงานใดเป็นงานด้านเทคนิคหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย  งานนั้น
ไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   งานในแผนกอุตสาหกรรมที่เป็นการสร้างงานตามหน้าที่ ( functional)  
หรือ  การสร้างงานเพื่อประโยชน์ใช้สอย (utilitarian)  งานทั้งสองนี้ไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์   แต่งาน
ดังกล่าวอาจได้ถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามหมวด 4 (6)  และงานเช่นนี้ย่อมมีฐานะเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์42 
 ค)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007 ต้องบรรจุอยู่ในรูปสื่อวัสดุท่ีมี
ตัวตน (Fixation) 
 ด้วยเหตุที่สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Literary and Artistic 
Works)  และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC)  ต่างไม่มีระบุว่า  งานที่ได้รับลิขสิทธิ์ต้องบรรจุอยู่ใน
สื่อวัสดุที่มีตัวตน (Fixation)    ดังนี้งานพูดต่าง  ๆ  เช่น การปราศรัย  การบรรยาย  และการอภิปราย  
ฯลฯ  รวมทั้งงานแสดงดนตรีสดหรือละครที่ไม่เตรียมการมาก่อน  การแสดงดนตรีแจ๊สสด  การก่อ
ปราสาททราย  การแพร่เสียงหรือแพร่ภาพทางวิทยุหรือโทรทัศน์  หรืองานแกะสลักน้ําแข็ง  งาน
เหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้  หากงานเหล่านี้เป็นผลจาก

                                                        
41 Ibid, p.123 
42 Ibid, p.123 
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ความคิดทางสติปัญญาแรงงานของมนุษย์   เนื่องด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์หาได้บังคับให้งานเหล่านี้ต้อง
บรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัวตนแต่อย่างใด 
 แต่อย่างไรก็ตามศาลสูงเกาหลีใต้กลับมีความเห็นแตกต่างไปเกี่ยวกับการได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์    ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ต้องบรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัวตน   เพราะงานบางอย่าง
จําเป็นต้องบรรจุในสื่อวัตถุที่มีตัวตน  มิฉะนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่อาจให้ความคุ้มครองได้  เพราะผู้
สร้างสรรค์มิได้แสดงออกถึงแนวความคิดของตน  ความคิดเห็นของศาลเช่นนี้จึงเป็นจุดแบ่งแยก
ระหว่างงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์และงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์   ทําให้เกิด
ข้อจํากัดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ว่า  งานต้องบรรจุอยู่ในสื่อวัสดุที่มีตัวตนพอสมควร  งานชิ้นนั้นจึงมี
เหตุอันสมควรที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 สําหรับงานภาพยนตร์มีข้อยกเว้นกรณีพิเศษเร่ืองการบรรจุงานลงสื่อวัสดุ  โดยปรากฏใน
คํานิยามตามกฎหมายลิขสิทธิ์คําว่า  “reproduction”  ว่าหมายถึง  การบรรจุงานลงในสื่อวัสดุที่มี
ตัวตนแบบงานโสตทัศนวัสดุ  ซึ่งงานดังกล่าวสามารถถูกทําซ้ําออกเป็นงานโสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ 
เช่น  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  หรือการทําสําเนางานภาพยนตร์  เป็นต้น43 
 ง)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ต้องเป็นการแสดงออกของ
ความคิดริเร่ิม (Expression Dichotomy) 
 ลิขสิทธิ์ได้ขยายความคุ้มครองไปยังแนวความคิดที่อยู่ในรูปแบบพิเศษ  หรือแนวความคิด
ที่ถูกแสดงอย่างเป็นรูปธรรม  หรือการแสดงออกซึ่งความคิดในรูปแบบอ่ืน ๆ  ของผู้สร้างสรรค์    
โดยองค์ประกอบความคุ้มครองลิขสิทธิ์ข้อหนึ่ง  คือ  กฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองการแสดงออกซึ่ง
ความคิดของมนุษย์   แต่เพียงแนวความคิด (Idea) หาใช่วัตถุที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง  ดังปรากฏ
ตามมาตรา 9 (2) ความตกลง TRIPs  แม้ว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ไม่ปรากฏบทบัญญัติเร่ือง
ความคุ้มครองการแสดงออกของความคิด   และศาลสูงเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีคําวินิจฉัยที่ชัดแจ้ง  แต่
ปรากฏว่า    ศาลสูงเกาหลีใต้ได้มีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดไว้  ในคดีเมื่อวันที่   
8 มิถุนายน  ค.ศ.1993 และวันที่ 14 มิถุนายน  ค.ศ.1996  ว่า 
 ไวยากรณ์ภาษากรีกไม่ใช่ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  การทําซ้ําไวยากรณ์ภาษา
กรีกจึงเป็นเพียงการละเมิดวัตถุดิบบางส่วนที่สร้างงานขึ้นเท่านั้น  การกระทําเช่นนี้จึงไม่ใช่ความผิด
ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง  และไวยากรณ์ภาษากรีกก็หาใช่การแสดงออกทางความคิดของผู้สร้างสรรค์ 

                                                        
43 Ibid, p.123 
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 เช่นเดียวกับชื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสารก็ไม่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์  เพราะ
การตั้งชื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารหรือนิตยสารก็มิใช่การแสดงออกทางความคิด  แต่งานดังกล่าว
อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า44 
 จ)  งาน (works) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ได้รับความคุ้มครองโดย
ปราศจากแบบพิธี (Formal Requirements) 
 ด้วยเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น   ซึ่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น
มาตรา 5 (2)  ระบุว่า  ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากการจดทะเบียน     
ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีมาตรา 10 (2) บัญญัติว่า   กฎหมายจะเร่ิมให้ความคุ้มครองทันทีที่
งานถูกสร้างขึ้นอย่างสมบรูณ์และไม่คํานึงถึงกระบวนการจดทะเบียน     รวมทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ยังไม่ต้องการกระบวนต่อไปนี้ 
 1.  เงื่อนไขต่าง ๆ 
 2.  การเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 3.  การฝากสําเนางานต่อกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 4.  การจดทะเบียน 
 เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะได้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์   ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อการได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์   แม้ว่าโดยทั่วไปผู้สร้างสรรค์จะนิยมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก็ตาม   และตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยอมรับการจดทะเบียนก็ตาม   โดยผู้สร้างสรรค์จะสามารถจดทะเบียนชื่อของตน
หรือวันที่เผยแพร่งานหรือไม่เผยแพร่งานของตนตามมาตรา 51  มาตรา 52    การจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องต้น (prima facie)  เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง   รวมทั้งผู้
โอนลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนการโอนลิขสิทธิ์   มิฉะนั้นการโอนดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์45 
 จากองค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้นเมื่อพิจารณาประกอบกับงานลวดลายผ้าไหม
โบราณแล้วจะพบว่า  ลวดลายโบราณของผ้าไหมเกาหลีไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  แม้ว่าลวดลายโบราณดังกล่าวจะเป็นงานแสดงออกของความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ตาม  เพราะลวดลายผ้าไหมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มี
ผลบังคับใช้  ประกอบกับลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน   ลวดลายโบราณของผ้า
ไหมเหล่านี้จึงมีสถานะเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์หรืองานสาธารณะ (Public domain)  อีกทั้งตาม

                                                        
44 Ibid, p.124 
45 Ibid, p.124 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007 ก็มิได้ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณ  ในฐานะที่ลวดลาย
โบราณเหล่านี้เป็นงานด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Folk law) 
 2.  ลวดลายท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม   สืบเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้า
ไหมได้ผลิตผ้าไหมที่มีลวดลายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรม
เหล่านี้จึงมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007    ในฐานะที่ลวดลาย
ผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) ซึ่งบัญญัติว่า 
 มาตรา 4 (1)  ตามบทบัญญัตินี้คําว่า “งาน” หมายความรวมถึงงานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้… 
 4 การพิมพ์  งานเขียนด้วยมือ  การออกแบบ  การแกะสลัก   งานหัตถศิลป์  งานศิลป
ประยุกต์และงานศิลปะอ่ืน ๆ…46 
 ด้วยเหตุที่งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม  คืองานศิลปะที่มีรูปร่าง รูปทรง
และงานศิลปะเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญด้านประโยชน์ใช้สอย   งานลวดลายของผ้าไหมที่เกิดขึ้น
ใหม่ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นผลผลิตจากความคิดสติปัญญาของมนุษย์   และตามมาตรา  2 และ
มาตรา 4 (1) ข้อ 4 ถือว่า  งานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์   ทําให้ทันทีที่ลวดลายผ้าไหมทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์   ลวดลายใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมเหล่านี้ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 
 ดังนั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  จึงให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมและงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นในทางอุตสาหกรรม   โดยงานออกแบบลวดลายผ้า
และงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมไหมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ตาม
มาตรา 2 (1) (15) และมาตรา 4 (1) ข้อ 4  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  แต่ลวดลายโบราณบน
ผืนผ้าไหมเกาหลีถือเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ (งานสาธารณะ)  เพราะงานลวดลายผ้าไหมโบราณ
ดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาแห่งความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว   รวมทั้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศเกาหลีใต้ก็มิได้มีมาตรการคุ้มครองลวดลายโบราณ   ในฐานะที่ลวดลายโบราณเหล่านี้เป็น
งานทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด  

                                                        
46  Article 4.—(1) As used in this Act, “works” shall include, in particular, the following 
1. Novels, poems, articles, lectures, recitations, plays and other literary works; 
2. Musical works; 
3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes; 
4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic works;… 
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6.4 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) 
เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน  ซึ่งรายได้จากการส่งออก
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามส่วนหน่ึงมาจากผ้าไหมและเส้นด้ายไหม   และประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์   เพื่อคุ้มครองงานลวดลายผ้า
ไหม  ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาถึงประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  และความคุ้มครองงานลวดลายผ้า
ไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ  

6.4.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสืบเนื่องได้ตั้งแต่ ก่อนปี
ค.ศ.42 ถึง ปัจจุบัน   โดยการปกครองของประเทศเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น  2  ยุคใหญ่  ดังน้ี 
 ยุคแรก   ยุคการปกครองในระบบกษัตริย์  ตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 45 ถึง  ค.ศ.1945    ภายใต้การ
ปกครองราชย์วงศ์เหงวียน  จักรพรรดิตึดึ๊ก ทรงต่อต้านชาวคริสต์อย่างรุนแรง  เพื่อไม่ให้บาทหลวง
มาเผยแพร่ศาสนาได้   จนในที่สุดในปี ค.ศ.1858  บาทหลวงชาวฝร่ังเศสขอความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลของตนให้ช่วยคุ้มครอง   เรือรบฝร่ังเศสจึงเข้าในน่านน้ําเมืองดานัง (หรือตูราน) ฐานทัพเรือ
ใกล้เมืองหลวงเว้    นําไปสู่การสู้รบกันของทัพเรือฝร่ังเศสและกองทัพเวียดนาม  และประเทศ
เวียดนามได้สูญเสียเอกราชแก่ประเทศฝร่ังเศส  แม้ว่าประเทศเวียดนามยังมีจักรพรรดิเช่นเดิม   แต่ผู้
เป็นกษัตริย์ต้องผ่านการร่วมคัดเลือกโดยข้าหลวงฝร่ังเศสและมีฐานะเป็นสัญลักษณ์ อํานาจในการ
บริหารการคลัง การทหารและการทูตสูงสุดเป็นของฝร่ังเศส ถือว่าเวียดนามสิ้นสุดฐานะเอกราชนับ
แต่นั้น 
 ในด้านระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์   ไม่ปรากฏ
ว่า  กษัตริย์องค์ใดของประเทศเวียดนามได้ทรงตรากฎหมายลิขสิทธิ์ไว้   สืบเนื่องจากดินแดนแถบนี้
ตกอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอด   จนประเทศเวียดนามไม่มีเวลามากพอที่สร้างระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นประเทศจีนหรือประเทศญ่ีปุ่น   แม้ว่าประเทศเวียดนามจะเป็นแหล่งผลิต
ผ้าไหมและเส้นไหมชั้นดีแหล่งหนึ่งของโลกก็ตาม47 
 ยุคท่ีสอง  ยุคเอกราช  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945  ถึง  ปัจจุบัน   นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1945  ประเทศ
เวียดนามได้ตกอยู่ในฐานะอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศส   ชาวฝร่ังเศสได้แสวงหาประโยชน์จาก

                                                        
47 Martin W.Chow .  Intellectual Property laws of East Asia . (Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 1997), 
   p.509 
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ดินแดนแถบนี้   เพื่อการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรแก่โรงงานในประเทศฝร่ังเศส   ชาวฝร่ังเศส
จํานวนหนึ่งจึงเข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศฝร่ังเศส   พร้อมกับการตั้งโรงเรียนเผยแพร่
วัฒนธรรมของตน   จนชาวเวียดนามส่วนหนึ่งสําเร็จการศึกษาแบบตะวันตก   และชาวเวียดนาม
กลุ่มนี้เร่ิมต้องการอิสระในการทํางานและมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ  นําไปสู่การก่อตัว
ของกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ที่เข้มแข็งที่สุดคือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่ตั้งขึ้นโดยโฮจิมินห์   ต่อมา
ปรับเปลี่ยนเป็น กลุ่มเวียดมินห์ ได้นําชาวนาก่อการต่อต้านฝร่ังเศสในชนบท 
 หลังจากนั้นประเทศฝร่ังเศสได้กลับเข้ามาขับไล่รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับ     
เอกราชของประเทศเวียดนาม   นําไปสู่สงครามจนในที่สุดฝร่ังเศสพ่ายแพ้แก่กองกําลังเวียดมินห์ที่
ค่ายเดียนเบียนฟู ในปี ค.ศ.1954   ประเทศฝร่ังเศสจึงยอมทําสนธิสัญญาเจนีวาและรับรองเอกราช
ของประเทศเวียดนาม   แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่ต้องการ
รวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์   ผลลัพธ์ก็คือประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ  โดยใช้
เส้นละติจูดที่ 17 องศาเหนือแบ่งแยกประเทศเวียดนามส่วนเหนือ และประเทศเวียดนามใต้ออกจาก
กัน  ซึ่งในช่วงนี้เองประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต้ต่างได้เร่ิมพัฒนาระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้นเป็นคร้ังแรก  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ประเทศเวียดนามเหนือ (North Vietnam)     ในปี ค.ศ.1958  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
สมัยใหม่ถูกประกาศใช้เป็นคร้ังแรกโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  ยุคสมัยการปกครองในระบบ
คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลเวียดนามเหนือ (North Vietnam)   เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่การประดิษฐ์
และปรับปรุงอุตสาหกรรม    หลังจากนั้นรัฐบาลเวียดนามเหนือได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม   ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า   โดยประเทศเวียดนามเหนือยังไม่ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์    แต่อย่างไรก็ตามระหว่าง
ช่วงปีค.ศ.1965 ถึง ค.ศ.1981  การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมยังไม่
เกิดขึ้น   จวบจนกระทั่งสภาเวียดนามเหนือได้ลงมติยอมรับกฎหมายทั้งสอง   กฎหมายทั้งสองฉบับ
จึงเร่ิมมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง   นับแต่นั้นกฎหมายเวียดนามเหนือจึงคุ้มครองการประดิษฐ์ 
 ประเทศเวียดนามใต้ (South Vietnam)   ในปี ค.ศ.1950  ประเทศเวียดนามใต้ประกาศใช้
กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม   ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขอีก 2 คร้ัง  คือ ในปี 
ค.ศ.1957  และปี ค.ศ.1972  และเช่นเดียวกันประเทศเวียดนามใต้ก็ไม่ได้ประกาศใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด    จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1975  ประเทศเวียดนามเหนือได้เข้าครอบครองดินแดน
ประเทศเวียดนามใต้  พร้อม ๆ กับการสิ้นสุดการปกครองระบบประชาธิปไตยของประเวียดนามใต้    
ประเทศเวียดนามเหนือจึงเข้าครอบครองสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจ านวนมากกว่า 20,000 



 

 

242 

เคร่ืองหมาย  และสิทธิบัตรจ านวนมากกว่า 2,729 สิทธิบัตร   ซึ่งแต่เดิมเคร่ืองหมายการค้าและ
สิทธิบัตรเหล่านี้เคยเป็นของประเทศเวียดนามเหนือมาก่อน 
 นับแต่ประเทศเวียดนามเหนือเข้าครอบครองประเทศเวียดนามใต้เป็นต้นมา   ประเทศ
เวียดนามได้ประกาศชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า  “The Socialist Republic of Vietnam”  รัฐบาล
เวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  คือ  Ordinance on 
Innovation to Effect Technical Improvements and Rationalization in Production and on Invention  
ดังปรากฏอยู่ใน Decree No. 31-CP ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23  มกราคม  ค.ศ.1981     และต่อมา
กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขอีกคร้ังหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีตาม  Decree No. 84-HDBT ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  ค.ศ.199048 
 นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาอีก
หลายฉบับ  คือ   

 1.  พระราชกฤษฎีกา Utility Solutions  ปรากฏอยู่ใน Decree No. 200 HDBT ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  ค.ศ.1988    

 2.  พระราชกฤษฎีกาการออกแบบทางอุตสาหกรรม  ปรากฏอยู่ใน Decree No. 85 HDBT 

ประกาศใช้เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  ค.ศ.1988  ซึ่งภายหลังมีการแก้ไขโดย Decree No. 84 HDBT 

 3.  พระราชกฤษฎีกาเคร่ืองหมาย ปรากฏอยู่ใน Decree No. 197 HDBT ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 14  ธันวาคม  ค.ศ.1982  แก้ไขภายหลังโดย Decree No. 84 HDBT เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  ค.ศ.

1990 

 4.  พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 

มกราคม ค.ศ.1989 

 5.  พระราชกฤษฎีกาการโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่เวียดนาม  ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1988 

 6.  พระราชกฤษฎีกาการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาในประเทศเวียดนาม  

ปรากฏอยู่ใน Decree No. 49  HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่  4  มีนาคม  ค.ศ.1991 

                                                        
48 Ibid, p.509-510 
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 7.  พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองลิขสิทธิ์  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  ค.ศ.1994 

 8.  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิปรากฏอยู่ใน Decree No. 201  HDBT 

ประกาศใช้เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  ค.ศ.1988 

 9.  พระราชกฤษฎีกาการควบคุมและการลงโทษผู้ผลิตสินค้าปลอมแปลง ปรากฏอยู่ใน 

Decree No. 140  HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่  25  เมษายน  ค.ศ.199149 

 ส่วนบุคคลใดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศเวียดนามใต้   ก่อนที่ประเทศ
เวียดนามเหนือจะเข้าครอบครองดินแดนประเทศเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน  ค.ศ.1975   การ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้ยังถือเป็นการจดทะเบียนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย   แต่ผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวต้องมาจดทะเบียนใหม่อีกคร้ังก่อนปี ค.ศ.
1982   ซึ่งปี ค.ศ.1982 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่ตามประกาศ
รัฐบาลประเทศเวียดนาม    ดังนั้นผู้ครอบครองเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้
จึงต้องไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่อีกคร้ังหนึ่งกับหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม  การจด
ทะเบียนคร้ังหลังนี้เป็นไปอย่างสะดวก  เพราะหน่วยราชการเวียดนามถือว่า  เอกสารการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าก่อนปี ค.ศ.1975 เป็นพยานหลักฐานในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่
ได้50 
 ส าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์  นับแต่ปี ค.ศ.1994 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลิขสิทธิ์   โดยกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกน ามาใช้ร่วมกับประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code)   ฉบับลงวันที่   28 ตุลาคม  ค.ศ.1994  ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้รองรับมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ    
ต่าง ๆ   แม้ว่าขณะนั้นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมิได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศก็ตาม  ท าให้งานของชาวต่างชาติย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    ซึ่งในภายหลังกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถูกการแก้ไขอีกหลายคร้ัง 
 จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  ค.ศ.2004  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and 

                                                        
49 Ibid, p.509-510 
50 Ibid, p.509-510 
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Artistic Works)  พร้อม ๆ กับการที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 
156 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามต้องมอบความคุ้มครองแก่งานของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามตามกรอบ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น51 
 ต่อมาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  เช่น  การสื่อสารผ่านวิทยุ
โทรทัศน์  การสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงท า
การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลายคร้ัง  เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเวียดนาม  
จนถึงปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006  ลง
วันที่ 21 กันยายน  ค.ศ.2006  เป็นกฎหมายที่ก าหนดขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับล่าสุด  ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้งานร่วมกับประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005) 
 ดังนั้นแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในสภาพสงครามระหว่างประเทศ
มาโดยตลอด   ส่งผลให้พัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์เวียดนามเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ  
แต่เมื่อสภาประชาชนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับปี 
ค.ศ.1994 เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติแล้ ว  กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พัฒนามาโดยตลอด   จนกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามมีความทันสมัยรองรับความตกลงระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน 

6.4.2 ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น   ปัจจุบัน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนเอง   หากแต่ระบบความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   โดยตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 เป็นขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์หลัก   ซึ่งนัก
กฎหมายเวียดนามต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ร่วมกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 
(DECREE No. 100/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING 
THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED 
RIGHTS)   ในฐานะที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 เป็นคู่มือ  เพื่อการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง   และงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ

                                                        
51 Embassy of Vietman. Vietnam Adopts Int’l Copyright Laws. (Washington USA : Embassy of Vietnam, 2004) 
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มาตรา  14  อนุ 1 ข้อ g กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005) 
ซึ่งบัญญัติว่า 
 Article 14  Forms of protected works 
 1. Literary, artistic and scientific works protected including: 
 a) Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works 
expressed in forms of letters or other writing characters; 
 b) Lectures, presentations and other speeches; 
 c) Journalistic works; 
 d) Musical works; 
 d’) Dramatic works; 
 e) Cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred 
to as cinematographic works); 
 g) Fine art works and applied art works; 
 h) Photographic works; 
 i) Architectural works; 
 k) Graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; 
 l) Folk artistic and literary works. 
 m) Computer programs and compilations of data.. 
 ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2005  มาตรา 14  รูปแบบงานที่ได้รับความ
คุ้มครอง คือ  งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม และ งานวิทยาศาสตร์  รวมถึงงานดังต่อไปนี้ 
 a)  งานวรรณกรรมและงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ  อุปกรณ์
การสอน  และงานอื่น ๆ ที่แสดงออกในรูปตัวอักษรหรืองานเขียนรูปแบบอื่น ๆ 

b)  งานบรรยาย  การน าเสนองาน  หรืองานพูดอื่น ๆ 
c)  งานนิตยสาร 
d)  งานดนตรี 
d’) งานละคร 

 e)  งานภาพยนตร์และงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเดียวกัน 
 g)  งานวิจิตรศิลป์ (Fine art works) และงานศิลปประยุกต์ (applied art works) 
 h)  งานภาพถ่าย 
 i)  งานสถาปัตยกรรม 
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 k)  งานกราฟฟิค  งานสเก็ตภาพ  แผนที่  งานเกี่ยวเนื่องกับการวาดแผนที่และทาง
วิทยาศาสตร์ 
 l)  ศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรม 
 m)  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานฐานข้อมูล 
 ส าหรับงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมนับเป็นงานศิลปประยุกต์ในข้อ g  เพราะ
งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์  ท าให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ประกอบไปด้วยรูปลายเส้น  สี  รูปร่างของลวดลาย  โดยผู้สร้างสรรค์งานออกแบบมีความประสงค์
ส าคัญ  คือ  การสร้างลวดลายที่สวยงามและการจูงใจผู้บริโภคหาใช่เป็นเพียงการชื่นชมคุณค่าทาง
งานศิลปะอย่างเดียวไม่   ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/ND-
CP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A 
NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS)  ซึ่งบัญญัติว่า 
 Article 15.- Plastic-art works and works of applied art… 
 2. Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the Intellectual 
Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or layouts, 
having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand or by 
machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or packages. 
 ตามบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006   ได้ให้ค าจ ากัดความ
ค าว่า  “งานศิลปประยุกต์”  ไว้ว่า  “งานศิลปประยุกต์  ตามมาตรา 14  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(the Intellectual Property Law)  หมายถึง  การน าเสนองานในรูปลายเส้น  สี  รูปทรงสามมิติ  หรือ
งานโครงสร้าง   และการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งต้องเป็นการผลิตงาน
จ านวนมาก ๆ  ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์  หรือโดยเคร่ืองจักรกล  เช่น  เคร่ืองหมาย  งานหัตถศิลป์  
หรือ งานวิจิตรศิลป์  fine-arts   โดยตามบทบัญญัตินี้งานดังกล่าวแสดงออกในรูปผลผลิต หรือ 
บรรจุภัณฑ์” 
 ดังนั้นงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภท            
ศิลปประยุกต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2006  เพราะงานออกแบบเหล่านี้เป็นงานของ
ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้จะเป็นต้นแบบของสินค้าทางอุตสาหกรรม  โดยงาน
ออกแบบมีส่วนประกอบส าคัญ  คือลายเส้น  สีสัน  รูปร่าง  และรูปทรงของลวดลายบนผืนผ้าไหม   
ภายใต้เจตนารมณ์ของนักออกแบบ  คือ  การสร้างความสวยงามแก่ผืนผ้าไหมเพื่อจูงใจผู้บริโภคและ
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ตอบสนองความต้องการของตลาด  รวมทั้งตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมประเพณีของชาว
เวียดนาม  เช่น  ลวดลายหงส์บนชุดแต่งงาน  ฯลฯ  ทั้งนี้ไม่ว่าชาวบ้านจะผลิตลวดลายที่ออกแบบ
ดังกล่าวด้วยเคร่ืองจักรหรือด้วยมือก็ตาม  
 6.4.3.  ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  
คนเวียดนามจึงมีชุดแต่งกายประจ าชาติที่เอกลักษณ์ของตน  และคนเวียดนามได้ผลิตผ้าไหมมาเป็น
เวลานาน   ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันลวดลายของผืนผ้าไหมชาวเวียดนามจึงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 
ประเภท  ดังนี ้
 1.  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม  ชาวเวียดนามเป็นชาติหนึ่งที่มีเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองแต่งกายของหญิงสาวคือชุดอ๊าว หย่าย52   ซึ่งชุดอ๊าว หย่ายมีลักษณะพิเศษ
อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษหลายประการ  เช่น ชุดอ๊าว หย่ายเป็นชุดยาวผ่าด้านหน้าด้านหลังออกจาก
กัน กางเกงกรุยเท้า เนื้อผ้าบางเบา ช่วงบนพอดีตัว ปกแบบจีน  ฯลฯ  โดยชุดแต่งกายเหล่านี้ผลิตมา
จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย  พร้อม ๆ กับการปักหรือพิมพ์ลวดลายที่สวยงามบนผืนผ้า   ท าให้ประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีลวดลาบโบราณที่น่าสนใจ   และงานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม
เวียดนามเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2006  
บัญญัติว่า 

                                                        
52 ภาษาเวียดนามตอนใตค้ าว่า "อ๊าว หย่าย",มาจากค า 2 ค า คือ  ค าว่า "อ๊าว" หมายถึงเสื้อ  และค าว่า "หย่าย"  
หมายถึงยาว  แต่คนเวียดนามตอนเหนือเรียกชุดนี้ว่า "อ๊าว ส่าย"    ชุดอ๊าว หย่ายนี้มีประวัติอันยาวนาน  เริ่มต้น
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหงวียน ซ่ึงเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม   สีของเส้ือผ้าถูกก าหนดตามชนช้ันของสวมใส่ 
หญิงสาวสมัยนั้นนิยมสวมเสื้อตัวส้ันสีน้ าตาลอ่อน  กระโปรงยาวสีด า   โพกผ้าด า    และมัดเอวด้วยผ้าสีชมพูหรือ
สีม่วง   หากหญิงสาวจะออกงานพิธี   ชุดอ๊าว หย่ายจะเป็นเส้ือ ๓ ช้ันที่เปิดหน้าเป็นรูปตัววี  ท าให้ผู้อื่นมองเห็น
เสื้อตัวในซ่ึงเป็นคนละสีกับตัวนอก   ส่วนเส้ือตัวนอกมักใช้สีเข้มน้ าตาลด า  ส่วนเส้ือช้ันที่ ๒ เป็นสีเหลือง  และ
เสื้อช้ันในสุดเป็นสีชมพูติดกระดุมที่ด้านข้าง  มีชายยาวเป็น ๔ แฉก มีผ้ามัดเอวเป็นโบว์  ซ่ึงเส้ือรูปแบบนี้คงมีให้
เห็นบ้างประปรายในปัจจุบัน และในการแสดงบางชุด  การใส่เส้ือถึง ๓ ช้ันในสมัยนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็น  ชุดอ๊าว หย่ายจึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องแต่งกายของชาวเหนือ  นอกจากนี้หญิงสาวมักนิยม
สวมชุดนี้ร่วมกับหมวกปีกกว้าง 
 จนกระทั่งประมาณปี ค.ศ.1935 ประเทศเวียดนามก็มีแฟช่ันจากประเทศจีนเข้ามา  ส่งผลให้ชุดอ๊าว 
หย่ายเปลี่ยนเป็นรูปแบบเช่นปัจจุบัน  คือ ชุดอ๊าว หย่ายจะมีปกเส้ือแบบกี่เพ้าแบบจีน   เส้ือมีรูปแบบรัดรูปแบบกี่
เพ้า  และปล่อยชายเสื้อแบบเดิมที่ยาวและแยกหน้าหลังออกจากกันให้พลิ้วไหวไปตามแรงลม  เส้ือยาวมักมีสีสัน
สวยงาม แม้กระทั่งสีเข้มก็ยังดูดี  แต่กางเกงมักมีสีขาว หรือสีออกนวลๆ ตา ยามเคลื่อนไหวหรือลมพัดชายเส้ือจะ
เปิดออกให้เห็นช่วงโค้งของสะโพกที่งดงาม 
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 Article 23. Copyrights to folk artistic and literary works 
 1. Folk artistic and literary works mean the productions of collective creations 
based on traditions of a community or individuals reflecting expectations of such 
community of which the expression appropriate to its cultural and social characters, and its 
criteria and values are handed down orally or by imitation or the like, Folk artistic and 
literary works comprise the following: 
 a) Folk tales, poetry and riddles;  
 b) Folk songs and instrumental folk music; 
 c) Folk dances, plays, ceremonials and games; 
 d) Musical instruments, drawings, paintings, sculptures, architectural models which 
are created in any materials. 
 2. Organizations and individuals when using such works must indicate the origins of 
those expressions of folklore and protect their real values. 
 จากบทบัญญัติมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2005  งานศิลปะพื้นบ้านและ
งานวรรณกรรมพื้นบ้านย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   โดยมาตรา 23 ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า 
“งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน”  ไว้ว่า 
 มาตรา 23  “งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน”  หมายถึง ผลผลิตที่รวบรวม
สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานประเพณีของชุมชนหรือเอกชน  ซึ่งผลผลิตเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวังของชุมชนต่าง ๆ  และผลผลิตดังกล่าวยังแสดงออกถึงบทบาททางวัฒนธรรมและ
สังคม  บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม   รวมทั้งชุมชนได้ส่งต่องานศิลปะพื้นบ้านและวรรณกรรม
พื้นบ้านด้วยวิธีการเล่าขานหรือผลิตเลียนแบบหรือสร้างขึ้นใหม่ด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน   งานศิลปะ
พื้นบ้านและวรรณกรรมพื้นบ้านจึงประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้   
 a)  ตํานานพื้นบ้าน  กลอน  และคําปริศนา... 
 d)  เคร่ืองดนตรี  การวาด  การพิมพ์  การแกะสลัก  รูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างสรรค์
จากวัสดุต่าง ๆ  
 หากพิจารณาลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว
จะพบว่า  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมมีความหลากหลาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนใดเป็นผู้ผลิตขึ้น   
โดยลวดลายเหล่านี้มิใช่เพียงการเพิ่มความสวยงามบนผืนผ้าไหมแต่อย่างเดียว   หากแต่ลวดลาย
โบราณเหล่านี้คือลวดลายทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวเวียดนาม  ซึ่งชาวบ้านต่าง
สร้างสรรค์ขึ้นบนผืนผ้า   ไม่ว่าด้วยวิธีการพิมพ์ลาย  การวาด  หรือวิธีการอ่ืนใด 
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 ดังนั้นลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปะพื้นบ้านตามมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   ค.ศ.2005  
ส่งผลให้องค์กรหรือบุคคลใดประสงค์ใช้งานศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้  บุคคลดังกล่าวต้องระบุว่า  
ลวดลายเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมของงานศิลปะพื้นบ้าน  เพราะงานลวดลาย
โบราณเหล่านี้ได้รับการปกป้องเพื่อคุณค่าอันแท้จริงของงานทางวัฒนธรรม  
 2.  ลวดลายท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม 
 ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาด
ใหญ่จํานวนมาก   ผลผลิตสิ่งทอของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ   ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าไหมในประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามก็ได้พัฒนาด้านรูปแบบ  ลวดลายไปอย่างมาก  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ด้วยเหตุนี้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2005 จึง
ก าหนดว่า   งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจัดเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 
14 (1) ข้อ g  บัญญัติว่า 
 Article 14  Forms of protected works 
 1. Literary, artistic and scientific works protected including: 
 a) Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works 
expressed in forms of letters or other writing characters;… 
 g) Fine art works and applied art works;... 
 ประกอบกับคําอธิบายเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 มาตรา  15  ซึ่งได้ให้
คําจัดความคําว่า  “งานศิลปประยุกต์”  ไว้ว่า   
 Article 15 อนุ 2 “Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the 
Intellectual Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or 
layouts, having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand 
or by machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or 
packages”   
 อันแสดงให้เห็นว่า  งานศิลปประยุกต์  ตามมาตรา 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Law)  ได้แก่งานที่อยู่ในรูปลายเส้น  สี  รูปทรงสามมิติ  หรืองานโครงสร้าง   
และผลผลิตของงานศิลปประยุกต์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นจ านวนมาก   ทั้งนี้ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์  
หรือโดยเคร่ืองจักรกล  เช่น  เคร่ืองหมาย  งานหัตถศิลป์  หรือ งานวิจิตรศิลป์  fine-arts ฯลฯ  ซึ่ง
งานศิลปประยุกต์นี้ได้ปรากฏตัวอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ 
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 เมื่อพิจารณางานลวดลายของผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว  พบว่า  ลวดลายบนผืนผ้าไหมประกอบด้วยเส้น  สี  รูปร่าง  
รูปทรงต่าง ๆ   ซึ่งผู้ผลิตได้บรรจุลวดลายเหล่านี้ลงบนผืนผ้าไหม   ผ้าไหมในฐานะผลิตภัณฑ์จึงเพิ่ม
มูลค่าและความสวยงามมากขึ้น   รวมทั้งอิทธิพลของลวดลายดังกล่าวยังผลต่อยอดการจ าหน่ายผ้า
ไหมอีกด้วย  ดังนั้นลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 14 (1) ข้อ g  ประกอบกับมาตรา  15 อนุ 2 พระราชกฤษฎีกาฉบับ
ที่ 100/2006  
 
6.5 ประเทศอินเดีย 
 ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้และมี
ประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก   และประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีสามารถผลิตผ้า
ไหมคุณภาพดีได้   จนผ้าไหมและผ้าซ่าหลีของคนอินเดียกลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ   
ประกอบกับประเทศอินเดียยังได้รับปรัชญาความคิดทางกฎหมายจากประเทศอังกฤษ   เมื่อคร้ัง
ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ   เพื่อความเข้าใจถึงแนวทางการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์แก่งานลวดลายผ้าไหม   ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาถึงประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย  
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์   และความคุ้มครองงานลวดลาย
ผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ  
 6.5.1.  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถแบ่งแยกพัฒนาการตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้เป็น 3 ยุค  ดังนี้ 
 1.  ยุคก่อนเกิดกฎหมายลิขสิทธิ์  ตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.1842 
 ประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน  เร่ิมตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,500 ปี
ก่อนคริสตกาล   ชาวดราวิเดียน (Dravidian) และชาวอารยัน (Aryan) เร่ิมกําเนิดอารยธรรมต่าง ๆ 
ในลุ่มแม่น้ําสินธุ  จนในที่สุดเกิดอาณาจักรมากมายในดินแดนแถบนี้   จนเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาลอาณาจักรเมารยะได้ถือกําเนิดขึ้น  โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างความรุ่งเรืองใน
การปกครอง ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนา  จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 18  
ราชวงศ์โมกุลเรืองอํานาจและแพร่ขยายอิทธิพล วัฒนธรรมโมกุลอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการ
ปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม   แต่ประเทศอินเดียยุคโบราณนี้กลับไม่
ปรากฏพัฒนาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างไร 
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 2.  ยุคเริ่มต้นกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะอาณานิคมประเทศอังกฤษ  ค.ศ.1842 ถึง ค.ศ.1999 
 จุดเร่ิมต้นของกฎหมายสมัยใหม่ในประเทศอินเดีย  เร่ิมต้นขึ้นเมื่อประเทศอินเดียตกเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ   โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงดํารงตําแหน่ง
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีแห่งอินเดีย   นับแต่นั้นอํานาจในการบริหารและการออกกฎหมายจึงตก
กับกงสุลใหญ่อังกฤษประจําประเทศอินเดีย   และกฎหมายภายในประเทศอินเดียทุกฉบับต้องถูก
ควบคุมตามกฎหมาย An Act for the Encouragement of Learning in the Territories Subject  to the 
Government of the East India  Company 1847  หรือในชื่อย่อว่า  Act XX of 1847    ด้วยเหตุนี้
กฎหมายภายในประเทศอินเดียทั้งหมดจึงอยู่ในบังคับ Act XX of 1847     เพื่อที่ประเทศอังกฤษจะ
สามารถควบคุมและมีอํานาจเหนืออาณานิคมของตนได้อย่างบริบูรณ์ 

สําหรับการประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์   ประเทศอินเดียได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้น
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1842  ในชื่อ The Literary Copyright Act 1842    กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็น
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศอินเดีย   บทบัญญัติตาม The Literary Copyright Act 1842 
จึงต้องอยู่ในบังคับ Act XX of 1847  ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียมีเนื้อหาสาระ
คล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษมาก  

เหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียคล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
อังกฤษนั้น  ก็เพราะว่า   กฎหมายของประเทศอินเดียคือกฎหมายของประเทศอาณานิคมของอังกฤษ   
ประเทศอังกฤษจึงวางหลักการไว้ว่า   กฎหมายของประเทศอาณานิคมของตนทุกปร ะเทศต้อง
เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ   ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงเป็นเพียง
การขยายขอบเขตความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ   และเนื้อหาสาระของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษทั้งหมด  

จวบจนกระทั่งประเทศอินเดียประกาศใช้  Act XXV of  1867   ซึ่งมีสาระสําคัญคือ   การ
วางหลักเกณฑ์เพื่อการควบคุมงานสิ่งพิมพ์  และหนังสือพิมพ์ในประเทศอินเดีย  รวมทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ได้กําหนดให้มีการจดทะเบียนหนังสือที่ตีพิมพ์ในเขต British  India     ผลลัพธ์ที่เกิดตามก็คือ  
ความตึงเครียดระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศอินเดีย  สืบเนื่องจากความไม่พอใจของชาว
อินเดีย   เพราะกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากผู้ปกครองชาวอังกฤษ   และกฎหมายเช่นนี้ไม่ได้ใช้กับ
ดินแดนอาณานิคมอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษ    

อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน    ในฐานะที่ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ   ส่งผลให้ประเทศอินเดียต้องแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนตาม Act XXV of  
1867   แต่การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้า   เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับนี้สอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษมากที่สุด   อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมาย
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ลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียก็ยังดําเนินเร่ือยมา   จวบจนกระทั่งประเทศอังกฤษเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   ทําให้การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม
ประเทศอังกฤษอีกคร้ัง   ทําให้เนื้อหาสาระตามกฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ   ซึ่งในที่นี้ คือ  สนธิสัญญากรุงเบอร์นมากขึ้น 

หลังยุคอาณานิคม   ประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว  คนอินเดียจึง
พบว่า  ประเทศของตนได้ผ่านความเจริญก้าวหน้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957  (The 
Copyright Act, 1957)  ทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีหลักกฎหมายหลายประการที่สอดคล้องกับ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น    แต่ในขณะเดียวกันบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเพียง
การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์   ธรรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์บางด้าน  และเร่ืองข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น  ประกอบกับช่วงเวลาหลังประเทศอินเดียได้รับเอกราชนั้น  ระยะเวลาช่วงนี้
นับเป็นยุคแห่งการพัฒนาประเทศอินเดียในทุก ๆ ด้าน   ทั้งชาวอินเดียได้ตระหนักแล้วว่า    
การศึกษาคือเค ร่ืองมือในการพัฒนาประเทศของตน  และการเ ข้มงวดต่อการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ย่อมเป็นสิ่งขัดขวางต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอินเดีย   
รวมทั้งการจ่ายค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957 ก็เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศอินเดีย    ชาวอินเดียจึงพยายามนําเข้า
ความรู้จากต่างประเทศภายใต้หลัก “Fair dealing”   เพื่อที่ชาวอินเดียสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้
และไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์   รวมทั้งการใช้งานตามหลัก “Fair dealing”  เช่นนี้ย่อมไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ภายใต้หลัก “Fair dealing”  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957  มีเนื้อหาครอบคลุมถึง
การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์   ซึ่งตามกฎหมายถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์     การใช้งานตามหลัก 
“Fair dealing”  จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของเอกชน   ทําให้เอกชนสามารถใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ได้  ไม่ว่าเป็นงานวรรณกรรม หรืองานอื่นใด    โดยเอกชนผู้ใช้งานตามหลัก 
“Fair dealing”  ต้องมีจุดมมุ่งหมายในการใช้  คือ  การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย    แต่ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลัก “Fair dealing”  ต้อง
อ้างอิงถึงที่มาของงานที่ใช้ว่า   งานดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใด 

ยิ่งไปกว่านั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957  ยังระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อการศึกษาอีกกรณีหนึ่ง  คือ  กรณีครูผู้สอนหนังสือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน หรือการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ   หรือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนในการถาม
และตอบ     ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า   การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา   ด้วยเหตุนี้การใช้งานในรูปแบบนี้จึงไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน 
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จากการศึกษาประวัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957 
ของประเทศอินเดียแล้วย่อมพบว่า   ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียก็คือการยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลัก  Fair Use  และมีเนื้อหาสาระสําคัญ ได้แก่  การยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเอกชน  หากเอกชนรายใดนํางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนไปใช้   ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา 

ต่อมาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957  ได้ถูกแก้ไขอีก 5 คร้ัง  คือ  การแก้ไขในปี ค.ศ.
1983  ค.ศ.1984  ค.ศ.1992  ค.ศ.1994  และค.ศ.1999    โดยการไขทั้งหมดน้ีเกิดข้ึน  เพื่อเพิ่มเติม
ความคุ้มครองงานต่างในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล   พร้อม ๆ กับการจํากัดความหมายของคําว่า  “ธรรม
สิทธิ์” (Moral Right) ที่ชัดเจน  รวมทั้งการแก้ไขคร้ังนี้ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ระยะเวลา
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์   จากเดิมที่การโฆษณางานศิลปะ  งานวรรณกรรม  การละคร  และงานดนตรี
มีระยะเวลาคุ้มครองเพียง 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย     กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขได้
เพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น 60 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย    ประกอบกับใน 
ค.ศ.1999  คือยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของประเทศอินเดีย   ทําให้การ
แก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในปี  ค.ศ.1999 จึง เกิดขึ้น  ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นงาน
ที่มีลิขสิทธิ์และได้รับการจัดการเป็นพิเศษตามกฎหมายลิขสิทธิ์     เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่น ๆ  
 3.  ยุคกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่  ค.ศ.2000 ถึง ปัจจุบัน 
 หลังจากการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ.1999 ที่เพิ่มความคุ้มครองข้อมูลดิจิตอล   
และการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลาย ๆ คร้ังต่อมา    จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันเกิดขึ้น   
ภายใต้รูปลักษณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  หลายอย่าง 
 ตัวอย่างเช่น  กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียมีคําจํากัดความคําว่า  “การสื่อสารกับสาธารณชน” 
(communication to the public)  หมายความถึงการแสดงและการบริหารจัดการสิทธิ์  เป็นต้น 
 ยิ่งไปว่านั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่นี้ยังสร้างคําจํากัดความคําว่า “สิทธิในข้อมูล
ข่าวสาร”   และเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญ คือการเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์     
รวมทั้งสิทธิในการบริการจัดการข้อมูลข่าวสาร (rights  management  information)  เมื่อเทคโนโลยี
ของโลกก้าวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ต 
 การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียฉบับปัจจุบันได้เพิ่มความคุ้มครองในงานต่าง ๆ 
มากขึ้นนี้   สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของภาคการศึกษาของประเทศอินเดีย  คือ  หน่วยงาน 
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India’s  Copyright Office   ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นแผนกหนึ่งของ Department and Secondary and 
Higher Education    โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอิทธิพลสําคัญต่อแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์   
จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันมุ่งคุ้มครองสิทธิของสังคมมากกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจหรือสิทธิ
ทางการค้า   และทําให้การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดียมีความรุ่งเรืองสูงสุด   จนคนทั่วโลก
เรียกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอินเดียว่าเป็น  ฮอลลีวู๊ดตะวันออก   แต่การแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ผ่านมากลับไม่อาจรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศอินเดียและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   เช่น  กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียไม่มีบทบัญญัติห้าม
การขายหรือเผยแพร่งานภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นต้น 
 แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียไม่มีหลักกฎหมายรองรับงานอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มากพอก็ตาม  แต่ทว่าหากสังเกตพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์มาโดยตลอดแล้วย่อมพบว่า  
ประเทศอินเดียได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มาเป็นลําดับ   โดยจุดมุ่งหมายของการแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ก็คือ  การดึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอินเดีย   
โดยการใช้ผลประโยชน์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเคร่ืองมือ   เช่นเดียวกับที่ประเทศอินเดียได้ใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์   เพื่อดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเพลง  ภาพยนตร์  และล่าสุดคืออุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ดังนั้นในอนาคตประเทศอินเดียอาจดําเนินการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีก
คร้ัง  โดยคร้ังนี้คงเป็นไปเพื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศตนมากขึ้น   เพียงเท่าที่กรอบ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เปิดช่องให้  
 6.5.2.  ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ประเทศอินเดียถือเป็นแหล่งผลิตผ้าคุณภาพผ้าดีแห่งหนึ่งของโลก  โรงงานผลิตผ้าไหม
และผ้าประเภทอ่ืน ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก   เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านเคร่ืองจักรที่
ทันสมัย    นักออกแบบเคร่ืองแต่งกายในประเทศอินเดียได้พัฒนางานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมและผ้าชนิดอ่ืน ๆ    เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ บริโภคทั่วโลก  ซึ่งในงาน
ออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรา 2 (y) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957 
(India Copyright Act, 1957)  ดังน้ี 
 2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
 (y) "work" means any of the following works, namely:- 
  (i) a literary, dramatic, musical or artistic work; 
  (ii) a cinematograph film; 
  (iii) a record; 
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 ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 2 กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะให้ความคุ้มครองแก่งาน
ตามที่มาตรา 2 บัญญัติไว้เท่านั้น  โดยทั้งนี้คําว่า “งาน” มีขอบเขตอยู่ในงาน 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. งานวรรณกรรม  งานละคร  งานดนตรี  หรืองานศิลปะ 
2. งานภาพยนตร์ 
3. งานบันทึกเสียง 

 ประกอบงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ  โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ 2 ประการ  คือ   
 ประการแรก    การรังสรรค์ผลงานด้านศิลปะ  และ   
 ประการที่สอง  การออกแบบลวดลายที่เหมาะต่อประโยชน์ใช้สอย 
 ทั้งนี้เนื่องจากลวดลายบนผืนผ้าไหมประเทศอินเดียมิใช่มีเพียงความสวยงามเท่านั้น   
หากแต่เนื้อผ้าไหมและลวดลายยังแสดงถึงวรรณะของผู้สวมใส่ทางศาสนาอีกด้วย   ด้วยเหตุนี้งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปะ  และงานออกแบบในเวลาเดียวกัน 
 ดังนั้นงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (y) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์  1957   และงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมยังมีคุณสมบัติตามคําจํากัดของคําว่า  “งาน
ศิลปะ” (artistic work)  ในมาตรา 2  (c)  กฎหมายลิขสิทธิ์  1957  ซึ่งบัญญัติว่า 
 2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
 (c) "artistic work" means--- 
  (i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), 
an engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality; 
  (ii) an architectural work of art; and 
  (iii) any other work of artistic craftsmanship;… 
 เช่นนี้เมื่องานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมเกิดจากเทคนิคในการวาด  การพิมพ์  และ
การแกะสลักแม่พิมพ์   ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวคือวิธีการสร้างงานศิลปกรรมตามมาตรา 2 ( c) (i) 
กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957  ส่งผลให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงเป็นงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 2 (y) และ (c) (i) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 
 ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า   งานออกแบบลวดลายอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้   หาก
งานออกแบบนั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับงานพิมพ์  งานวาด  หรืองานเขียนลวดลาย   ในฐานะที่งาน
ดังกล่าวเป็นงานศิลปกรรม (artistic work)   ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียได้ให้ความ
คุ้มครองไว้  แม้ว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะไม่ระบุว่า  งานออกแบบคืองานศิลปะ  ซึ่ง
กฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครองก็ตาม 
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 สําหรับศาลอินเดียมีความเห็นว่า  กฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมคุ้มครองงานศิลปะ ( artistic 
works) และประโยชน์จากการใช้สอยงานศิลปะชิ้นนั้น  อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ต้องการปกป้องงานศิลปะดังกล่าวด้วย  งานศิลปะที่เกิดจากการออกแบบ   งานเช่นนี้ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย53 
 นอกจากนี้ในประเทศอินเดียยังมีกฎหมายการออกแบบ (Design Act, 2000)  ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบโดยเฉพาะ  ทําให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่มีความ
ใหม่  และเกิดจากความคิดริเร่ิมของนักออกแบบ   และงานออกแบบลวดลายดังกล่าวยังไม่ถูก
เปิดเผยต่อสาธารณชน   รวมทั้งลวดลายในการการออกแบบดังกล่าวก็มิได้มีเนื้อหาต้องห้ามตาม
กฎหมายแล้ว   งานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 กฎหมายการ
ออกแบบ 200054 ได้  พร้อม ๆ กับกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ก็มอบความคุ้มครองแก่งานออกแบบ  ซึ่ง
งานออกแบบดังกล่าวมีคุณค่าทางศิลปะในเวลาเดียวกัน 
 6.5.3.  ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ปัจจุบันประเทศอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่ง  การผลิต
ผ้าไหมของชาวอินเดียได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม   โดยการผลิตผ้าไหมของชาวอินเดียมีทั้ง
อุตสาหกรรมในชุมชน  ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ผลิตแบบหัตถกรรมพื้นบ้าน   และการผลิตในรูปโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเคร่ืองจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์   อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
การผลิตผ้าไหมของชาวอินเดียยังคงใช้ลวดลาย 2 ประเภทใหญ่   ซึ่งลวดลายแต่ละประเภทมีความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ดังนี้ 

                                                        
53 J Sai Deepak. Protection of Traditional Handicrafts under Indian Intellectual Property Laws. Journal of  
   Intellectual Property Rights Vol 13. May 2008, p.201  
54 4. A design which 
(a) is not new or original; or 
b) has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in 
tangible form or by use or in any other way prior to the filing date, or where applicable, the 
priority date of the application for registration; or 
(c) is not significantly distinguishable from known designs or combination of 
known designs; or 
(d) comprises or contains scandalous or obscene matter shall not be registered. 
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 1.  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม  ในตําราวิชาการของนักกฎหมายอินเดียถือว่า  ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ซึ่งบัญญัติว่า 
  2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
  (c) "artistic work" means--- 
  (i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an 
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality; 
  (ii) an architectural work of art; and 
  (iii) any other work of artistic craftsmanship;… 
 เพราะเหตุที่ ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้จัด เป็นงานหัตถศิลป์  (artistic 
craftsmanship)  แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ไม่ได้บัญญัติค านิยามของค าว่า “งานหัตถศิลป์”  
(artistic craftsmanship) ไว้ก็ตาม  แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็มอบความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ให้  
เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตที่ได้น างานศิลปหัตถกรรมเข้าสู่ตลาด   และป้องกันมิให้บุคคลใดผลิตงาน
ลอกเลียนแบบ      ทั้งนี้ไม่ว่างานหัตถศิลป์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นด้วยแรงงานมนุษย์หรือเคร่ืองจักรกล
ก็ตาม   ดังนั้นงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) และงานหัตถกรรม (handicrafts) จึงอยู่ภายใต้
บังคับบทบัญญัติมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act  1957)55 
 แต่อย่างไรก็แม้ว่างานลวดลายบนโบราณผืนผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปะตามมาตรา (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act  1957)  แต่งานลวดลายโบราณ
เหล่านี้ก็เป็นงานที่สิ้นสุดความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Public domain) แล้ว  เพราะผู้
สร้างสรรค์งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้ไม่อาจทราบตัวผู้ทรงสิทธิได้  ส่งผลให้งาน
ลวดลายโบราณเหล่านี้ปราศจากผู้ทรงสิทธิ   และงานเหล่านี้จึงเป็นงานสาธารณะ   ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
สามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างอิสระ56 
 นอกจากนี้กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย  1957 ก็ไม่ให้ความคุ้มครองงานหัตถกรรมทาง
วัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภท  ไม่ว่างานลวดลายโบราณของผ้าไหม หรืองาน
ศิลปกรรม  หรืองานหัตถกรรมแบบโบราณ  ก็เพราะการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957  คือ 
 

                                                        
55 J Sai Deepak. Protection of Traditional Handicrafts under Indian Intellectual Property Laws. Journal of  
   Intellectual Property Rights Vol 13. May 2008, p.201-203 
56 Ibid, 201-203 
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1) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเกิดจากความคิดริเร่ิม (original) ของผู้สร้างสรรค์เอง 
2) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด  แต่กฎหมายไม่

คุ้มครองแนวความคิด (Idea) 
3) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นงานตามมาตรา 2 (c)  

 ฉะน ั้นงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภทของประเทศ
อินเดียจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ได้   ไม่ว่าจะเป็นลวดลายโบราณ
บนผืนผ้าไหม   หรืองานปั้นหล่อหัตถศิลป์โบราณ ฯลฯ   ซึ่งประเด็นเร่ืองนี้ Michael Heller นัก
กฎหมายชาวอินเดียถือว่า  “เร่ืองนี้เป็นโศกนาฏกรรมของวงการนักกฎหมายประเทศอินเดีย  ซึ่ง
สังคมคือเจ้าของสิทธิในงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts)  แต่สังคมกลับต้อง
สูญเสียความคุ้มครองตามกฎหมาย    ท าให้ผู้ใช้รายใหม่ ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   เพื่อขออนุญาตใช้
สิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์   โดยตามกฎหมายลิขสิทธิ์อธิบายว่า  งานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม 
(traditional handicrafts)ไม่ใช่วัตถุที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย”57   
 2.  ลวดลายท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม  สําหรับลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ใน
อุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) 
ตามมาตรา 2 (c) (iii) และ (y) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย  1957  ที่บัญญัติว่า 
 2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
 (c) "artistic work" means--- 
  (i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an 
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality; 
  (ii) an architectural work of art; and 
  (iii) any other work of artistic craftsmanship;… 
 (y) "work" means any of the following works, namely:- 
  (i) a literary, dramatic, musical or artistic work; 
  (ii) a cinematograph film; 
  (iii) a record; 
 ดังนี้งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจึงถือเป็นงานเกิดจากความคิดริเร่ิม  
ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกซึ่งความคิดของตนบนผืนผ้าไหม   ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมมี
ฐานะเป็นงาน (work) ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองในมาตรา 2 อนุ (y)  ในฐานะที่ลวดลายอัน

                                                        
57 Ibid, 202 
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เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมเหล่านี้คืองานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) ตามมาตรา 2 อนุ 
(c) (iii)  ทําให้งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 1957  
 เช่นเดียวกับศาลอินเดีย  ศาลให้ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าว่า “งานหัตถศิลป์”  (artistic 
craftsmanship) ว่า  ค าว่า “งานหัตถศิลป์”  (artistic craftsmanship)  ประกอบขึ้นด้วยวลีทางภาษา  
และศาลเห็นว่า  งานหัตถศิลป์ก็คืองานศิลปกรรม  โดยงานหัตถศิลป์ได้ถูกประยุกต์จากงานวิจิตร
ศิลป์  (fine arts)     เช่นเดียวกับที่งานวิจิตรศิลป์ได้ประยุกต์มาจากงานภาพวาด     ด้วยเหตุนี้     
“งานหัตถศิลป์”  (artistic craftsmanship)จึงหมายความรวมถึงงานหัตถกรรมทุกประเภท 
(handicrafts)  เช่นการปั้นภาชนะต่าง ๆ  การพิมพ์ลวดลาย  เป็นต้น  โดยศาลไม่ให้ความส าคัญว่า  
งานหัตถศิลป์  (artistic craftsmanship) ต้องมีคุณค่าทางศิลปะมากหรือน้อยเพียงใด  หรืองาน
หัตถศิลป์  (artistic craftsmanship)  สามารถใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนนอกจากการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ  แต่ศาลถือว่างานหัตถศิลป์  (artistic craftsmanship) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ข้อ 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 195758 
 ท้ายที่สุดนี้จากการศึกษาวิธีการน ากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองงานลวดลายโบราณของผ้า
ไหม  ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่  และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้นจึงสรุปได้ว่า     แต่ละประเทศ
ต่างมีวิธีน ากฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ต่างกัน  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถน ามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ  รูปแบบแรกการน ากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณ  ในฐานะที่
ลวดลายโบราณของประเทศตนคืองานด้านศิลปะประเพณีพื้นบ้าน (Fore lore)  ดังเช่น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม  ฯลฯ   รูปแบบที่สองการน ากฎหมาย
ลิขสิทธิ์มาใช้  เพื่อคุ้มครองงานออกแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมผ้าไหม  ซึ่ง
งานทั้งสองอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์หรืองานศิลปะ 

                                                        
58 Ibid, 202 



บทที ่ 7 
การเปรียบเทียบแนวทางความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมตาม 
สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิของ WIPO กับกฎหมายลิขสิทธ์ิไทย 

และกฎหมายลิขสิทธ์ิต่างประเทศ 
 
 สืบเนื่องจากประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออกต่างมี
กฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศตนที่มีเอกลักษณ์   ภายใต้แนวความคิดการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ   ท าให้โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศมีส่วน
คล้ายคลึงกัน   และทุกประเทศต่างมีพัฒนาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์สอดคล้องกับปรัชญา
แนวความคิดตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศมาเป็นล าดับ            โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) นับเป็น
สนธิสัญญาที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  
จนท าให้ทุกประเทศบนโลกต่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์  เพื่อให้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ของ
ประเทศตนเองสอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว   ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางความ
คุ้มครองลวดลายผ้าไหมในบทนี้จึงเป็นศึกษาถึงความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  และศึกษาเปรียบเทียบแนวทางความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

ระหว่างประเทศ 
ท่ามกลางมาตรฐานระหว่างประเทศด้านกฎหมายลิขสิทธิ์    สนธิสัญญากรุงเบอร์นและ

สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  นับเป็นกรอบความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีความส าคัญต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ  โดยสนธิสัญญาทั้งสอง
ฉบับนี้มีผลต่อการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก   ด้วยเหตุนี้
การวิเคราะห์มาตรฐานความคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่มีต่องานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหม
จึงเป็นเร่ืองส าคัญ   ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น  
และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายไทยตามล าดับ 
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7.1.1 สนธิสัญญากรุงเบอร์น 
 ส าหรับงานออกแบบลวดลายของผ้าไหม  และลวดลายของผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม
นั้น  ปัจจุบันงานทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น 2 ฉบับ  คือ  สนธิสัญญากรุงเบอร์
ฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน  ค.ศ.1908   และสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข  ค.ศ.1971  ซึ่งวาง
มาตรฐานความคุ้มครองไว้ดังนี้ 
 1.  มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรม  ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์ฉบับ
แก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน  ค.ศ.1908  ที่ประชุมประเทศสมาชิกต่างยอมรับแล้วว่า   สนธิสัญญา              
กรุงเบอร์นมอบความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรมและศิลปกรรม   และเพื่อการขยายคุ้มครองแก่
อุตสาหกรรมงานออกแบบประเภทต่าง ๆ   สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1908 ข้อ 2  วรรค 4 
จึงขยายค าจ ากัดความค าว่ า   ‚งานวรรณกรรมและศิลปกรรม ‛  ให้หมายความรวมถึง                     
งานศิลปประยุกต์ทางอุตสาหกรรม (works of apply to industrial)  ซึ่งงานออกแบบก็ถือเป็นส่วน
หนึ่งของงานศิลปประยุกต์ทางอุตสาหกรรมด้วย 
 2.  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมทางอุตสาหกรรม  ตามสนธิสัญญา     
กรุงเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน  ค.ศ.1908  และสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับแก้ไข ณ กรุง
ปารีส ค.ศ.1971  ท าให้งานศิลปประยุกต์ทางอุตสาหกรรมทุกประเภทตามข้อ ข้อ 2  วรรค 4 ใน
สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน  ค.ศ.1908 ไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการผลิต   ดังที่
ตามข้อ 2 (1)  สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ.1971  ได้ก าหนดไว้    ส่งผลให้
ลวดลายบนผืนผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปะประเภทศิลปประยุกต์   โดย
ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้วิธีการใด ๆ ก็ตาม   เพื่อการผลิตผืนผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม   
 นอกจากนี้ตามข้อ 2 (7) สนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ.1971 1  ยัง
ระบุด้วยว่า  ประเทศภาคีสมาชิกสามารถใช้ดุลพินิจว่า  ประเทศภาคีสมาชิกจะออกกฎหมายภายใน
คุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบทางอุตสาหกรรมและงานหุ่นจ าลอง (model) เป็น

                                                        
1 BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS (Paris Text 
1971)  Article 2 … 
(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the 
countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and 
industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be 
protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another 
country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; 
however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works. 
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พิเศษได้  แต่ถ้าประเทศภาคีสมาชิกมิได้มีการออกกฎหมายภายในแล้ว  ความคุ้มครองแก่             
งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบทางอุตสาหกรรมและงานหุ่นจ าลอง (model) ต้องได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 ด้วยเหตุนี้นับแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นต้นมา  ผลจากสนธิสัญญากรุงเบอร์นทั้งสองฉบับ  ท าให้
บรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ให้ความคุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงาน
ออกแบบใน 2 รูปแบบด้วยกัน  คือ   
 รูปแบบแรก  ความคุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบอยู่ในรูปกฎหมาย
ลิขสิทธิ์   ดังเช่นประเทศไทย  ประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม  ฯลฯ  ได้ใช้ระบบนี้อยู่ 
 รูปแบบที่สอง  ความคุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบถูกแยกเป็นกฎหมาย
พิเศษ  อันได้แก่  กฎหมายการออกแบบ (Design Act)  เช่นประเทศญี่ปุ่น  ประเทศอินเดีย เป็นต้น 
 ดังนั้นส าหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ใน
ภาคอุตสาหกรรม  งานทั้งสองประเภทจึงชอบได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น   
โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือกรูปแบบกฎหมายภายในของตน   เพื่อการปกป้องคุ้มครองงานทั้ง
สองประเภท 
 ส าหรับมาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหม
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยนั้น   ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  แม้ว่าประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา
กรุงเบอร์นก็ตาม  แต่หากพิจารณาโครงสร้างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 กับมาตรฐานตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว  บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยมีมาตรการคุ้มครองงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม   และลวดลายบนผืนผ้าไหมดังนี้ 
 1)  มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
 2)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
 1)  มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ใน
ฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และเมื่อสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ฉบับ
แก้ไข ค.ศ.1908  ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองงานออกแบบทางอุตสาหกรรม   ส่งผลต่อ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537  ที่จะต้องถือว่า   งานออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์    
 แต่อย่างไรก็จากการศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  พบว่า  ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังมิได้มีบทบัญญัติใดซึ่งก าหนดว่า  งานออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   และ
มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ก าหนดงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เพียง 9 ประเภท คือ งาน
วรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานโสตทัศนวัสดุ   งานภาพยนตร์   
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งานสิ่งบันทึกเสียง   งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  และงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ 
 ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กลับมีบทจ ากัดความค าว่า  ‚งานศิลปประยุกต์‛ 
ไว้ว่า   งานศิลปประยุกต์ เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง   ดังปรากฏความตามมาตรา 4 (7)  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ดังนี้ 
 มาตรา 4  (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน
ดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า 
 ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้นักวิชาการไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับความคุ้มครองงานออกแบบทาง
อุตสาหกรรมแยกเป็น 2 แนวความคิด  คือ 

แนวความคิดแรก   งานออกแบบทางอุตสาหกรรมไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์     เพราะ
งานออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่งานศิลปะตามความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537   แม้ว่ามาตรา 4 วรรค 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 บัญญัติว่า  ‚ทั้งนี้ ไม่ว่างาน
ตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงาน
ดังกล่าวด้วย‛ ก็ตาม   ข้อความตามบทบัญญัติดังกล่าวมีผลเพียงว่า  เฉพาะงานศิลปะเท่านั้น   
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยมอบความคุ้มครองให้  ทั้งนี้ไม่ค านึงถึงว่า งานศิลปะดังกล่าวพึงมีคุณค่าด้าน
ศิลปะมากหรือน้อยเพียงใด   แต่งานออกแบบทางอุตสาหกรรมคือผลิตภัณฑ์  ซึ่งมีจุดประสงค์
ส าคัญอันได้แก่ประโยชน์เชิงพาณิชย์หาใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ   ประกอบกับจุดประสงค์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์แตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรและการออกแบบ   กล่าวคือกฎหมายลิขสิทธิ์มุ่ง
คุ้มครองผลผลิตจากความคิดของมนุษย์   แต่กฎหมายสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่ง
คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต   ด้วยเหตุนี้กฎหมายสิทธิบัตรและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จึงมีหลักกฎหมายเร่ืองการผลิตสินค้าเลียนแบบ  หากสังคมหรือประเทศตกอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนหรือสงคราม  โดยการกระท าเช่นนี้ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิบัตรหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์   
แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีหลักกฎหมายเร่ืองดังกล่าว   ดังนั้นหากถือว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว   ยามใดประเทศหรือสังคมตกอยู่ในภาวะขับคัน   การผลิตสินค้าเลียนแบบ
โดยชอบด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่อาจกระท าได้   เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์มิได้มีหลักกฎหมายเร่ือง
ดังกล่าวอยู่ 

แนวความคิดท่ีสอง  งานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจได้รับความคุ้มครองท้ังตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรได้  โดยนักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นว่า   งานออกแบบผลิตภัณฑ์
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ส่วนใหญ่สามารถตีความได้ว่างานศิลปประยุกต์ได้ทั้งสิ้น  เพราะความหมายของค าว่า ‚ศิลป
ประยุกต์‛  ตามมาตรา 4 (7)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 แล้ว    ย่อมครอบคลุมถึงงาน
ออกแบบได้ด้วย  และงานออกแบบถือเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็
ไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามว่า  งานออกแบบไม่ถือเป็นงานศิลปประยุกต์   ดังนั้นงานออกแบบทาง
อุตสาหกรรมจึงอาจนับเป็นงานศิลปประยุกต์ได้2 
 ส าหรับแนวความคิดของศาลไทย   ปัจจุบันศาลไทยได้ยอมรับว่า   งานออกแบบเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์   ทั้งนี้ปรากฏความตามค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่  6379/2537  ที่มีเนื้อหาส าคัญ   คืองานออกแบบปากกาย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ไทย   แม้ว่างานออกแบบปากกาอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม 
 ดังนั้นผู้วิจัยเองจึงมีความเห็นเช่นเดียวกับนักวิชาการกลุ่มที่สองและศาลไทย  ว่า  งาน
ออกแบบคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์   และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็นับเป็น
งานออกแบบชนิดหนึ่ง  โดยงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นทั้งงานศิลปะและงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   พร้อม ๆ 
กับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร   
 2)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมมีอยู่ 2 จ าพวก   ด้วยเหตุนี้ในพิจารณา
ว่า  ลวดลายบนผืนผ้าไหมที่พึงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงแยกเป็น 2 กรณี
ด้วยกัน  ดังนี ้
 กรณีแรก  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่งชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นผลิตขึ้น    
 กรณีที่สอง  ลวดลายที่ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมได้สร้างขึ้นใหม่ 
 กรณีแรก  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่งชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นผลิตขึ้น   จากการศึกษา
สนธิสัญญากรุงเบอร์นไม่ปรากฏแนวความคิดเร่ืองการคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมแต่
อย่างใด   ทั้งนี้ไม่ว่าในแง่ลวดลายดังกล่าวเป็นงานด้านวัฒนธรรมหรือศิลปะพื้นบ้าน   ประกอบกับ  
จุดประสงค์ของสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ได้แก่การคุ้มครองงานในแผนกวรรณกรรมและศิลปกรรม
เป็นส าคัญ   โดยงานเหล่านี้ต้องเป็นงานที่มีตัวผู้ทรงสิทธิอยู่  และงานเหล่านี้คืองานสร้างสรรค์ขึ้น
จากความคิดริเร่ิม (original) ของผู้สร้างสรรค์    แต่ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมขาดคุณสมบัติ

                                                        
2 สิทธิชัย  สุวรรณลพ. การคุ้มครองงานออกแบบอตุสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ศกึษาเฉพาะ 
  กรณีงานออกแบบแฟช่ันเส้ือผ้า.  สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541, น.90-92 
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เหล่านี้   ไม่ว่าตัวผู้ทรงสิทธิที่ไม่มีตัวตนชัดเจน  หรือไม่ทราบปีที่เกิดงานสร้างสรรค์  เป็นต้น  
ปัญหาการขาดองค์ประกอบเหล่านี้จึงส่งผลร้ายแก่งานลวดลายโบราณของผ้าไหม   ท าให้
สนธิสัญญากรุงเบอร์นไม่อาจมอบความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมได้ 
 กรณีท่ีสอง  ลวดลายท่ีผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมได้สร้างขึ้นใหม่   ส าหรับลวดลาย
บนผืนผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นนั้น  ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ย่อมมี
ฐานะเป็นทั้งงานศิลปะและงานออกแบบผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ในทางวิชาการแล้วลวดลายผ้าไหมที่
ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ย่อมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ 
 ในขณะเดียวกันการที่ประเทศไทยประเทศไทยได้ยอมรับพันธะกรณีตามสนธิสัญญา
สนธิสัญญากรุงเบอร์  ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส  ค.ศ.1971   ท าให้นับแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  
ประเทศไทยจึงมีพันธะกรณีต้องคุ้มครองงานออกศิลปะของภาคอุตสาหกรรม  ดังที่สนธิสัญญากรุง
เบอร์น  ฉบับปี ค.ศ.1971 ข้อ 2 บัญญัติไว้ว่า 

The Berne Convention (Paris Text--July 24, 1971)    
Article 2 
(1) The expression ''literary and artistic works'' shall include every production in 

the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its 
expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and 
other works of the same nature; dramatic or dramatic-musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; 
works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; 
photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to 
photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional 
works relative to geography, topography, architecture or science. 
 ด้วยการขยายความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1971 ข้างต้น   
งานวรรณกรรมและศิลปกรรมได้ถูกขยายความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง  โดยตามข้อ 2 ได้ก าหนด
ว่า  งานวรรณกรรมและศิลปกรรมอาจสร้างขึ้นด้วยวิธีการ (mode) หรือรูปแบบ (form) ของการ
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การวาด  การพิมพ์  การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง  การปั้น  การ
แกะสลัก  การพิมพ์หิน เป็นต้น  ทั้งนี้งานศิลปกรรมอาจถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็ได้  
เพราะสนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1971 ไม่ได้มีข้อห้ามเร่ืองวิธีการสร้างงานศิลปกรรมแต่อย่างใด 
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 ผลแห่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1971 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคสมาชิกอยู่  ท าให้การ
แก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2521 ในประเทศไทยจึงเกิดขึ้น  โดยการแก้ไขคร้ังนี้ประเทศ
ไทยได้เพิ่มรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์มากขึ้น   เช่น  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม   เป็นต้น 
 ในส่วนของงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้เพิ่มงาน
ศิลปประยุกต์เข้ามา   และงานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  โดยตาม
มาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้ก าหนดค านิยามค าว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛  ไว้ว่า 
 มาตรา 4  (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน
ดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า 
 ดังนี้มีผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทย  งานศิลปประยุกต์ย่อมหมายถึงการสร้างงาน
ศิลปะ  โดยผู้สร้างสรรค์พึงใช้วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) อันได้แก่ 

(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 

(2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับ
ต้องได้ 

(3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ
รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 

(4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง
ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ าลอง
ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เคร่ืองมือบันทึกภาพโดยให้
แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อัน
ท าให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวิธีการอย่างอื่น 

(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
 จากบทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537 ข้างต้น  การสร้าง                  
งานศิลปประยุกต์ในประเทศไทยจึงมีขอบเขตจ ากัด  กล่าวคือหากผู้สร้างสรรค์มิได้ใช้วิธีการเช่น
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จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  สถาปัตยกรรม  ภาพถ่าย  หรือภาพประกอบ เป็นต้น   งาน
ศิลปะที่สร้างขึ้นก็ไม่อาจถือเป็นงานศิลปประยุกต์ได้ 
 ด้วยเหตุนี้ลวดลายผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นใหม่จึงไม่แน่ว่า  ลวดลายเหล่านั้นจะ
ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์   หากผู้ผลิตมิได้ใช้กรรมวิธีการผลิตดังที่มาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้   ผู้ผลิตก็จะมิได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  โดยอาจ
สรุปได้  ลวดลายบนผืนผ้าไหมที่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ คือ 
 งานผ้าบาติก  คือ  งานศิลปประยุกต์   เพราะลวดลายบนผืนผ้าเกิดจากกรรมวิธีการเขียน
ด้วยปากกาความร้อนหรือวาดด้วยสี  ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างงานจิตรกรรม 
 งานผ้าพิมพ์ลาย  คือ  งานศิลปประยุกต์   เพราะลวดลายบนผืนผ้าเกิดจากกรรมวิธีการ
พิมพ์ด้วยแรงงานมนุษย์หรือเคร่ืองจักร  ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างงานภาพพิมพ์ 
 นอกจากนี้กรรมวิธีสร้างลวดลายอ่ืน ๆ  เช่น  การปัก  การทอ  กรรมวิธีเหล่านี้หาใช่
กรรมวิธีสร้างงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ท าให้ลวดลายผ้า
ไหมที่ใช้วิธีการปักและการทอไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย 
 ด้านกรรมวิธีสร้างลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมทั่วประเทศไทย  จากการศึกษา
พบว่า  ช่างทอผ้าไหมไทยมีวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

(1)  วิธีการทอลวดลายพร้อม ๆ กับการทอผ้าไหม  ซึ่งวิธีการทอผ้าลวดลายเช่นนี้หาใช่
วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) – (6) บัญญัติไม่   ท าให้ลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากวิธีการทอ
จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย 

(2)  วิธีการพิมพ์ลาย  โดยช่างได้น าผ้าไหมสีพื้น (ผ้าไหมสีมีเพียงสีเดียว) มาพิมพ์ลาย  
และวิธีการพิมพ์ลวดลายเช่นนี้คือวิธีการสร้างงานศิลปะตามาตรา 4 (3) ค าจ ากัดความค า ว่า 
‚ศิลปกรรม‛  ท าให้ผ้าไหมพิมพ์ลายดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ 
 ดังนั้นลวดลายบนผืนผ้าไหมไทยที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้จึงได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์     ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมดังกล่าวเป็นงานศิลปประยุกต์       หากผู้ผลิต
ผ้าไหมพึงใช้วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) ค าจ ากัดความค าว่า ‚ศิลปกรรม‛ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้  ท าให้ผ้าไหมพิมพ์ลวดลายเท่านั้นที่มีลิขสิทธิ์   ส่วน
ลวดลายผ้าไหมจากวิธีการทอไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ 

7.1.2 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ภายใต้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO 

Copyrights Treaty, 1996)  ท าให้สนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาว่าด้วยความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างเข้าอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
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ทั้งสิ้น   และนับแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ขยายความคุ้มครอง
ไปยังงานด้านศิลปวัฒนธรรม  งานด้านการออกแบบต่าง ๆ มากมาย   จนถึงปัจจุบันการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรม   ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้านแต่ละ
ชุมชนอาจได้รับการปกป้องจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ดังนี ้

1. มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม 
2. มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายของผ้าไหม 
1.  มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม   ด้วยผล

ของบทบัญญัติข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  
WIPO Copyrights Treaty, 1996)  ซึ่งบัญญัติให้  สนธิสัญญากรุงเบอร์นทุกฉบับถูกน าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO Copyrights 
Treaty, 1996)   งานออกแบบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทจึงกลายเป็นงานที่ได้รับการปกป้อง
ตามที่สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน  ค.ศ.1908  ระบุไว้  โดยงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์  และประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือก
สร้างกฎหมายภายใน  เพื่อการคุ้มครองแก่งานออกแบบโดยเฉพาะ เช่น  กฎหมายการออกแบบ  
หรือกฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น   แต่หากประเทศสมาชิกมิได้ตรากฎหมายคุ้มครองแก่งานออกแบบ
โดยเฉพาะแล้ว  ตามบทบัญญัติข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO Copyrights Treaty, 1996) ก าหนดว่า  ความคุ้มครองงานออกแบบทาง
อุตสาหกรรมย่อมได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

2  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหม  สืบเนื่องจากงานผ้าไหมมีจุดก าเนิดจากงาน
หัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนต่าง ๆ   และงานผ้าไหมจึงได้พัฒนาการมาสู่ภาคการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมเช่นในปัจจุบัน  ส่งผลให้ลวดลายของผ้าไหมจึงมีพัฒนาการที่ยาวนาน   และจาก
การศึกษาลวดลายผ้าไหมจึงแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  ซึ่งแต่ละกลุ่มมีมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กรอบของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO 
Copyrights Treaty, 1996)  ที่มีความแตกต่างกัน  ดังนี้ 

1)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณ 
2)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม 
1)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณ   แม้ว่าสนธิสัญญาขององค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO Copyrights Treaty, 1996)  จะมิได้
ก าหนดความคุ้มครองในด้านศิปะวัฒนธรรมก็ตาม   แต่ภายใต้แนวความคิดของที่ประชุม
คณะท างาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   บรรดาประเทศสมาชิกใน
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ภาคพื้นทวีปเอเชียและแอฟริกาต่างต้องการขยายความคุ้มครองแก่งานด้านศิลปวัฒธรรมของ
ประเทศสมาชิก  จนถึงปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวยังคงด าเนินต่อไป  ในหัวข้อนี้จึงขอเสนอ
กรอบค าจ ากัดค าว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore)  และค าว่า “องค์ความรู้ด้านประเพณี” (traditional 
knowledge) รวมทั้งค าว่า “การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง” (cultural expressions of 
indigenous people)  และมาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณของจังหวัดสุรินทร์และ
ของประเทศไทยตามกรอบร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรมหรือ
การแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้าน  (WIPO  Intergovernmental  Committee’s draft provisions for 
protection of ‘traditional cultural expressions’ or  ‘expressions of folklore) ต่อไปตามล าดับ 

สืบเนื่องจากความสับสนในการใช้ถ้อยค า 3 ค าเกี่ยวกับความคุ้มครองงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  คือ 

1. ค าว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore)   
2. ค าว่า “องค์ความรู้ด้านประเพณี” (traditional knowledge) 
3. ค าว่า ‚การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง” (cultural expressions of 

indigenous people) 
ส่งผลให้กลไกการท างานของคณะท างาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(WIPO) เป็นไปอย่างล่าช้า  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันอุปสรรคดังกล่าวได้ยุติลง  โดยที่ประชุม
คณะท างาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ถือว่า  ค าว่า “ศิลปะ
พื้นบ้าน” (folklore)  เป็นค าที่มีความหมายอยู่ในถ้อยค า 2 ค า คือ  ค าว่า  “องค์ความรู้ด้านประเพณี” 
(traditional knowledge) และค าว่า ‚การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง” (cultural 
expressions of indigenous people)  ท าให้ความนิยมการใช้ค าว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore)  จึง
ค่อย ๆ เลือนหายไป  และที่ประชุมคณะท างาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) ได้ใช้พยายามสร้างค าที่มีความหมายครอบคลุมถึงงานศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่สุด   

จนกระทั่งปัจจุบันคณะท างาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึง
ได้บัญญัติศัพท์สองค า  เพื่อการปกป้องงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ ค าว่า“traditional cultural expressions” หรือ  “expressions of folklore”  พร้อม ๆ กับ
การยกร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรมหรือการแสดงออกซึ่ง
ศิลปะพื้นบ้าน  (WIPO  Intergovernmental  Committee’s draft provisions for protection of 
‘traditional cultural expressions’ or  ‘expressions of folklore)  ขึ้น  เพื่อวางกรอบแนวทางการใช้
ค าดังกล่าว  ดังปรากฏตามข้อ 1 ร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรม
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หรือการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้าน  (WIPO  Intergovernmental  Committee’s draft provisions 
for protection of ‘traditional cultural expressions’ or  ‘expressions of folklore)  ดังนี ้

Article 1 of WIPO  Intergovernmental  Committee’s draft provisions for protection of 
‘traditional cultural expressions’ or  ‘expressions of folklore’ are:  

(a) ‘Traditional cultural expressions’ or ‘expressions of folklore’ are any forms, 
whether tangible and intangible, in which traditional culture and knowledge are expressed, 
appear or are manifested, and comprise the following forms of expressions or combinations 
thereof: 

(i) verbal expressions, such as: stories, epics, legends, poetry, riddles and other 
narratives;  words, signs, names, and symbols;  

(ii) musical expressions, such as, songs and instrumental music; 
(iii) expressions by action, such as, dances,  plays, ceremonies, rituals and other 

performances, whether or not reduced to a  plays, ceremonies, rituals and other performances, 
whether or not reduced to a material form; and, 

(iv) tangible expressions, such as, production of art, in particular, drawings, designs, 
paintings (including body-painting), carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, 
metalware, jewellery, baskets, needlework, textiles, glassware, carpets, costumes; handicrafts; 
musical instruments; and  architectural forms which are: 

(aa) the products of creative intellectual activity, including individual and communal 
creativity; 

(bb) characteristic of a community’s cultural and social identity and cultural heritage; 
and  

(cc) maintained, used or developed by such community, or by individuals having the 
right or responsibility to do so in accordance with the customary law and practices of that 
community.  

(b)The specific choice of terms to denote the protected subject matter should be 
determined at the national and regional levels.26 

จากเนื้อหาของข้อ 1 ร่างข้อตกลงของคณะกรรมการองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO)  เพื่อการปกป้องการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ  
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การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions of folklore)   โดยงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวจึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึง 

(a) การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ  การ
แสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions of folklore)  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ   
และไม่ว่ารูปแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ (tangible) หรือไม่อาจสัมผัสได้ (intangible)  ทั้งนี้เพราะ
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม   ซึ่งการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ  การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้าน (expressions of folklore)  ย่อมประกอบไปด้วยรูปแบบการแสดงหรือประกอบไปด้วย
ลักษณะ ดังนี้ 

 (i)  การแสดงด้วยถ้อยค า  เช่น เร่ืองเล่า  วรรณคดี  ต านาน  โครง  ปริศนา  หรือการเล่า
เร่ืองรูปแบบอ่ืน ๆ  การร้อง  ชื่อ  และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

 (ii)  การแสดงดนตรี  เช่น  เพลง และการประพันธ์ดนตรี 
 (iii)  การแสดงออกซึ่งการกระท า  เช่น  การเต้นร า  งานพิธีการ  งานพิธีกรรมทาง

ศาสนา  และการแสดงอื่น ๆ  ทั้งนี้ไม่ว่าการเต้นร า  งานพิธีการ  งานพิธีกรรมทางศาสนาจะลดขนาด
ลง  หรือลดรูปแบบจากวัสดุที่ใช้จัดงานก็ตาม  และ  

 (iv) การแสดงออกที่จับต้องได้  เช่น  การผลิตงานศิลปะ ไม่ว่าด้วยวิธีการวาด  การ
ออกแบบ  การพิมพ์   (รวมทั้งบอดี้ เพ็นส์)   การแกะ  การปั้น  การสร้างเคร่ืองปั้นดินเผา  
เคร่ืองปั้นดินเผาสีน้ าตาลแดง (terracotta)3   งานตบแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก (mosaic)  งานไม้  งาน
เคร่ืองเหล็ก  งานเคร่ืองประดับ  การจักสานตระกร้า  การเย็บปักถักร้อย (needlework)  งานสิ่งทอ 
(textiles)  งานเคร่ืองแก้ว (glassware)  งานทอพรม (carpets)  งานเคร่ืองแต่งกาย (costumes)  งาน
หัตกรรม (handicrafts)  อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี (musical instruments)  และรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง 
ๆ  ซึ่งงานเหล่านี้ คือ 

(aa)  ผลผลิตจากกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสติปัญญา  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของเอกชนหรือสังคม 

(bb)  ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของสังคม  และมรดก
ทางวัฒนธรรม และ 

                                                        
3 ค าว่า Terra Cotta หรือ Terra Cotta ( ภาษาอิตาลี คือ "ดินเผา"  จาก cocta Latin Terra)  หมายถึงเครือ่งดินเผาและ 
  ประติมากรรม  ซ่ึงงานเครื่องปั้นดินเผาและประติมากรรมจะมีสีแดงไม่เคลือบมันเช่นงานเซรามิก 
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(cc)  การธ ารงไว้  การใช้ หรือการพัฒนา โดยสังคมหรือเอกชนผู้มีสิทธิ  หรือมีความ
รับผิดชอบที่สอดคล้องกับกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติของสังคม   

(b) วิถีทางพิเศษเพื่อการปกป้องและคุ้มครองงานตามข้อ 1   ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
ร่างข้อตกลงฉบับนี้   เร่ืองดังกล่าวจึงถูกบรรจุไว้ในในเวทีความตกลงระหว่างประเทศและภูมิภาค
คร้ังที่ 26 ต่อไป 

จากค าจ ากัดความข้างต้นค าว่า ‚ภูมิปัญญาด้านประเพณี‛ (traditional knowledge) หรือค า
ว่า ‚การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง‛ (cultural expressions of indigenous people) จึงมี
ความหมายรวมถึงงานหัตถกรรมและงานสิ่งทอ   และร่างข้อตกลงฉบับนี้มอบอิสระแก่ประเทศ
สมาชิก   ท าให้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกบัญญัติขอบเขตศัพท์เฉพาะในงานทางวัฒนธรรม       
ภูมิปัญญาของประเทศตนเอง  เพื่อให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกมีเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับธรรมชาติขององค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีในประเทศตน  ซึ่งวิธีการเช่นนี้ย่อมเป็น
หนทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการการบัญญัติกฎหมายของประเทศสมาชิก 

ส าหรับความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ
ไทยนั้น   จากร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรมหรือการแสดงออก
ซึ่งศิลปะพื้นบ้าน  (WIPO  Intergovernmental  Committee’s draft provisions for protection of 
‘traditional cultural expressions’ or  ‘expressions of folklore)  ลวดลายโบราณของผ้าไหมจังหวัด
สุรินทร์และจังหวัดอ่ืนทั่วประเทศไทยจึงถือเป็นหนึ่งในการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
(traditional cultural expressions) หรือการแสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions 
of folklore)   ซึ่งลวดลายโบราณเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนผืนผ้าหรืองานสิ่งทอต่าง ๆ  ( textiles) ของ
ประเทศไทย   ซึ่งชุมชนชาวบ้านและผู้ผลิตได้ผลิตขึ้น  และลวดลายเหล่านี้จึงมีสถานะเป็นงานอัน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   ซึ่ง ในอนาคตหากร่างข้อตกลงของ
คณะกรรมการองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  เพื่อการปกป้องการแสดงออกซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ  การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้าน (expressions of folklore)   มีผลบังคับใช้แล้ว    ประเทศไทยสามารถเลือกวิธีการคุ้มครอง
ได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ  รูปแบบแรกตรากฎหมายเฉพาะเพื่อปกป้องงานด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ  
รูปแบบที่สองการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   เพื่อให้บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้
สามารถปกป้องคุ้มครองลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ทุกลวดลาย   ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์คือ
งานด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

2)  มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมท่ีสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม    ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The  WIPO 
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Copyrights Treaty, 1996)  ท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาฉบับนี้  คือ  งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
ข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น   ท าให้งานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้แก่งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม   ประกอบกับตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ขยายความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์
มากขึ้น  ดังนี ้

Article 2 (1) The expression “literary and artistic works” shall include every 
production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form 
of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and 
other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic 
works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; 
works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; 
photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to 
photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional 
works relative to geography, topography, architecture or science. 

ส่งผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแผนกวรรณคดีและแผนกศิลปะย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   ด้วยเหตุนี้ลวดลายผ้าไหมซึ่งภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นใหม่ย่อมถือ
เป็นงานศิลปะและเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ผลิตจะใช้วิธีการเช่นใด   เพื่อการสร้างลวดลาย
บนผืนผ้าไหม  และประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ต้องให้ความ
คุ้มครองแก่ลวดลายผ้าไหม   ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์   เพราะจุดมุ่งหมาย
ของการผลิตลวดลายบนผืนผ้าไหม คือการสร้างงานศิลปะเพื่อตอบสนองรสนิยมและความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ดังนั้นในเวทีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีมาตรฐานความ
คุ้มครองลวดลายผ้าไหมและการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหม 2 รูปแบบด้วยกัน  คือ   

รูปแบบแรก    มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหม
ของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซึ่งมาตรฐานความคุ้มครองดังกล่าวปรากฏอยู่ในสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาว่าด้วยความคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
ในฐานะที่งานออกแบบและลวดลายบนผืนผ้าไหมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  ซึ่งมาตรฐานความ
คุ้มครองรูปแบบแรกนี้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และแนวค าพิพากษาศาล
ฎีกาของประเทศไทย   
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รูปแบบที่สอง   มาตรฐานความคุ้มครองด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมาตรฐานใน
รูปแบบนี้ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และการยก
ร่างข้อตกลงฉบับปัจจุบัน   โดยที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่างยอมรับหลักการ
เบื้องต้นว่า  งานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านหรือชุมชนย่อมได้รับการปกป้อง   
พร้อม ๆ กับการก าหนดบทบัญญัติค านิยามงานด้านวัฒนธรรม  ท าให้ลวดลายจากการทอผ้าไหม
ของชาวบ้านและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา  แม้ว่าลวดลายผ้าไหมเหล่านี้
ในจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยจะไม่ปรากฏตัวทรงสิทธิ และในมุมมองนัก
กฎหมายทั่วไปจะถือว่า  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ตาม 

 
7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยกับต่างประเทศ 

ด้วยเหตุที่ผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญรายการหนึ่ งของประเทศภาคพื้นเอเซีย
ตะวันออก  และผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออกที่มีประวัติอันยาวนาน  ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศผู้ส่งออก
ผ้าไหมล้วนสร้างบทบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อการคุ้มครองงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหมของประเทศตน    รวมทั้งคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม   
การศึกษาในหัวข้อนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงแนวทางความคุ้มครองงานออกแบบและลวดลายผ้าไหม
ของประเทศไทยและต่างประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่ผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออก  
โดยเร่ิมจากโครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศเปรียบเทียบกับโครงสร้างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย   รูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย   ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมของต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย   ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายต่างประเทศไทยและตามกฎหมายไทยตามล าดับ 
 7.2.1  โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศเปรียบเทียบกับโครงสร้างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย 

จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้า 
ประเทศ  อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศเกาหลี
ใต้  ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศอินเดียนั้น  พบว่า   ปัจจุบันประเทศทั้งห้าล้วนเป็นสมาชิกองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และต่างเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และสนธิสัญญา
ลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  ซึ่งท าให้ทั้งห้าประเทศต่างตรากฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของตนเอง  โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งห้าประเทศต่างสอดคล้องกับ
สนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  และ
ประเทศทั้งห้ามีโครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์แบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
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1  โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีมีกฎหมายอีกฉบับหรือพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นคู่มือประกอบการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ 

จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ  พบว่า  ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นหนึ่งในบทบัญญัติความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ซึ่งเกือบทุกประเทศผู้ผลิตผ้า
ไหมต่างให้ความส าคัญ  และตรากฎหมายลิขสิทธิ์อยู่ในรูปพระราชบัญญัติทั้งสิ้น  ยกเว้นเพียง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประเทศเดียว   เพราะประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมอบความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อม ๆ กัน   

นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสังคมนิยมเวียดนามยังได้ตรา
พระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติเพิ่มเติม   เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นเสมือนคู่มือแก่          
นักกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและต่างประเทศ   ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  สืบเนื่องจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งเปิดประเทศเพียงเวลาไม่นานนัก   โครงสร้างระบบกฎหมาย
จึงเพิ่งถูกพัฒนาขึ้น   และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เพิ่งผลิตนักกฎหมาย   เพื่อรองรับระบบ
ทุนนิยมทางเศรษฐกิจของตน   เช่นเดียวกันกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่เป็นหนึ่งในกฎหมายทางเศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่งถูกตราขึ้นเพียงไม่นานนัก   ท าให้สภา
ประชาชนของประเทศจีนจึงเล็งเห็นความจ าเป็นว่า  การใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาจเกิดปัญหาการปฏิบัติได้   หากรัฐสภาผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว  ด้วยเหตุนี้
รัฐสภาเห็นชอบร่วมกันและประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ถึง 3 ฉบับ  ดังนี ้

ฉบับแรก  กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 (Copyright Act of 
People’s Republic of China 2002)  ถือเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  โดย
กฎหมายฉบับนี้จะวางหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมด  โดยที่เนื้อหาสาระ
ของกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และสนธิสัญญาต่าง ๆ ซึ่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมาชิกอยู่  

ฉบับที่สอง  พระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law 
of the People’s Republic of China (CAIR)  2002  กฎหมายฉบับนี้มีฐานะเป็นคู่มือการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 (Copyright Act of People’s Republic of China 2002)  
โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้ เป็นรายละเอียดและค าอธิบายตัวบทกฎหมาย  วิธีการ
ด าเนินการบังคับใช้สิทธิ  และการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
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ฉบับที่สาม  พระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts and Art 
1997  กฎหมายฉบับนี้เป็นรายละเอียดของการปกป้องงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ตามที่
มาตรา 6 กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 ก าหนดไว้ 

จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งสามฉบับข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า   ด้วยเหตุผลด้าน
การปฎิรูปภาคเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านกฎหมายพื้นฐานที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจ  ท าให้โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงมีลักษณะพิเศษ  กล่าวคือ  กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานะเป็น
เป็นบทบัญญัติหลัก  และในขณะเดียวกันนักกฎหมายจีนยังต้องอาศัยกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อีกหลาย
ฉบับ   เพื่อเป็นคู้มือการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2)  โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ส าหรับ
โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   กฎหมายลิขสิทธิ์ถือเป็นส่วน
หนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  อันได้แก่กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  และกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้า  ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code)   ฉบับลงวันที่   28 ตุลาคม  ค.ศ.1994  โดยเฉพาะอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ส าคัญฉบับหนึ่ง  รัฐสภาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องแยกออกเป็น 3 ฉบับด้วยกัน  ดังนี้ 

ฉบับแรก  ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code)   ฉบับลงวันที่   28 ตุลาคม  ค.ศ.1994    
กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้  โดยตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code) ถือว่า  สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมมีคุณค่าเท่าเทียมกับสิทธิ์ในทางทรัพย์สิน
ตามกฎหมายแพ่ง 

ฉบับที่สอง   พระราชบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005  (Intellectual 
Property Law 2005)  กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รวบรวมเนื้อหาด้านสารบัญญัติเกี่ยวกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าไว้อย่างครบถ้วน  และเนื้อหา
บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ยังสอดคล้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น  สนธิสัญญากรุงปารีส  และ
สนธิสัญญาฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิอยมเวียดนามเป็นสมาชิกอยู่  พระราชบัญญัติ
กฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005)  จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
สารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคัญ  และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยัง
เป็นกฎหมายหลักด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ฉบับที่สาม  พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/ND-CP 
OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A 
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NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS)   บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้
ถือเป็นคู่มือการใช้กฎหมายของนักกฎหมาย  เพื่อที่นักกฎหมายจะสามารถใช้และตีความ
พระราชบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005)  อย่าง
ถูกต้อง   

จากกฎหมายทั้งสามฉบับข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์หลายฉบับ   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/ND-CP OF 
SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A 
NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS) ที่มีฐานะเป็นคู่มือการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์  ภายใต้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
คือประเทศทั้งสองต่างเผชิญปัญหาด้านสงครามกลางเมือง  ซึ่งประชาชนมีความเห็นแตกแยกทาง
การเมือง  จนท าให้กระบวนการพัฒนาประเทศภายหลังปัญหาการเมืองยุติลงเป็นไปอย่างล่าช้า  
ในขณะที่ประเทศทั้งสองเร่ิมเปิดประเทศ  และรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างรับแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเข้ามาผสมผสานระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์  ส่งผลประเทศทั้ งสองต้องเร่ง
กระบวนการตรากฎหมายสมัยใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อรองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ   ในขณะที่ภาคการศึกษากฎหมายยังอยู่เพียงขั้นเร่ิมต้น   ดังนั้นเมื่อประเทศทั้งสองต่าง
ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์   รัฐสภาของทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายอีกฉบับหนึ่ง  ด้วยความมุ่งหวังว่า
กฎหมายฉบับนี้จะเป็นคู่มือและแนวทางการใช้การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์แก่นักกฎหมายประเทศ
ตนอย่างถูกต้อง 

2  โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีไม่มีกฎหมายอีกฉบับเป็นคู่มือประกอบการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

ส าหรับประเทศกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและส่งออกผ้าไหมอีกจ านวน  3 ประเทศ  อันได้แก่
ประเทญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลี  และประเทศอินเดีย   ประเทศทั้งสามนี้กลับมีโครงสร้างทางกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่แตกต่างจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
กล่าวคือประเทศทั้งสามมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว  เพื่อการบังคับใช้ภายในประเทศ
ของตน  ในฐานะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์   ดังปรากฏตาม
ข้อเท็จจริงแต่ละประเทศ  ดังนี้ 
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1)  ประเทศญ่ีปุ่น  กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006  โดยกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์ฉบับเดียวของ
ประเทศญ่ีปุ่น และกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น  และ
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  ในฐานะที่ประเทศญ่ีปุ่นเป็น
สมาชิกอยู่   ทั้งเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงงานสารสนเทศ  สื่ออินเตอร์เน็ต    และ
การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  เพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น 

2)  ประเทศอินเดีย  กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957 (India Copyright Act  1957)   กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็นกฎหมาย   
สารบัญญัติที่ส าคัญเพียงฉบับเดียวด้านลิขสิทธิ์    โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีจุดเด่น  ก็คือ  
กฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์  อุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่ง
อุตสาหกรรมทั้งสองนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอินเดีย   พร้อม ๆ กับ
การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ   เช่น  งานวรรณกรรม  งาน
ศิลปกรรม ฯลฯ  รวมทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังมอบความคุ้มครองแก่งานหัตถศิลป์ของประเทศตน  ใน
ฐานะที่งานดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   ทั้งนี้ไม่ว่างานหัตถศิลป์เหล่านั้นจะอยู่ในรูปงานสิ่งทอ 
อาทิผ้าไหม  หรืองานจักสาน  ฯลฯ 

3)  ประเทศเกาหลีใต้  กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียวของ
ประเทศเกาหลีใต้  โดยกฎหมายฉบับนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอ่ืน ๆ คือ  
กฎหมายฉบับนี้รองรับความคุ้มครองแก่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (TMPs)  และห้ามการผลิตหรือส่งถ่าย
โอนข้อมูลในระบบเครือข่ายข้อมูล (TMPs)  รวมทั้งวางโครงสร้างเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ 
(notice and takedown)  ภายใต้การจัดการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)   ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้
กระตุ้นเตือนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)   ซึ่งเร่ืองดังกล่าว
ถือเป็นขอบเขตความคุ้มครองใหม่ที่กว้างขึ้นกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอ่ืน  ๆ   สืบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ของประเทศเกาหลีใต้เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญและสร้างรายได้แก่
ประเทศตนอย่างมหาศาล  ท าให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้จึงวางขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่
เกมส์ออนไลน์ในรูปข้อมมูลอิเล็คทรอนิกส์อย่างพิเศษ   พร้อม ๆ กับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
อ่ืน  ๆ  เช่นงานวรรณกรรม  งานศิลปะ  เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทย  ปัจจุบันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  นับเป็นกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ผลบังคับใช้ ณ เวลานี้  โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพียง
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ฉบับเดียว  และประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นคู่มือประกอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537  โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ  ดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างประเทศด้าน
ลิขสิทธิ์  เช่นสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฯลฯ  โดยการยกร่างกฎหมายใช้วิธีการแปลความตกลงระหว่าง
ประเทศภาษาอังกฤษออกเป็นภาษาไทย 

2)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มุ่งคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความตกลง
ระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่   โดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความต้องการของประเทศไทย 

3)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มีข้อยกเว้นความรับผิดจ านวนมาก   สิ่งนี้เป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นว่า  ประเทศไทยอยู่ในภาวะความจ าเป็นต้องรับรองลิขสิทธิ์ของชาวต่างชาติ   เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนของประเทศ  เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในฐานะเป็น
ผู้บริโภคงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  จนส่งผลให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 จึงมี
ข้อยกเว้นความรับผิดจ านวนมากมาย 

4)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เป็นกฎหมายสารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์ฉบับเดียว  
โดยประเทศไทยไม่มีกฎหมายฉบับอื่นใดเป็นคู่มือการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์  ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมี
ระบบการศึกษากฎหมายและพัฒนาการที่สืบเนื่องต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน  การผลิตนักกฎหมาย
และการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความต่อเนื่อง  จนนักกฎหมายไทยมีความสามารถ
เพียงพอในการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์   ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้ตรงกันกันข้ามกันประเทศที่เพิ่งเปิดรับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ดังเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

ดังนั้นหากพิจารณาโครงสร้างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ของประเทศไทยกับ
โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศแล้ว  พบว่า  
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายสารบัญญัติ  คือกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว   โดย
ประเทศไทยมิได้มีกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ เพื่อเป็นคู่มือการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ก็มิได้เกิดขึ้นจากความต้องการพื้นฐานของอุตสาหกรรมของไทยหรือความต้องการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง 
 7.2.2  รูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศเปรียบเทียบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย 

แม้ว่าประเทศไทยและประเทศกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ  อัน
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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ประเทศอินเดีย  และประเทศเกาหลีใต้ต่างเป็นภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับอ่ืน ๆ ก็ตาม  แต่ในด้านรูปแบบค าจัดความค าว่า “งาน” (works)  ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่ละประเทศคุ้มครองแล้ว   ปรากฏว่าแต่ละประเทศต่างมีวิธีการแยกแยะรายละเอียดที่
แตกต่างกัน  โดยทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวนี้มีผลต่อความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้า
ไหมและสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

1.  กลุ่มประเทศที่บัญญัติค าว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้  เพื่อ
รองรับงานศิลปะทุกประเภท 

2.  กลุ่มประเทศที่บัญญัติค าว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้  แต่
ไม่อาจรองรับงานศิลปะทุกประเภท 

1. กลุ่มประเทศท่ีบัญญัติค าว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้  เพื่อ
รองรับงานศิลปะทุกประเภท  อันได้แก่การที่บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ก าหนดว่า  “งาน” (work)  
คืองานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีอยู่หลากหลายประเภท  และงานแต่ละประเภทต่างมี
รายละเอียดปลีกย่อยลงไป   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานศิลปะ (art work)  ปรากฏผล
การศึกษาว่า  บรรดากลุ่มประเทศผ้าผลิตและส่งออกผ้าไหมจ านวนถึง 5 ประเทศ  อันได้แก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศอินเดีย  
และประเทศเกาหลีใต้  ทั้งห้าประเทศนี้ต่างบัญญัติค าจ ากัดความค าว่า “งาน” (works) และแยกแยะ
รายละเอียดของงานไว้  เพื่อรองรับงานศิลปะทุกประเภทไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2)  ประเทศญ่ีปุ่น 
3)  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
4)  ประเทศอินเดีย 
5)  ประเทศเกาหลีใต้ 
1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามมาตรา 3  Copyright Act of People’s Republic 

of China 2002  ได้บัญญัติค าว่า “งาน” ว่าได้แก่งาน 5 ประเภท  คืองานวรรณกรรม  ศิลปะ  
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ถ้อยค าเหล่านี้เป็นเพียงค าที่มีความหมายอย่างกว้าง เพื่อให้บทบัญญัติฉบับนี้สามารถรองรับงาน
อันมีลิขสิทธิ์จ านวนมากของประเทศตนได้   

ในส่วนรายละเอียดของค าว่า “งาน” (works) ปรากฏตามมาตรา 3 Copyright Act of 
People’s Republic of China 2002  ว่า  งานทั้งสี่ประเภทคืองานที่ต้องปรากฏต่อสาธารณชนด้วย
รูปแบบวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  เช่น  งานเขียน   งานเกี่ยวกับการพูด    งานดนตรีกรรม  งานละคร  
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งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi')  งานศิลปะเกี่ยวกับการร า  (choreographic)  และงานเต้นแอโรบิค    
งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม  งานภาพถ่าย  งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน  งานออกแบบทางวิศวกรรม  และงานออกแบบผลิตภัณฑ์  แผนที่  
งานภาพร่าง (สเก็ตภาพ)  งานกราฟฟิค และหุ่นจ าลองของดังกล่าว  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานอ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น 

หากพิจารณาเฉพาะโครงสร้างการให้ค าจ ากัดความค าว่า  “งานศิลปะ”  แล้ว  พบว่า  
มาตรา 3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2002  จะเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่ก าหนดว่า  งานศิลปะคือ
งานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานสถาปัตยกรรม   แต่ในส่วนรายละเอียดของงานวิจิตรศิลป์       
(fine art) และงานสถาปัตยกรรมได้ถูกอธิบายไว้ในพระราชบัญญัติ Regulations for the 
Implementation of the Copyright Law of the People’s Republic of China (CAIR)  มาตรา 4  ใน
ฐานะที่พระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law of the People’s 
Republic of China (CAIR) เป็นคู่มือการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2002  ดังปรากฏความว่า 

Article 4 For the purposes of the Copyright Law and these Regulations, the following 
(1) ‚written works‛ means works expressed in written form, such as novels, poems, essays and 
theses;... 
 (8) “works of fine arts” means two- or three-dimensional works of the plastic arts 
created in lines, colures or other media which impart aesthetic effect, such as paintings, 
works of calligraphy and sculptures; 

จากบทบัญญัติมาตรา 4 ข้างต้นท าให้เห็นรูปแบบงานศิลปะประเภทงานวิจิตรศิลป์     
(fine art)  ว่าหมายถึง การสร้างงานหุ่นจ าลองสองมิติหรือสามมิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น  สี 
หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งก่อเกิดผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงามทางศิลปะ  ตัวอย่างเช่น  การพิมพ์   
งานเขียนตัวอักษร   และการแกะสลัก เป็นต้น   ซึ่งวิธีการให้ค าอธิบายดังกล่าวจึงเป็นการแยกแยะ
รายละเอียดของงานไว้  เพื่อรองรับงานศิลปะทุกประเภท  ภายใต้การยกตัวอย่างของค าว่า “such as”  
ท าให้กฎหมายลิขสิทธิ์จีนจึงเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างรองรับงานด้านศิลปะที่หลากหลายประเภท
และวิธีการผลิตได้อย่างดี 

ด้วยเหตุนี้ตามรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2002 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2002  มีรูปแบบการให้
ค านิยามค าว่า “งาน” อันมีลิขสิทธิ์แยกเป็น 2 ส่วนหลัก  ก็คือ  ส่วนแรกเป็นการก าหนดขอบเขตงาน
อันมีลิขสิทธิ์อย่างกว้าง ๆ  ภายใต้ค าอธิบายว่า  งาน (works) มีเพียง 5 ประเภท อันได้แก่  งาน
วรรณกรรม  งานศิลปะ  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและสิ่งที่มี
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ลักษณะคล้ายคลึงกัน   และส่วนที่สองเป็นค าอธิบายรายละเอียดของงานทั้ง 5 ประเภทข้างต้นว่า  
งานเหล่านี้ต้องปรากฎอยู่ในรูปแบบใด  เช่น  งานเขียน  งานพูด  ฯลฯ   ซึ่งในส่วนที่สองนี้รัฐสภา
จีนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานเพิ่มเติมในอนาคตได้   โดยที่โครงสร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้ง 
5 ประเภทส่วนแรกมิได้รับความกระทบกระเทือนแต่อย่างใด 

2)  ประเทศญ่ีปุ่น  นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพัฒนาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ อัน
ยาวนาน  และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006  ได้วางรูปแบบค าจ ากัดความค าว่า “งาน” (works) 
อันมีลิขสิทธิ์อย่างกว้าง ๆ   ดังปรากฏตามมาตรา 2 (1) (i)  ว่า  

‚งาน‛ (work)  หมายความถึง  ผลผลิตทางความคิดหรือารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอย่าง
เด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์   และการผลิตเช่นนี้ถูกจัดท าขึ้นในแผนกวรรณกรรม  วิทยาศาสตร์  
ศิลปะ หรือดนตรี4   ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่นจึงมีเพียง 4 ประเภท
เท่านั้น  คือ  งานแผนกวรรณกรรม  งานแผนกวิทยาศาสตร์  งานแผนกศิลปะ  งานแผนกดนตรี  ซึ่ง
ค าเหล่านี้มีความหมายกว้างขวางมาก 

ด้านรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น  เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006  มีขอบเขตกว้างมาก   ท าให้ในมาตรา 10 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006  จึงก าหนดรายละเอียดของงานตามมาตรา 3 ไว้ว่า  “งาน” ตามกฎหมายฉบับนี้
ย่อมหมายความรวมถึงงานรูปแบบต่าง  เช่น วรรณกรรม  งานละคร  บทกลอน  งานพิมพ์  หรืองาน
ศิลปะอ่ืน ๆ  เป็นต้น  และด้วยการอธิบายรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ใช้ค าว่า “หรืองาน
ศิลปะอ่ืนๆ”  ได้ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะชาวญ่ีปุ่นหลากแขนงอาจได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ได้  เช่น  งานเขียนตัวอักษรอวยพรบนกระดาษ  งานพับกระดาษแบบญี่ปุ่น  ฯลฯ 

ดังนั้นด้วยรูปแบบการให้ค าจ ากัดความงานอันมีลิขสิทธิ์และการอธิบายรายละเอียดของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นข้างต้น   ท าให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 สามารถรองรับงาน
ศิลปะทุกชนิดได้อย่างดี  ประเทศญ่ีปุ่นจึงนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีโครงสร้างค านิยามค าว่า “งาน” 
(works)  อย่างกว้าง ๆ  และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006 ยังก าหนดรายละเอียดของงาน
จ านวนมากและหลากหลาย   เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้ผลิตงานชาวญ่ีปุ่น 

3)  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามมาตรา  14  อนุ 1 ข้อ g กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005) ได้บัญญัติงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้

                                                        
4 Article 2. (1) In this Law, the following terms shall have the meaning hereby assigned to them respectively: 
    (i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way and 
which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain 
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อย่างกว้าง ๆ  เพียงงาน 3 ประเภท  คือ  งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม และ งานวิทยาศาสตร์   ซึ่ง
ค าเหล่านี้มีความหมายอย่างกว้าง   ท าให้ข้อความต่อมาของมาตรา 14 (1) ข้อ g จึงบัญญัติ
รายละเอียดของงานทั้งสามว่า  งานทั้งสามประเภทยังรวมถึงงานประเภทต่าง ๆ อีกจ านวนมากตาม
ข้อ a ถึงข้อ m  เช่นงานวรรณกรรมและงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ  
อุปกรณ์การสอน  และงานอื่น ๆ ที่แสดงออกในรูปตัวอักษรหรืองานเขียนรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงนับเป็น
อีกประเทศหนึ่ง  ซึ่งก าหนดค านิยามค าว่า  “งาน” (works)  ภายใต้ค าที่มีความหมายอย่างกว้าง ๆ 
เพียง 3 ค า คือ งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม และ งานวิทยาศาสตร์  และภายใต้บทบัญญัติมาตรา
เดียวกันนีย้ังได้ให้ค าอธิบายตัวอย่างงานทั้งสามประเภทจ านวนมาก  ท าให้การใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประสิทธิภาพสูงประเทศหนึ่ง 

4)  ประเทศอินเดีย  นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 
ค.ศ.1957 ของตนเอง   โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ภายใต้ค าว่า  “งาน” 
(work) ในมาตรา 2 (y) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957 (India Copyright Act  1957)5   และ
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังแบ่งแยกประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ 

กลุ่มแรก     งานวรรณกรรม  งานละคร  งานดนตรี  หรืองานศิลปะ 
กลุ่มที่สอง  งานภาพยนตร์ 
กลุ่มที่สาม  งานบันทึกเสียง 
ด้วยรูปแบบโครงสร้างการก าหนดค านิยามข้างต้น  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศ

อินเดีย ค.ศ.1957  ได้วางขอบเขตงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้กลุ่มงาน  ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะมี
ความหมายอย่างกว้าง ๆ   พร้อมกับบทบัญญัติมาตรา 2 ข้ออ่ืน ๆ  จึงได้อธิบายรายละเอียดของงาน
แต่ละชนิดไป   เช่น ข้อ C  คือค าอธิบายลักษณะของงานศิลปะกลุ่มแรก เป็นต้น    ท าให้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียจึงมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างขวาง  และไม่ก่อเกิดปัญหาในการใช้
การตีความและรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์หลากหลายรูปแบบ 

5)  ประเทศเกาหลีใต้  ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีความ
โดดเด่น  และบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ก็มีค าอธิบายงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เปิดกว้าง  ท าให้กฎหมาย

                                                        
5 2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
 (y) "work" means any of the following works, namely:- 
  (i) a literary, dramatic, musical or artistic work; 
  (ii) a cinematograph film; 
  (iii) a record; 
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ลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้สามารถรองรับรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย  ดังปรากฏความ
ตามมาตรา  มาตรา 4 (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  ได้ก าหนดมีลิขสิทธิ์ไว้ 9 ประเภท  คือ 

ประเภทแรก     นวนิยาย  บทกวี  บทความ  การบรรยาย  การพูด  การแสดง และงาน
วรรณกรรมอื่น ๆ 

ประเภทที่สอง  งานดนตรีต่าง ๆ 
ประเภทที่สาม  งานมหรสพ   รวมทั้งงานละคร  การเต้นร า  ละครใบ้ 
ประเภทที่สี่      การพิมพ์  งานเขียนด้วยมือ  การออกแบบ  การแกะสลัก   งานหัตถศิลป์  

งานศิลปประยุกต์และงานศิลปะอ่ืน ๆ 
ประเภทที่ห้า    งานสถาปัตยกรรม  รวมถึงหุ่นจ าลองและแบบผังของงานสถาปัตยกรรม 

 ประเภทที่หก    งานภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพหรืองานอ่ืนอันมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึง
กัน 
 ประเภทที่เจ็ด   งานภาพยนตร์ 

ประเภทที่แปด  งานแผนที่  สถิติ  การวาดออกแบบ  การสเก็ตภาพ  หุ่นจ าลองและ
แผนภาพของงาน 
 ประเภทที่เก้า   งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์6 

จากรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเก้าประเภทข้างต้น  หากพิจารณาค าอธิบายรายละเอียด
ของงานศิลปะตามมาตรา 4 อนุ 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007 แล้วจะพบว่า  งานศิลปะอาจ
เกิดขึ้นจากกรรมวิธีที่หลากหลาย  ทั้งนี้ไม่ว่าในรูปการพิมพ์  การเขียนด้วยมือ  การออกแบบ  การ

                                                        
6  Article 4.—(1) As used in this Act, ‚works‛ shall include, in particular, the following 
1. Novels, poems, articles, lectures, recitations, plays and other literary works; 
2. Musical works; 
3. Theatrical works including dramas, dances, pantomimes; 
4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and 
other artistic works; 
5. Architectural works including architectural models and plans; 
6. Photographic works including photographs and other works produced by similar 
methods; 
7. Cinematographic works; 
8. Maps, charts, design drawings, sketches, models and other diagrammatic works; 
9. Computer program works; 
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แกะสลัก   งานหัตถศิลป์  งานศิลปประยุกต์และงานศิลปะอ่ืน ๆ  ท าให้ขอบเขตความคุ้มครองงาน
ศิลปะของประเทศเกาหลีใต้มีความทันสมัยและครอบคลุมงานศิลปะทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบ
งานศิลปะในปัจจุบันหรืออนาคต   ภายใต้วิธีการใช้ค าอธิบายที่เปิดกว้าง คือการใช้ค าว่า  งานศิลปะ
อ่ืน ๆ  

ดังนั้นแนวทางการร่างบทบัญญัติลิขสิทธิ์ของทั้งห้าประเทศ  อันได้แก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศอินเดีย 
และประเทศเกาหลีใต้    ทั้งห้าประเทศต่างยึดแนวทางเดียวกัน  เพื่อผลการบังคับใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด   โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งห้าประเทศต่างก าหนดรูปแบบงานอันมี
ลิขสิทธิ์ภายใต้ค าที่มีความหมายกว้าง ๆ   เช่น  งานศิลปะ  งานวรรณกรรม   ฯลฯ   พร้อม ๆ กับการ
ให้ค าอธิบายงานเหล่านั้นตามแบบวัฒนธรรมของตน   ท าให้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งห้า
ประเทศมีความเหมาะสมต่อสังคมของประเทศตน  รวมทั้งค าจ ากัดความงานอันมีลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศยังเปิดกว้างและสามารถรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์หลากหลายประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต 

2.  กลุ่มประเทศท่ีบัญญัติค าว่า “งาน” (works)  และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้  แต่
ไม่อาจรองรับงานศิลปะทุกประเภท  อันได้แก่การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก าหนดประเภทของ
งานอันมีลิขสิทธิ์   และรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน   โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เช่นนี้จะไม่มีข้อความรองรับงานรูปแบบอ่ืน ๆ   และจากการศึกษาประเทศ
ไทยจัดเป็นประเทศที่บัญญัติกฎหมายรูปแบบนี้ 

ด้วยโครงสร้างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ได้ก าหนดรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์
ออกเป็น 2 ส่วน  คือ 

ส่วนแรก  บทบัญญัติทั่วไปที่ก าหนดว่า  งานประเภทใดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  ดังปรากฏ
อยู่ในมาตรา 6  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซึ่งมาตรานี้ระบุว่า  งานอันมีลิขสิทธิ์พึงมีอยู่ 9 
ประเภทเท่านั้น  อันได้แก่งานวรรณกรรม  งานนาฏกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งาน
โสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์  งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  งานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ   ส่งผลให้งานสร้างสรรค์อ่ืนใดก็ไม่อาจเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ได้  หากงานดังกล่าวไม่อาจจัดเข้ากลุ่มงานประเภทใดประเภทหน่ึงดังกล่าว 

ส่วนที่สอง  บทบัญญัติส่วนค าจ ากัดความ  บทบัญญัติส่วนนี้เป็นการให้ค าอธิบายใน
รายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์  และค าจ ากัดความศัพท์ที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537  โดยเน้ือหาบทบัญญัติส่วนนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 4  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   

ด้านรูปแบบวิธีการอธิบายรายละเอียดในค าจ ากัดความงานอันมีลิขสิทธิ์มาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ปรากฏว่า   บทบัญญัติมาตรา 4 ใช้วิธีการให้ค าอธิบายที่ชัดเจน
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และรัดกุมตามแบบนักกฎหมาย  ท าให้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเกิดความชัดเจนในการใช้
งาน  แต่ในทางปฏิบัติแล้วนักกฎหมายอาจเกิดปัญหาข้อถกเถียงในการใช้การตีความ  เพราะ
บทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 บัญญัติข้อความที่รัดกุมมาก  จนอาจส่งผล
ให้งานบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครองก็ได้   ดังเช่นปัญหาการใช้การตีความค าว่า  ‚งานศิลป
ประยุกต์‛ กับลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย   ดังปรากฏข้อความตามมาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ว่า 

“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า‛ 

จากค านิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  งานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย  คือ  การที่
ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการแบบงานจิตรกรรม  หรืองานประติมากรรม  หรืองานภาพพิมพ์  หรืองาน
สถาปัตยกรรม  หรืองานภาพถ่าย  หรืองานภาพประกอบ  วิธีการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างประกอบกัน  เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปประยุกต์ขึ้น  ภายใต้วัตถุประสงค์พิเศษ  อันได้แก่
การมุ่งต่อประโยชน์ในการใช้สอย  หรือการตบแต่ง   มิใช่เพียงวัตถุประสงค์ชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ
แต่อย่างเดียว   ผลลัพธ์ที่ตามก็คือ  งานศิลปประยุกต์รูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช้วิธีตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ก าหนด  งานเหล่านี้จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์   ทั้ง ๆ ที่งานเหล่านี้เป็นงานทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ  เช่น  งานเคร่ืองจักสาน  ลวดลายบนผ้าไหมที่เกิดจากการทอ  เป็น
ต้น 

อย่างไรก็ตาม  ด้วยสภาพการบัญญัติค าจ ากัดความที่ชัดเจนของงานอันมีลิขสิทธิ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะประยุกต์ที่ระบุรายละเอียดไว้อย่างแน่นอน  ท าให้ปัจจุบันทางออกของ
นักกฎหมายไทยก็คือ  การใช้นิติวิธี  อันได้แก่การคิด  การใช้  การตีความ  เพื่อเสริมสร้างกฎหมาย
ให้รองรับกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเฉพาะเร่ืองเฉพาะราว  ดังเช่นนักกฎหมายบางท่าน
ตีความว่า  การปัก  การทอและการถัก  คือวิธีการสร้างงานจิตรกรรมรูปแบบหนึ่ง  แม้ว่าไม่ปรากฏ
ข้อความว่า  วิธีการปัก  การทอและการถักอยู่ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก็ตาม  
ท าให้ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  แต่วิธีการดังกล่าวก็ขาดความแน่นอน   
เพราะนักกฎหมายอีกหลายท่านก็อาจตีความในแง่มุมที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  จึงเป็นบัญญัติกฎหมายประเภทหนึ่ง  ซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติค าว่า “งาน” (works) อันมีลิขสิทธิ์และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้
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อย่างชัดเจน   จนนักกฎหมายไทยต้องใช้นิติวิธี  เพื่อการตีความบทบัญญัติกฎหมายให้รองรับข้อ
พิพาทต่าง ๆ   จนสภาพการใช้งานกฎหมายภายใต้โครงสร้างเช่นนี้จึงเกิดความไม่แน่นอน  ทั้งนี้
แล้วแต่ว่านักกฎหมายไทยแต่ละท่านจะมีความเห็นไปเช่นใด  ท้ายที่สุดผลลัพท์ที่ตามมาก็คือ 
กฎหมายฉบับนี้ไม่อาจรองรับผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างแท้จริง  ในทางกลับกัน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  กลับตอบสนองความคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวต่างชาติ   
ทั้งนี้ด้วยผลของสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาฉบับอ่ืน ๆ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่    
 7.2.3  ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมของต่างประเทศเปรียบเทียบ
กับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 

สืบเนื่องจากผลของสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหมทางอุตสาหกรรม  ส่งผลให้ประเทศสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่างให้ความคุ้มครอง
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมทางอุตสาหกรรม  ซึ่งแต่ละประเทศมีรูปแบบวิธีการคุ้มครองที่
แตกต่างกันไปและสามารถจ าแนกออกเป็น  2  รูปแบบด้วยกัน  ดังนี้ 

1 กลุ่มประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม 
2 กลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามบทบัญญัต ิ
 กฎหมายลิขสิทธิ์ 
1.  กลุ่มประเทศท่ีให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม   จากการศึกษากฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ  พบว่า  ปัจจุบันประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหมเพียงสี่ประเทศเท่านั้นที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  โดยประเทศทั้งสี่นี้มีรูปแบบวิธีการคุ้มครองงานออกแบบที่แตกต่างกัน  ซึ่งผลการศึกษา
สามารถจ าแนกความแตกต่างออกเป็น 4 ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

1)  ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะ 

2)  ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์ 

3)  ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4)  ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1)  ประเทศท่ีให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะท่ีงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะ   ส าหรับความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้า
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ไหม  ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะตามกฎหมายลิขสิทธิ์  จากการศึกษา
พบว่า  ประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่เลือกคุ้มครองรูปแบบงานศิลปะ  ดังปรากฏ
ข้อความตามมาตรา 2 (y) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957 (India Copyright Act  1957) 
บัญญัติว่า  
 2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,.. 
 (y) "work" means any of the following works, namely:- 
  (i) a literary, dramatic, musical or artistic work; 
  (ii) a cinematograph film; 
  (iii) a record; 

โดยเหตุที่ประเทศอินเดียให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ  
ประเภทงานวรรณกรรม  งานละคร  งานดนตรี  หรืองานศิลปะ   และประเภทงานภาพยนตร์  
รวมทั้งประเภทงานบันทึกเสียง   ประกอบกับตามมาตรา 2  (c)  กฎหมายลิขสิทธิ์  1957  ได้อธิบาย
ขอบเขตของงานศิลปะไว้ว่า  งานศิลปะย่อมหมายความถึงงานที่เกิดจากกรรมวิธีการพิมพ์  การแกะ  
การวาด  เป็นต้น  ทั้งนี้ไม่ว่างานศิลปะดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะมากน้อยเพียงใด   ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้วงการนักกฎหมายอินเดียมีความเห็นว่า  งานออกแบบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทเป็น
งานศิลปะตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ไม่ว่างานออกแบบลวดลายผ้าไหม  งานออกแบบงานเคร่ือง
เคลือบเซรามิค  ฯลฯ 

เช่นเดียวกันกับศาลอินเดียเห็นว่า  งานออกแบบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทเป็นงาน
ศิลปะ (artistic works) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์   โดยศาลเล็งเห็นว่า  เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์  
คือการคุ้มครองงานศิลปะทุกประเภท  ทั้งนี้ไม่ว่างานศิลปะดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะมากหรือ
น้อยเพียงใด   แม้ว่าขณะนี้ศาลยังไม่เคยมีค าพิพากษาในเร่ืองดังกล่าวเลยก็ตาม7 

ดังนั้นประเทศอินเดียจึงคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะอันมีลิขสิทธิ์  ถึงแม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมิได้บัญญัติว่า งานออกแบบ
เปน็งานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรงก็ตาม  แต่ในทางปฎิบัติแล้ว  นักกฎหมายอินเดียและศาลอินเดียต่างมี
ความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า  งานออกแบบถือเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง  ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์
ย่อมให้ความคุ้มครอง  ทั้งนี้ไม่ว่างานศิลปะเหล่านั้นจะสร้างขึ้นด้วยวิธีการเขียน  การวาด  การพิมพ์ 
ฯลฯ  และไม่ว่างานศิลปะดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะมากหรือน้อยเพียงใด   

                                                        
7 J Sai Deepak. Protection of Traditional Handicrafts under Indian Intellectual Property Laws. Journal of  
  Intellectual Property Rights Vol 13. May 2008, p.201 
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2)  ประเทศท่ีให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะท่ีงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์   ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  ซึ่งตามมาตรา  14  อนุ 1 ข้อ g พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 
(Intellectual Property Law 2005) บัญญัติไว้ว่า  งานศิลปประยุกต์ (applied art works) คืองานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  ประกอบมาตรา 15  พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100  ปี ค.ศ.2006 (DECREE 
No. 100/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE 
IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED 
RIGHTS)  ในฐานะเป็นคู่มือการใช้พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005  ได้อธิบายถึง  
ลักษณะงานศิลปะประยุกต์ไว้ว่า  ‚งานศิลปประยุกต์  ตามมาตรา 14  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(the Intellectual Property Law)  หมายถึง  การน าเสนองานในรูปลายเส้น  สี  รูปทรงสามมิติ  หรือ
งานโครงสร้าง   และการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งต้องเป็นการผลิตงาน
จ านวนมาก ๆ  ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์  หรือโดยเคร่ืองจักรกล  เช่น  เคร่ืองหมาย  งานหัตถศิลป์  
หรือ งานวิจิตรศิลป์  fine-arts   โดยตามบทบัญญัตินี้งานดังกล่าวแสดงออกในรูปผลผลิต หรือ 
บรรจุภัณฑ์‛  

ดังนั้นงานออกแบบทุกประเภทคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์ (applied 
art works) ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005   และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็
คือหนึ่งในงานออกแบบชนิดหนึ่ง  ด้วยเหตุนี้งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึง เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2005   

3)  ประเทศท่ีให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะท่ีงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์   ได้แก่
ประเทศเกาหลีใต้  โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007 มาตรา 4 (1)  ข้อ 4 8 ได้ก าหนดว่า  งาน
อันมีลิขสิทธิ์ย่อมหมายความรวมถึงงานออกแบบ หรืองานศิลปประยุกต์  ส่งผลให้บรรดางาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบอ่ืน ๆ จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานออกแบบหรือ
งานศิลปประยุกต์  แต่ปัจจุบันศาลสูงเกาหลีใต้ถือว่า  งานออกแบบทุกประเภทเป็นงานศิลป
ประยุกต์  ดังปรากฏตามค าวินิจฉัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ค.ศ.1996   

                                                        
8 Article 4.  (1) As used in this Act, ‚works‛ shall include, in particular, the following 
                     4. Paintings, calligraphic works, designs, sculptures, crafts, works of applied art, and other artistic 
works; 
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4)  ประเทศท่ีให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ใน
ฐานะท่ีงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานออกแบบผลิตภัณฑ์   ประเทศที่ให้ความคุ้มครอง
ลักษณะดังกล่าวได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังปรากฏความตามตามมาตรา 3 (7) 
Copyright Act of People’s Republic of China 20029   ว่า งานวรรณกรรม  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  งานเหล่านี้คือ
งานอันมีลิขสิทธิ์  โดยสิ่งเหล่านี้ถูกท าให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้   เช่น งานออกแบบทาง
วิศวกรรม  และงานออกแบบผลิตภัณฑ์  แผนที่  งานภาพร่าง (สเก็ตภาพ)  งานกราฟฟิค และ
หุ่นจ าลองของดังกล่าว เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้งานออกแบบผลิตภัณฑ์อันประกอบไปด้วยเส้น สี  
รูปร่าง  รูปทรงของผลิตภัณฑ์  งานออกแบบเหล่านี้ย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้นแม้ว่าประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งสี่ประเทศ  อันได้แก่   ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศอินเดีย  และประเทศสาธารณัฐสังคมนิยม
เวียดนาม   ทั้งสี่ประเทศต่างมีสถานะเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น   รวมทั้งสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็
ตาม  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า   ทั้งสี่ประเทศต่างมีบทบัญญัติลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน  เพื่อก าหนด
ขอบเขตความคุ้มครองแก่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ส าคัญคือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติตนและรูปแบบงานตามวัฒนธรรมของตน  และไม่ปรากฏว่าประเทศ
ใดใช้วิธีการแปลความจากต้นฉบับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  เพื่อยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน 

2  กลุ่มประเทศท่ีไม่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตาม บทบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์  ในอีกด้านหนึ่งแม้ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมถึงสี่ประเทศได้ให้
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์   แต่ในอีกแนวความคิดหนึ่งนั้น
ประเทศญ่ีปุ่นกลับไม่เห็นด้วยที่จะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ใน
ฐานะที่ผ้าไหมคือผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม  ดังปรากฏตามค าพิพากษาของ
ศาลสูงญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  ค.ศ.1992  แต่ศาลสูงญ่ีปุ่นมีความเห็นว่า  งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ ค.ศ.2006 (Design Act (Act No. 

                                                        
9 Article 3 For the purposes of this Law, the term "works" includes works of literature, art, natural science, 
social science, engineering technology and the like which are expressed in the following forms:  
(1) written works; … 
(7) drawings of engineering designs, and product designs; maps, sketches and other graphic works and model 
works; 
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125 of 1959  ฉบับแก้ไขปี 2006)  แม้ว่าวงการวิชาการกฎหมายญ่ีปุ่นมีความเห็นว่า  งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้งงานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายการออกแบบก็ตาม 

เหตทุี่แนวทางความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ลวดลายผ้าไหมของแต่ละประเทศต่างกันนั้น  จาก
การศึกษาพบว่า   สาเหตุแห่งความแตกต่างด้านความคิดว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควร
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์   กรณีดังกล่าวเกิด
เพราะนักกฎหมายมีความเห็นที่แตกต่างกัน  2  แนวทางด้วยกัน  คือ 

แนวความคิดแรก  มีความเห็นว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมไม่สมควรถือ
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์  และงานออกแบบดังกล่าวไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์   
เพราะงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่งานศิลปะ  ประกอบกับวัตถุประสงค์ของความคุ้มครองลิขสิทธิ์  
คือ  การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ซึ่งกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ    อีกทั้งการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมก่อเกิด
ผลกระทบที่ร้ายแรงขึ้น  ในกรณีสังคมมีความจ าเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ  เช่นกรณี
ภาวะสงคราม  โรคระบาด ฯลฯ   กรณีดังกล่าวนี้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีมาตรการรองรับ
ดังเช่นกฎหมายการออกแบบและกฎหมายสิทธิบัตร  สิ่งที่เกิดตามก็คือ  เจ้าของลิขสิทธิ์อาจไม่
อนุญาตให้ใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์   สังคมและประเทศก็ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างมาก   ด้วยเหตุนี้
งานออกแบบจึงสมควรได้รับความคุ้มครองเฉพาะตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
กฎหมายสิทธิบัตรเท่านั้น  ประเทศที่มีภายใต้แนวความคิดเช่นนี้  เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น 

แนวความคิดที่สอง  มีความเห็นว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้ง
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการออกแบบ  เพราะเหตุที่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ย่อมถือเป็นงานศิลปประยุกต์ได้ทั้งสิ้น  ประกอบกับหากพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว  ลิขสิทธิ์ย่อมขยายความคุ้มครองไปถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภทด้วย  ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงสามารถให้ความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้10 

                                                        
10 สิทธิชัย  สุวรรณลพ.  การคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร : ศึกษาเฉพาะ 
   กรณีงานออกแบบแฟช่ันเส้ือผ้า. สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541, น.90-91 
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ส าหรับประเทศไทย  ปัจจุบันนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ
แนวความคิดกลุ่มที่สอง   ท าให้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความคุ้มครองทั้งตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  แม้ว่าบทบัญญัติ มาตรา 4 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะมิได้บัญญัติว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ก็ตาม  ดัง
สังเกตได้จากข้อความในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ดังนี้ 

“มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย” 

หากสังเกตถ้อยค าตามบทบัญญัติมาตรา 4 ข้างต้น   กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยหาได้รับรอง
โดยตรงว่า  งานออกแบบคืองานศิลปะประยุกต์และเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   แต่อย่างไรก็ตาม  ปัญหา
ดังกล่าวนี้ได้หมดไป  เนื่องด้วยผลจากค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ระหว่าง บริษัท ดี ที ซี 
อินดัสตร่ีย์ จ ากัด กับพวกซึ่งเป็นโจทก์  กับบริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จ ากัดกับพวกซึ่ง
เป็นจ าเลย   ปรากฏตามค าพิพากษาว่า 

งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 แบบ ซึ่งประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจ าลอง งานอิเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์ งาน
แม่พิมพ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา อันเกิดจากการคิดค้นแบบปากกาตั้งแต่ยกร่าง
รูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามีรูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและสะดวกในการใช้
สอย แล้วน ามาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมคุณค่า  คือ 
วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพใช้ได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ก่อน และเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิต
ในราคาต่ าจนได้รูปทรงและลวดลายที่พอใจ แล้วเขียนแบบที่ถูกต้องและท าหุ่นจ าลองต่อจากนั้นก็
ท าการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์ ท า
อิเล็กโทรดและท าแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการท าปากกา เป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการน าเอาการ
สร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอัน
เข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรม และการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจ าลองของปากกา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะ
ศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม มาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็นปากกาเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการ
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ชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าวงานสร้างสรรค์แบบปากกาทั้งสอง
แบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ท าหรือก่อให้เกิดงาน
นั้นด้วยความคิดริเร่ิมของตนเองโดยมิได้ท าซ้ าหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

ด้วยผลแห่งค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ข้างต้น  ท าให้ปัจจุบันงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ปากกาและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ ที่จะเกิดคดีข้อพิพาทในอนาคต  คืองานศิลป
ประยุกต์อันมีลิขสิทธิ์   ทั้งงานออกแบบผลิตภัณฑ์เองก็ยังอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย  แนวความคิดเช่นนี้นักกฎหมายไทยเรียกชื่อว่า  “สหสิทธิ” 
หรืองานอันมีลิขสิทธิ์อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ ได้   

ส าหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์    
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงสมควรถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.
2537  เพราะงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า  และการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย่อมใช้วิธีการเช่นการเขียน  การวาด  การพิมพ์  ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนถือ
เป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายไทย 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์สมควรได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการออกแบบ  ด้วยเหตุผลส าคัญคือ  ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นความ
คุ้มครองที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักออกแบบมากกว่าสิทธิบัตร  และอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็มี
ระยะเวลายาวนานกว่าอายุความคุ้มครองสิทธิบัตร    รวมทั้งลิขสิทธิ์ย่อมให้ความคุ้มครองแก่       
นักออกแบบโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี  ในขณะที่ขั้นตอนการได้ไปซึ่งสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมาก    สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
ในวันนี้จึงไม่เหมาะสมต่อการพัฒนางานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทย  ซึ่งชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย
เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น 

ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทุกจังหวัด
ในประเทศไทยจึงมีสถานะเดียวกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย  คือ  งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมยังอาจเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   ประกอบกับแนวทางการให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ในฐานะที่
งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  คือ งานออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์เช่นน้ี   แนวความคุ้มครองรูปแบบนี้ย่อมเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตและ
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ส่งออกผ้าไหมถึงสี่ประเทศ  อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม  ประเทศอินเดีย  และประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งวิธีการเช่นนี้ย่อมสมารถปกป้อง
ผลประโยชน์ทางการค้าในธุรกิจผ้าไหมและส่งเสริมการพัฒนาของอุคสาหกรรมการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2.4  ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในลวดลายบนผืนผ้าไหมตามกฎหมายต่างประเทศ
เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 
 สืบเนื่องด้วยเหตุที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยเป็นสื่ออันแสดงออกถึง
ประเพณี  วัฒนธรรมของคนแต่ละชุมชน   ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจึงมีประวัติอัน
ยาวนานสืบเนื่องถึงปัจจุบัน  เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ  อัน
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศญ่ีปุ่น  
ประเทศเกาหลีใต้  และประเทศอินเดีย  ประเทศเหล่านี้ต่างมีลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และมี
ประวัติอันยาวนานไม่แพ้ประเทศไทย  ประกอบกับแต่ละประเทศต่างมีมาตรฐานความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน   เพื่อให้การศึกษาวิเคราะห์เป็นไปอย่างรอบด้าน  การศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองลวดลายของผ้าไหมจึงจ าเป็นต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน 
ทั้งนี้พิจารณาจากจุดก าเนิดของลวดลายผ้าไหมและความเป็นมา ดังนี้ 
 1.  ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปแบบงานศิลปะทางวัฒนธรรมชุมชน 
 จากการศึกษามาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าไหมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหม  พบว่า  ปัจจุบันกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่างมีมาตรการความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในลวดลายโบราณผ้าไหมที่แตกต่างกัน  แม้ว่าลวดลายผ้าไหมเหล่านี้เป็นงานอันทรงคุณค่า
ด้านศิลปะทางวัฒนธรรมของชุมชนก็ตาม  ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวสามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  
ดังนี ้

1)  กลุ่มประเทศที่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

2)  กลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

1) กลุ่มประเทศท่ีให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน  ส าหรับประเทศที่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม  ในฐานะที่
ลวดลายเหล่านี้เป็นงานศิลปะทางวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ  
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยทั้งสอง
ประเทศต่างมีแนวทางในการคุ้มครองที่น่าสนใจตามกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
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ก) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ด้วยเหตุที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ต้นก าเนิดผ้าไหมของโลก   ลวดลายของผ้าไหมจีนจึงเป็นลวดลายทางวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายมากประเทศหนึ่ง  และลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจีนยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
สืบเนื่องถึงปัจจุบัน   ดังเช่นงานศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีนอ่ืน ๆ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  
รัฐสภาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเล็งเห็นความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
และเพื่อปกป้องมิให้ชาวต่างชาติมาฉกฉวยประโยชน์จากงานทางวัฒนธรรมเหล่านี้  บทบัญญัติ
มาตรา 6  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน  200211  จึงเกิดขึ้น  โดยบทบัญญัติ
มาตรา 6 ดังกล่าวได้มอบความคุ้มครองแก่ลวดลายโบราณของผ้าไหมจีน   ในฐานะที่ลวดลาย
เหล่านี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (folklore)  ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ทรงสิทธิและเป็นผู้ก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากงานศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้ 

ข) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศในภาคพื้น
เอเชียตะวันออก  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการแต่งกาย
และลวดลายบนผืนไหมของตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ดังปรากฏอยู่ในมาตรา 23 
พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา  ค.ศ.2006  ว่า  ลวดลายโบราณของผ้าไหมถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งภายใต้ค าจ ากัดความของค าว่า ‚folk artistic‛ หรือศิลปะพื้นบ้าน  ซึ่งลวดลาย
โบราณของผ้าไหมถือเป็นผลผลิตจากการรวบรวมงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานประเพณีของชุมชน
หรือเอกชน  และผลผลิตดังกล่าวนี้ย่อมสะท้อนถึงความคาดหวังของชุมชนต่าง ๆ  รวมทั้ง
แสดงออกถึงบทบาททางวัฒนธรรมและสังคม  บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม   โดยชาวบ้านได้
ใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีการวาดหรือการพิมพ์ 

2) กลุ่มประเทศท่ีไม่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน   แม้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามจะให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม  แต่ประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหมอีกสามประเทศ  อันได้แก่ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  และประเทศอินเดียกลับ
ไม่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แก่ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม  โดยทั้งสามประเทศถือ
ว่าลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์  ด้วยเหตุผล 2 ประการด้วยกัน  คือ 

                                                        
11 Article 6   Regulations for the protection of copyright in expressions of folklore shall be established 
separately by the State Council 
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ประการแรก  เหตุผลด้านเศรษฐกิจและการส่งออกของแต่ละประเทศ   ดังที่ปรากฏข้อมูล
ตัวเลขการส่งออกสินค้าผ้าไหมของประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  และประเทศอินเดีย ว่า
ปัจจุบันทั้งสามประเทศนี้รายได้จากการส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลดจ านวนลงมาก  จน
ประเทศทั้งสามได้สูญเสียตลาดส่งออกให้แก่ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศไทย   ด้วยเหตุนี้ตลาดส าคัญผ้าไหมของประเทศญ่ีปุ่น  ประ เทศ
เกาหลีใต้และประเทศอินเดียจึงเป็นตลาดภายในประเทศ  ประกอบกับปัจจุบันทั้งสามประเทศมี
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญทดแทนผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก  รถยนต์  โปรแกรมเกมส์ออนไลน์  ฯลฯ 

ประการท่ีสอง  ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศ  ด้วยเหตุที่ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศ
เกาหลีใต้  และประเทศอินเดียต่างเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และทั้ง
สามประเทศต่างเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น  ส่งผลให้รูปแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสาม
ประเทศมีความคล้ายกันด้านเนื้อหาหลาย ๆ ประการ  ประกอบความตกลงเร่ืองรูปแบบความ
คุ้มครองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ก็ยังอยู่
ในขั้นตอนการประชุม   ท าให้ขณะนี้สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับความคุ้มครองงานด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศจึงยังไม่มีผลบังคับทางปฏิบัติ   ส่งผลให้แต่ละประเทศมีอิสระที่
จะให้ความคุ้มครองตามกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์  ตามที่แต่ละประเทศเห็นสมควร 

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  และ
ประเทศอินเดียจึงยังไม่ให้ความคุ้มครองงานด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งลวดลาย
โบราณของผ้าไหมในฐานะงานด้านศิลปะวัฒนธรรม  พร้อมกันนี้ลวดลายโบราณของผ้าไหมของ
ทั้งสามประเทศดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นงานสาธารณะ (public domain)  ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นผู้ทรง
สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์   

ส าหรับประเทศไทย  จากการศึกษาลวดลายดั้งเดิมตามภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาว
สุรินทร์เป็นลวดลายโบราณที่มีความสวยงาม   ทั้งในด้านสีสันที่กลมเกลือน  ความละเอียดอ่อนของ
ลวดลาย  และความประณีตบรรจงของช่างผู้ทอ   ในสายตาของนักวิชาการและช่างศิลปะแล้ว   
ลวดลายโบราณต่าง ๆ ของผ้าไหมสุรินทร์จึงเป็นงานศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบ้าน  ซึ่งชาวบ้านได้
ส่งต่อเร่ืองประเพณี  ความเชื่อ  ศรัทธาทางศาสนามายังชนรุ่นหลัง  โดยลวดลายโบราณของชาว
สุรินทร์ที่ถือเป็นลวดลายทางประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น  เช่น  ลวดลายผ้าโฮลสุรินทร์  ลวดลาย
ผ้าจองซิน  ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์เป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติ   
แต่จากการศึกษาพบว่า  ลวดลายโบราณเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  เพราะ
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ลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่อาจ
มอบความคุ้มครองแก่ลวดลายโบราณทุกชนิดได้   ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 ประการแรก  ลวดลายโบราณเหล่านี้ก็ไม่อาจระบุได้ว่า  บุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น  ซึ่ง
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย  คือ  ตัวผู้ทรง
สิทธิต้องมีตัวตนอยู่จริงและระบุได้   แต่ด้วยเหตุที่ลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์เกิดขึ้นมาก่อนมี
กฎหมายลิขสิทธิ์   และปราศจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่า  บุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์
ลวดลายโบราณแต่ละชนิดของชาวสุรินทร์  อีกทั้งหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้มีเพียงว่า  ลวดลาย
โบราณของชาวสุรินทร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับร้อย ๆ ปี   หากมีตัวผู้ทรงสิทธิอยู่จริง  ผู้วิจัย
คาดว่า  ศิลปินท่านเหล่านี้คงเสียชีวิตเป็นเวลานานแล้ว 
 ประการที่สอง  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์ขาดองค์ประกอบการได้ไป
ซึ่งลิขสิทธิ์  ในประเด็นลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นยาวนานก่อนมีกฎหมายลิขสิทธิ์  ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวอาจนับเนื่องได้เป็นร้อย ๆ ปี   ท าให้ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์มีสภาพ
เป็นงานสาธารณะ (public domain) แล้ว   และลวดลายเหล่านี้ย่อมหมดโอกาสกลับมาเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายได้ 
 ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์และลวดลายโบราณของคนจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย  
ประกอบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  ซึ่งประเด็นความคุ้มครองงาน
ด้านศิลปะ  ประเพณีของประเทศยังไม่เกิดขึ้น   อีกทั้งการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยฉบับนี้ยังใช้
วิธีการแปลภาษาอังกฤษออกเป็นภาษาไทย  โดยการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้เกิดขึ้นด้วย
ผลกระทบจากต่างประเทศ   ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปใช้นโยบาย
กีดกันทางการค้า  เพื่อแลกเปลี่ยนกับมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น  ทั้งหมดนี้ส่งผลให้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 จึงมีมาตรการคุ้มครองงานของต่างชาติและผลประโยชน์ของ
ชาวต่างชาติมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศไทย  การเกิดขึ้นของกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงไม่
เหมือนกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออีกหลาย ๆ ประเทศ   ผลลัพธ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมผ้าไหมปัจจุบัน  ก็คือประเทศไทยก าลังถูกลอกเลียนแบบลวดลายจาก
ต่างประเทศ  จนอาจเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงแก่การส่งออกของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าได้   
หากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยยังไม่มีการแก้ไขและเพิ่มมาตรการคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืน
ผ้าไหมของชาวสุรินทร์และจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย 
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 2.  ความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมในรูปงานศิลปะของภาคอุตสาหกรรม 
นับจากภาคการผลิตผ้าไหมได้พัฒนาตัวจากงานหัตถกรรมของชาวบ้านก้าวเข้าสู่การผลิต

ยุคอุตสาหกรรม  งานด้านลวดลายของผ้าไหมก็ได้รับการพัฒนาตามไปด้วย  ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดผู้บริโภค  จนกระทั่งปัจจุบันลวดลายบนผืนผ้าไหมได้รับการสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย  ลวดลายใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  พร้อม ๆ กับแนวทางความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง   เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตผ้าไหม   ดัง
ปรากฏข้อมูลจากการศึกษา ว่า  บรรดาประเทศผู้ส่งออกผ้าไหมต่าง ๆ รวมทั้งไทยต่างมีมาตรการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมแยกออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 

1)  กลุ่มประเทศท่ีคุ้มครองลวดลายผ้าไหม  ในฐานะท่ีลวดลายบนผืนผ้าไหม คืองาน
ศิลปะตามกฎหมายลิขสิทธิ์   ได้แก่ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศอินเดีย  โดยทั้งสองประเทศให้ความ
คุ้มครองแก่ลวดลายบนผืนผ้าไหม  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้สร้างขึ้นใหม่  ดังนี ้

ก) ประเทศญ่ีปุ่น  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006 มาตรา 2 (1)  ก าหนดว่า  งาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์   ได้แก่  งานในสี่แผนกด้วยกัน  คือ  แผนกวรรณกรรม  
วิทยาศาสตร์  ศิลปะ และดนตรี   โดยลวดลายผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ คือ
งานศิลปะ  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการพิมพ์  ปัก ทอ หรือวิธีการสร้างงานศิลปะใด ๆ  ดังที่มาตรา 
10  (iv)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2006 บัญญัติไว้  ลวดลายดังกล่าวย่อมนับเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามความเห็นของนักวิชาการชาวญ่ีปุ่น  ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้สอดคล้องกับค าตัดสินของ
ศาลสูงญ่ีปุ่น  ซึ่งศาลมีความเห็นว่า  หากลวดลายของผ้าไหมญ่ีปุ่นเป็นงานหัตถศิลป์ของชุมชน  
ชาวบ้านเป็นผู้ผลิตลวดลายเหล่านี้ขึ้นใหม่   กฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมให้ความคุ้มครอง  เว้นแต่ลวดลาย
ที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นของภาคอุตสาหกรรม  ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมย่อมไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์   แต่ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมชอบได้ไปซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ 

ข) ประเทศอินเดีย  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.1957  มาตรา 2 (y) ก าหนดว่า  งาน
อันมีลิขสิทธิ์พึงมีได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ  กลุ่มแรกงานวรรณกรรม  งานละคร  งานดนตรี  หรืองาน
ศิลปะ   กลุ่มที่สองงานภาพยนตร์  และกลุ่มที่สามงานบันทึกเสียง   โดยลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้น
ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้านล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ในฐานะที่
ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นงานศิลปะ  เพราะตามมาตรา 2 (c) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
ค.ศ.1957 ได้รับรองว่า ลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากการพิมพ์  การวาด  หรืองานหัตถศิลป์(artistic 
craftsmanship) ทุกประเภท  ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น  ลวดลายดังกล่าวย่อมถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  
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2) กลุ่มประเทศท่ีคุ้มครองลวดลายผ้าไหม  ในฐานะท่ีลวดลายบนผืนผ้าไหม คืองานศิลป
ประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์   ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศเกาหลีใต้  
และประเทศไทย  ซึ่งทั้งสามประเทศต่างก าหนดรายละเอียดที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

ก) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา  
ค.ศ.2005  ได้ก าหนดให้   งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจัดเป็นงานศิลป
ประยุกต์ตามมาตรา 14 (1) ข้อ g  ทั้งนี้เนื่องจากลวดลายเหล่านี้ประกอบไปด้วยลายเส้น  สี  รูปทรง
สามมิติ  หรือโครงสร้าง   และผ้าไหมที่มีลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเป็นจ านวน
มาก  ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์  หรือโดยเคร่ืองจักรกล  ดังที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 
มาตรา  15  ได้ก าหนดไว้  ลวดลายบนผืนผ้าไหมไม่ว่าของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนชาวบ้านจึง
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ข) ประเทศเกาหลีใต้  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ.2007  มาตรา 4 (1) ได้ก าหนดให้
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายมีได้ 9 ประเภท  เช่นนวนิยาย  บทกวี  บทความ  การบรรยาย  การพูด  
การแสดง และงานวรรณกรรมอ่ืน ๆ หรืองานหัตถศิลป์  งานศิลปประยุกต์  โดยลวดลายที่สร้างขึ้น
ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์  ทั้งนี้ไม่ว่าผ้าไหมที่
ปรากฏลวดลายดังกล่าวนั้น  ผู้ผลิตจะอยู่ในรูปอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมชุมชนก็ตาม 

ค)  ประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มาตรา 4 ได้ก าหนดว่า  งาน
ศิลปประยุกต์  ได้แก่งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้สอย 
น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า   ส่งผลให้
ลวดลายผ้าไหมบาติค (ผ้าไหมที่ใช้กรรมวิธีการพิมพ์ลาย) จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย  
เพราะวิธีการพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในกรรมวิธีที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก าหนดไว้  ส่วนกรรมวิธีการ
สร้างลวดลายด้วยการปัก  ทอ หรือวิธีการอ่ืน ๆ  กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้ให้การรับรองไว้  ผ้าไหมที่
ใช้กรรมวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการพิมพ์จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

3) กลุ่มประเทศท่ีคุ้มครองลวดลายผ้าไหม  ในฐานะท่ีลวดลายบนผืนผ้าไหม คืองาน
วิจิตรศิลป์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์    ได้แก่ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน  ซึ่งตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 (Copyright Act of People’s 
Republic of China 2002)  ก าหนดว่า  งานอันมีลิขสิทธิ์ได้แก่งานวรรณกรรม  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยลวดลาย
ผ้าไหมซึ่งสร้างขึ้นใหม่ของภาคอุตสาหกรรมจีนนั้น  ลวดลายเหล่านี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์  ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในภาคอุตสาหกรรมคืองานวิจิตรศิลป์ (fine art)  
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ซึ่งพระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law of the People’s 
Republic of China (CAIR)  มาตรา 4 (8)  ได้ให้ค าอธิบายว่า  งานวิจิตรศิลป์ คือการสร้างงาน
หุ่นจ าลองสองมิติหรือสามมิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น  สี หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งก่อเกิด
ผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงามทางศิลปะ  ตัวอย่างเช่น  การพิมพ์  งานเขียนตัวอักษร   และการ
แกะสลัก เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่อันเป็นงานในรูปสามมิติ  ประกอบไปด้วยเส้น 
สี  ซึ่งช่างทอผ้าหรือเคร่ืองจักรกลได้ก่อให้เกิดขึ้น  ลวดลายเหล่านี้ย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย 

ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่
ของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้าน   ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมดังกล่าวเป็นงานศิลปประยุกต์ก็ตาม  
แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านถ้อยค าในตัวบทกฎหมายลิขสิทธิ์ค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ท าให้ปัจจุบันผ้า
ไหมบาติค (ผ้าไหมที่ใช้วิธีการพิมพ์ลวดลาย) เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์   ท าให้ผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีทอ  เพื่อการสร้างลวดลาย  ผ้าไหมเหล่านี้จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์  ในขณะเดียวกันความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522 ก็ไม่มีผล
ในการปฏิบัติ  เพื่อคุ้มครองลวดลายผ้าไหมเหล่านี้เท่าใด  เพราะปัญหาเร่ืองค่าธรรมเนียมตาม
หนังสือสิทธิบัตรที่มีจ านวนมากและเป็นภาระด้านต้นทุนแก่ผู้ผลิต   จนท าให้ลวดลายผ้าไหมที่
เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้อยู่ในภาวะการถูกละเมิดสิทธิอย่างต่อเน่ือง 

ท้ายที่สุดแล้ว   แม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ให้ความคุ้มครองแก่งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตาม  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มอบ
ความคุ้มครองแก่ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์และของชาวบ้านในจังหวัดอ่ืน ๆ 
ทั่วประเทศไทย   ทั้งนี้ในด้านรายละเอียดแล้ว  กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้มอบความคุ้มครองแก่งาน
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ   

งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์  ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ซึ่งในเร่ือง
งานออกแบบ  ศาลไทยได้มีแนวค าพิพากษารับรองแล้วว่า  งานออกแบบคืองานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537  ท าให้สถานะความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับการยอมรับ  แม้ว่าปัจจุบันบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 จะไม่ได้บัญญัติว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ก็
ตาม 

อย่างไรก็ตามการที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มิได้บัญญัติลงไปอย่างชัดเจนว่า  
งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์  แต่นักกฎหมายไทยยึดถือแนวค า
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พิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ปากกาคืองานศิลปประยุกต์  หากใน
อนาคตแนวค าพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  งานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจไม่ถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ก็ได้  สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมสร้างความไม่แน่นอนแก่วงการผู้ผลิตผ้าไหมไทย  จวบจนกว่า
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยจะถูกแก้ไข  เพื่อการรับรองงานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง  ดังเช่นที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ   

ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย  ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ไทย พ.ศ.2537 ฉบับนี้ยังไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อรองรับความคุ้มครองรูปแบบงานทาง
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีเลย  ประกอบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเกิดจากสภาวะที่ประเทศไทยถูก
กดดันด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ   การยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความค้อง
การคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย  ในทางกลับกันกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกลับมุ่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของต่างชาติ  ภายใต้ข้อบังคับตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
อยู่  อีกทั้งการยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ใช้วิธีการแปลถ้อยค าภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย  
จนกระทั่งกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้เกิดขึ้น  ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ปัจจุบันลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทย  เช่นลายยกดอก  ลายโฮลสุรินทร์ ฯลฯ  ลวดลายเหล่านี้จึงคงไม่ใช่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย  และลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจึงเป็นงาน
สาธารณะ (public domain)  สังคมย่อมแสวงหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน  ท าให้
ลวดลายโบราณเหล่านี้ถูกต่างชาติลอกเลียนแบบ  ดังปรากฏข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลว่า  แม้แต่
บริเวณหน้าหมู่บ้านชุมชนท่าสว่างแหล่งผลิตผ้าไหมที่เลื่องชื่อในจังหวัดสุรินทร์   ปัจจุบันชาวเขมร
จ านวนหนึ่งได้ลักลอบน าผ้าไหมลอกเลียนแบบลวดลายโบราณสุรินทร์มาวางขาย เป็นต้น 

ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและของชาวบ้านสุรินทร์  ด้วยเหตุที่
บทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ก าหนดค านิยามค าว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛ 
ไว้อย่างเคร่งครัด   โดยงานศิลปประยุกต์ต้องใช้วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) 
เท่านั้น  ส่งผลต่อแนวทางการใช้การตีความกฎหมายค าว่าศิลปประยุกต์  ดังปรากฏว่านักกฎหมายมี
แนวความคิดแยกออกเป็น 2 แนวทางด้วยกัน คือ 

แนวทางแรก  แม้ว่าค านิยามค าว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛ ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มิได้ระบุว่า  การปัก  การสาน  การทอเป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ก็ตาม   
แต่หากพิจารณาตามความมุ่งหมายของงานศิลปประยุกต์แล้ว   งานศิลปประยุกต์ที่ใช้วิธีการปัก  
การทอ  การถักย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน 
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แนวทางที่สอง  เมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  มาตรา 4 ระบุวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์
ที่ชัดเจนแล้ว  วิธีการอ่ืน ๆ นอกจากที่กฎหมายระบุย่อมไม่อาจนับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้  ด้วยเหตุ
นี้ผ้าไหมสุรินทร์ประเภทผ้าบาติค (ผ้าไหมใช้วิธีพิมพ์ลวดลาย) เท่านั้นที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์   ส่วน
ผ้าไหมที่สร้างลวดลายด้วยวิธีการปักและการทอไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย   

นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่
เหล่านี้อาจไม่เป็นงานอ่ืนใดในแผนกศิลปะได้  เพราะปัจจุบันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 
ไม่ได้ก าหนดค านิยามค าว่า ‚งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  และแผนกศิลปะ‛ ไว้
เป็นการเฉพาะ  ท าให้การแสวงหาค าจ ากัดความค าดังกล่าวจึงเป็นไปตามความเห็นของนักวิชาการ  
ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเห็นที่แตกต่างกัน  เช่น  ท่านรศ. ธัชชัย  ศุภผลศิริ มีความเห็นว่า งานอ่ืนใด
ในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  และแผนกศิลปะต้องเป็นงานอันไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอ่ืน ๆ เช่น  สิทธิบัตร  ความลับทางการค้า  เคร่ืองหมาย
การค้า  ฯลฯ  และงานดังกล่าวต้องเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ก าหนดไว้  เป็นต้น   ส่งผลให้ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ใน
ภาคอุตสาหกรรมและของชาวบ้านจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ด้วยเหตุที่
ลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  ซึ่งกฎหมาย
สิทธิบัตรเองก็ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ผลิตผ้าไหมไทยมากนัก  เพราะขั้นตอนการขอหนังสือส าคัญ
สิทธิบัตรยุ่งยากและค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระรายปีแก่ทางราชการก็สูงมาก 

สภาพการใช้การตีความที่มีความเห็นแตกต่างกันข้างต้นคงต้องด าเนินสืบต่อไป  จนกว่า
ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์   เพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริง
พร้อม ๆ กับการผสานผลประโยชน์ของชาวต่างชาติอย่างสมดุลย์   และกฎหมายลิขสิทธิ์สมควรที่
ระบุลงไปในตัวบทว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานศิลปประยุกต์  และงานศิลปประยุกต์สมควร
ให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานศิลปะอ่ืน ๆ ทุกประเภท   ไม่ว่างานศิลปะจะใช้วิธีการเช่นใด
สร้างสรรค์ขึ้น  รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยสมควรให้ความคุ้มครองงานด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม   ซึ่งส่งผลให้ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆของไทยได้รับ
ความคุ้มครอง   ทั้งควรยึดแนวทางดังเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เร่ิมไว้   กล่าวคือรัฐ
เป็นผู้ทรงสิทธิในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาต ิ
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ด้วยเหตุที่งานผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืนในประเทศไทยมิได้เป็นเพียงสินค้า

เพื่อการส่งออกเท่านั้น   แต่ผ้าไหมคืองานด้านวัฒนธรรมประเพณีของไทย  ซึ่งศิลปินผู้ทอผ้าไหม
ได้รังสรรค์ผลงานผ่านลวดลายที่สวยงาม   ลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงเปรียบเสมือนตั วแทนทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทย   ประกอบอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวบ้านเป็นจ านวนมากและเป็นกิจการภายในชุมชนและครอบครัว   แต่ในขณะที่งานผ้าไหมได้รับ
การยอมรับจากสังคมโลกนั้น   กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกลับไม่อาจวางมาตรฐานความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมรวมทั้งลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่   ส่งผล
ให้ลวดลายผ้าไหมไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ   ทั้งผู้ผลิตชาวไทยก็ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของมาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีต่อผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย  สภาวะการณ์
เช่นนี้คงด าเนินสืบต่อมาและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น   อันส่งผลกระทบร้ายแรงต่องาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหม   ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจังหวัดอ่ืน ๆ  รวมทั้ง
ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเน่ืองต่อไป  ดังนี ้

1.  ในด้านงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  สืบเนื่องจากนักออกแบบชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของความคุ้มครองทางกฎหมาย     ในทางกลับกันนักออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนหนึ่งกลับใช้วิธีการดัดแปลงงานออกแบบของคนอ่ืน   เพื่อ
สร้างสรรค์งานออกแบบลวดลายของตน  จนท าให้นักออกแบบบางส่วนต้องพยายามปกปิดผลงาน
ของตนด้วยเทคนิคพิเศษส่วนตัว   ท าให้ผู้วิจัยคาดหมายได้ว่า  ในอนาคตผลงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมเหล่านี้อาจสูญหายไป   หากนักออกแบบเหล่านี้ถึงแก่กรรมลง   ดังเช่นการสูญหายของงาน
ศิลปะหลาย ๆ แขนงของประเทศไทยที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็พบว่า  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ล้าหลังและไม่อาจคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมได้ตามสมควร  สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ไม่ได้บัญญัติอย่างชัดเจนว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองาน
ศิลปประยุกต์หรือไม่   ท าให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ในฐานะที่ผ้ าไหมคือผลิตภัณฑ์ต้อง
พึ่งพาแนวทางการใช้การตีความจากศาลฎีกาไทยเท่านั้น   ซึ่งจากการศึกษาก็ยังไม่พบว่า  ศาลไทย
ได้ตีความงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานอันมีลิขสิทธิ์   คงมีเพียงแนวค าค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6379/2537 เร่ืองงานออกแบบปากกาเท่านั้น  ซึ่งศาลไทยพิพากษาว่า  งานออกแบบปากกาเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์   และด้วยผลของค าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ผู้วิจัยเห็นว่า           
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งานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็นับเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน   ดังนี้   
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์    

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็มีความกังวลว่า   แนวค าพิพากษาย่อมเกิดจากความคิดเห็นของ       
ผู้พิพากษาแต่ละท่าน  ซึ่งแต่ละท่านย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   ด้วยเหตุนี้ในอนาคตศาลไทย
อาจเปลี่ยนแนวค าพิพากษาเมื่อใดก็ได้   และหากแนวค าพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปผลที่ตามมาก็คือ  
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้   โดยศาลไทย
อาจมีความเห็นว่า  งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น    ซึ่งกรณีเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศญ่ีปุ่น   โดยศาลสูงญ่ีปุ่นได้
มอบความคุ้มครองแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายการออกแบบเท่านั้น   และหาก
ปรากฏการณ์เช่นนี้บังเกิดกับประเทศไทย   วงการอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัด
อ่ืน ๆ  ย่อมได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย   เพราะระบบความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
ไทยเป็นระบบที่มีค่าธรรมเนียมรายปีและมีขั้นตอนยุ่งยากต่อการขอรับหนังสือสิทธิบัตร   จนอาจ
ท าให้ผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทยหันไปใช้วิธีการอ่ืน ๆ  เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการพึ่งพิงกฎหมายไทย 

2.  ในด้านลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  
ในฐานะที่ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจังหวัดอ่ืน ๆ คืองานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งในทางวิชาการอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “งานหัตถศิลป์”   เพราะลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์เป็นงานแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน   ลวดลายโบราณเหล่านี้จึงถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  จวบจนถึง
ปัจจุบันลวดลายโบราณเหล่านี้ก็ยังคงได้รับการยกย่องว่า  ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์คือ
ลวดลายทางวัฒนธรรม   แต่ทว่าผู้วิจัยพบว่า  ปัญหาที่ชาวสุรินทร์ก าลังเผชิญอยู่นั้น  ได้แก่การที่
ชาวต่างชาติได้ผลิตผ้าไหมลอกเลียนลวดลายโบราณออกจ าหน่าย   โดยลวดลายเหล่านั้นถูก
ดัดแปลงหรือแก้ไขมากบ้างน้อยบ้าง   ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐและชาวสุรินทร์กลับไม่อาจ
พึ่งพามาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์    เพื่อคุ้มครองลวดลายโบราณเหล่านี้    เพราะตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์ดังกล่าวเป็นงานอันไม่มี
ลิขสิทธิ์   สังคมจึงสามารถใช้ประโยชน์จากลวดลายโบราณเหล่านี้ได้อย่างอิสระ 

มูลเหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ไม่มอบความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่
ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยในจังหวัดอ่ืน ๆ นั้น  สืบเนื่องจาก
แนวความคิดเร่ืองการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศในทวีป
เอเชียและทวีปแอฟริกาเพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 นี้    ในขณะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย    
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พ.ศ.2537 ถูกบัญญัติขึ้นก่อนเกิดแนวความคิดดังกล่าว   ท าให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย         
พ.ศ.2537  จึงมิได้บรรจุมาตรการคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ   ทั้งตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ไทย  พ .ศ.2537  ยั งถือว่า   ลวดลายโบราณเป็นงานสาธารณะ               
(public domain)  ด้วยเหตุที่ลวดลายโบราณบนผ้าไหมสุรินทร์ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ  และลวดลาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อย ๆ ปีล่วงมาแล้ว   ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจึงไม่อาจได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยขณะนี้ 

3.  ในด้านลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่  ซึ่งผู้ผลิตผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนชาว
สุรินทร์ได้สร้างขึ้น   ลวดลายเหล่านี้ก็ต้องประสบปัญหาส าคัญ  คือการลอกเลียนแบบลวดลายและ
การดัดแปลงลวดลายบนผืนผ้าไหมจากผู้ผลิตทั้งชาวสุรินทร์ด้วยกันเองและคนต่างพื้นที่รวมทั้ง
ผู้ผลิตต่างชาติ  ประกอบกับผู้ผลิตผ้าไหมชาวสุรินทร์ก็ไม่ให้ความส าคัญต่อกฎหมยลิขสิทธิ์   การ
เคารพสิทธิในผลงานความคิดผู้อ่ืนจึงมีอยู่น้อยมาก  สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ย่อมตัดทอน
ก าลังใจของผู้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมใหม่ ๆ     ท้ายที่สุดงานผ้าไหมสุรินทร์อาจตกอยู่ในสภาพ
ล้าหลังขาดการพัฒนาด้านลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่ส าคัญต่อความคุ้มครองลวดลายบนผืน
ผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่   อันได้แก่การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  บัญญัติค านิยามค า
ว่า  “งานศิลปประยุกต์”  อย่างรัดกุมแบบนักกฎหมาย   ท าให้งานศิลปประยุกต์ต้องเกิดขึ้นจากวิธี
สร้างในรูปจิตรกรรม  หรือประติมากรรม  หรือสถาปัตยกรรม  หรือภาพถ่าย  หรือภาพร่างแผนที่ 
ภาพประกอบตามมาตรา 4 (1) ถึง (6)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เท่านั้น   ท าให้เกิดผลที่
ตามทั้งผลดีและผลเสีย  คือ 

ผลดี  การที่ตัวบทบัญญัติค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ใช้ถ้อยค าที่มีความชัดเจน   
ย่อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้กฎหมายไทยได้ดีระดับหนึ่ง 

ผลเสีย  การที่ตัวบทบัญญัติค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ใช้ถ้อยค าที่มีความชัดเจน  
กรณีเช่นนี้ย่อมสร้างผลเสียที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก  กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่สามารถรองรับงานศิลปะรูปแบบอ่ืน ๆ  ท าให้งาน
ศิลปะบนผืนผ้าไหมที่เกิดด้วยวิธีการปักหรือการทอมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์   เพราะวิธีการสร้างงาน
ศิลปะดังกล่าวไม่ใช่วิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ. 2537    

ประการที่สอง  เมื่อบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่อาจรองรับรูปแบบงานศิลปะ
ดังเช่นการทอผ้าไหมได้   ส่งผลให้นักกฎหมายต้องใช้นิติวิธี   เพื่อการตีความหาจุดมุ่งหมายในการ
บัญญัติค าว่า “งานศิลปประยุกต์”   ซึ่งวิธีการเช่นนี้นักกฎหมายไทยก็ยังมีความเห็นแตกแยกเป็น 2 
แนวทาง  คือ 
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แนวทางแรก      วิธีการปักหรือทอก็ถือเป็นการสร้างงานจิตรกรรม  ท าให้ลวดลายผ้า
ไหมที่เกิดจากการทอเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์    

แนวทางที่สอง   เมื่อตัวบทพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยไม่บัญญัติถึงวิธีการปักหรือการ
ทอว่า  วิธีการทั้งสองเป็นการสร้างงานจิตรกรรม   งานศิลปะที่เกิดด้วยวิธีการทั้งสองจึงไม่อาจเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ได้   คงเหลือเพียงงานสร้างลวดลายผ้าไหมด้วยวิธีการพิมพ์ลายเท่านั้นที่ถือเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย 

สภาพการณ์ข้างต้นนี้ย่อมสร้างความไม่แน่นอนแก่วงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตผ้าไหม  
และท าให้ผู้ผลิตผ้าไหมหลาย ๆ รายไม่ให้ความส าคัญต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยอีกต่อไป   พร้อม ๆ 
กับผู้ผลิตที่มีความคิดริเร่ิมต้องลงทุนเพิ่มเติม   เพื่อปกป้องเทคนิคการผลิตลวดลายบนผืนผ้าไหม
ของตน  โดยปราศจากความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 

ในขณะเดียวกันด้านมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหม  
ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผ้าไหมของต่างประเทศ  ผู้วิจัยพบว่า  
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมที่ส าคัญทั้งห้าประเทศ  อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอินเดียต่าง
เร่งพัฒนาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์  เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าและวัฒนธรรมของ
ประเทศตน  แม้ว่าความพยายามในส่วนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้านลวดลายโบราณ  ในฐานะที่
ลวดลายโบราณเป็นงานด้านศิลปะพื้นบ้าน (fork lore) หรือในชื่อเรียกอ่ืน ๆ ความพยายามดังกล่าว
ยังอยู่ในขั้นเร่ิมต้นก็ตาม   แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว    ซึ่งขอบเขตความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ดังกล่าวย่อมมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงลวดลายโบราณของผ้าไหม  และคาดหมายว่า  ในอนาคต
โลกจะมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ   เพื่อคุ้มครองลวดลายผ้าไหมในมิติงานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาไม่นานนัก   ดังนั้นประเทศไทยจึงสมควรเตรียมการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์รองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นดังกล่าว 

ส าหรับประเทศไทยผู้วิจัยเห็นว่ากรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมต่องานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม  ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่นั้น  กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สมควรเป็นกฎหมายที่สนับสนุนอ านวยความสะดวก  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยอย่างครบวงจรมากที่สุด  และกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยสมควรมีมาตรการ
คุ้มครองที่ เหมาะสม  เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย  ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็น
อุตสาหกรรมของชุมชนและชาวบ้านจ านวนมาก  โดยประเทศไทยสมควรเข้าร่วมมืออย่างจริงจัง  
ในการพัฒนากรอบความตกลงระหว่างประเทศ  เร่ืองมาตรการคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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ภายใต้การท างานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  และประเทศไทยสมควรเร่ง
ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์  โดยการปรับปรุงคร้ังนี้  นักกฎหมายควรใช้ตัวอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์
ต่างประเทศที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว  รวมทั้งการวางกรอบค านิยามงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละ
ประเภท  ประเทศไทยก็สมควรใช้รูปแบบการให้ค านิยามที่เปิดกว้างและรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีในปัจจุบันและอนาคตได้ 

อีกทั้ง  ผู้วิจัยยังเห็นว่า  กรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ส าคัญส าหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานออกแบบลวดลายผ้าไหม  ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่นั้น  กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยสมควรต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและปทัสถานที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและ
ผลประโยชน์ภายในประเทศไทยร่วมกัน  โดยประเทศไทยควรเป็นฝ่ายริเร่ิมเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ  และเป็นฝ่ายเสนอการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   เพื่อเป็นต้นแบบแก่ต่างประเทศ
มากกว่าปรับแก้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างเดียวดังเช่นปัจจุบัน 

ประเด็นส าคัญส าหรับกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อความคุ้มครองงานออกแบบลวดลาย  
ผ้าไหม  ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผ้าไหม   แม้ว่าปัจจุบันวงการ    
นักกฎหมายไทยยังหาข้อยุติไม่ได้  แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยคร้ังนี้ จะก่อ
ประโยชนแ์ก่อุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย  รวมทั้งผลประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทยมากขึ้น 

ในส่วนกรอบการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น  ผู้วิจัยจะขอสรุปและแบ่งหัวข้อเป็น 3 
ประเด็นใหญ่  ดังนี้ 

ประเด็นแรก      การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นที่สอง   การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ประเด็นที่สาม   การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์ 
 
ประเด็นแรก      การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์   
สืบเนื่องจากงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมมีสถานะเป็นทั้งงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ตามนัยยะพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522   และงานศิลปประยุกต์ตามนัยยะพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  และในการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ถึง 2 หัวข้อ  
ดังนี ้

หัวข้อแรก     ค านิยามว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ 
หัวข้อที่สอง  โครงสร้างการก าหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
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หัวข้อแรก    ค านิยามว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์  การที่กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยไม่ได้บัญญัติอย่างชัดเจนลงไปว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์  หรือ
บัญญัติว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานศิลปประยุกต์   ในทางกลับกันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 ได้บัญญัติค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ไว้ว่า   

“งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น   
เช่นน าไปใช้สอย  น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า   

ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย” 

ด้วยลักษณะการให้ค านิยามข้างต้น   วิธีการให้ค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  
รูปแบบนี้เป็นการอธิบายลักษณะงานแบบบรรยายโวหาร   ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของ
งานศิลปประยุกต์  แต่วิธีการอธิบายรูปแบบนี้นักกฎหมายยังต้องอาศัยการตีความค านิยามค าว่า 
“งานศิลปประยุกต์”  อีกคร้ังหนึ่ง   เพื่อให้ค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  สามารถปรับใช้กับ
งานประเภทต่าง ๆ   

ในด้านวิธีการใช้ค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ภายใต้การตีความค าว่า  “งานศิลปประยุกต์”
ของนักกฎหมาย    วิธีการเช่นนี้ย่อมก่อเกิดปัญหาความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น   เพราะวิธีการตีความ
ย่อมขึ้นกับองค์ความรู้ทางกฎหมายและทัศนคติเฉพาะตัวของนักกฎหมาย  รวมทั้งข้อเท็จจริงที่
ปรากฏ   ซึ่งโดยปกติแล้วนักกฎหมายแต่ละคนอาจตีความแตกต่างกันได้   อีกทั้งนักกฎหมายอาจ
เปลี่ยนแนวความคิดของตนได้ในอนาคต   ดังนั้นตราบใดที่บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยยังไม่
บัญญัติว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์   แต่นักกฎหมายไทยยังต้องอาศัยการตีความ
ค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์   สถานะความคุ้มครองงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนต่อไป 

หัวข้อท่ีสอง  โครงสร้างการก าหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์   จากการศึกษา
กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ   ทุกประเทศ
ต่างบัญญัตคิ าว่า “งาน” (works)  อันมีลิขสิทธิ์ด้วยโครงสร้างพิเศษแยกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนแรก   การบัญญัติลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ว่ามีกี่ชนิด   โดยใช้ค าที่มีความหมายกว้าง 
ๆ  เช่นค าว่างานแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  แผนกศิลปะ  เป็นต้น 

ส่วนท่ีสอง   ตัวบทที่อธิบายรายละเอียดของงานตามส่วนแรกแต่ละชนิด  พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างของงานแต่ละชนิด  เพื่อรองรับงานทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังเช่นมาตรา 3  
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ค.ศ.2002 (Copyright Act of People’s 
Republic of China 2002) ที่บัญญัติรายละเอียดพร้อมตัวอย่างงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ ว่า 

มาตรา 3  ส าหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ค าว่า  “งาน”  หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม  ศิลปะ  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สังคมศาสตร์  เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยสิ่งเหล่านี้ถูกท าให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

(1)   งานเขียน 
(2)   งานเกี่ยวกับการพูด 
(3)   งานดนตรีกรรม  งานละคร  งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi')  งานศิลปะเกี่ยวกับการร า  

(choreographic)  และงานเต้นแอโรบิค 
(4)   งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม 
(5)   งานภาพถ่าย 
(6)   งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน 
(7)   งานออกแบบทางวิศวกรรม  และงานออกแบบผลิตภัณฑ์  แผนที่  งานภาพร่าง 

(สเก็ตภาพ)  งานกราฟฟิค และหุ่นจ าลองของดังกล่าว 
(8)   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(9)   งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ด้วยโครงสร้างการก าหนดรายละเอียดงานอันมีลิขสิทธิ์ดังตัวอย่างข้างต้น  ท าให้กฎหมาย

ลิขสิทธิ์สามารถรองรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้   โดยที่นักกฎหมายใช้วิธีการตีความ
กฎหมายน้อยลงมาก  ท าให้ศาลสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หากพิจารณาโครงสร้างการก าหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ปรากฏว่า  ในส่วนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.2537 กลับมีเพียงค าอธิบายองค์ประกอบของงานศิลปประยุกต์เท่านั้น   แต่ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ไม่มีการยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ   ท าให้เมื่อนักกฎหมายต้อง
วิเคราะห์ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานศิลปประยุกต์หรือไม่  นักกฎหมายจึงต้องใช้นิติวิธี  อัน
ได้แก่การใช้การตีความค าว่า “งานศิลปประยุกต์” เพื่อเสริมสร้างกฎหมายให้เหมาะสมกับข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้น   อันก่อความไม่แน่นอนในการใช้การตีความ 

ทางเลือกหลักกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  อาจเพิ่มข้อความว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์

คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์  พร้อม ๆ กับการยกตัวอย่างประกอบว่า  อะไรคืองาน
ศิลปประยุกต์ 
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2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  อาจไม่เพิ่มข้อความว่า  งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์  แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยอาจบัญญัติว่า  
งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหน่ึงก็ได้   พร้อม ๆ กับการยกตัวอย่างประกอบ  
เพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะเช่นใด 

ข้อเสนอแนะ 
หัวข้อแรก      พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ควรบัญญัติค านิยามว่า                

งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์  เพื่อให้ขจัดปัญหาการใช้การตีความค าว่า  “งานศิลป
ประยุกต์”  ว่า  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ถือเป็นงานศิลปประยุกต์หรือไม่  ซึ่งในขณะนี้นักกฎหมาย
ไทยและนักกฎหมายทั่วโลกยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน  ทั้งแนวความคิดยังแตกแยกออกเป็น 2 
กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเห็นว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานออกแบบ  และกฎหมายสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ให้ความคุ้มครองได้    กลุ่มที่สองเห็นว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อม
ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร 

หัวข้อท่ีสอง  โครงสร้างการก าหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์    พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ควรใช้โครงสร้างการก าหนดรายละเอียดงานอันมีลิขสิทธิ์  พร้อมกับ
ยกตัวอย่างงานอันมีลิขสิทธิ์   ดังเช่น  งานศิลปประยุกต์ย่อมหมายความถึงงานสร้างสรรค์ศิลปะ  
โดยมุ่งหมายต่อประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ  เช่น  งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  งานตบแต่งบรรจุภัณฑ์  หรืองานอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  เป็นต้น 

 
ประเด็นท่ีสอง   การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ปัญหาส าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และ  

ผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย  ก็คือ  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ยังไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดที่คุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   ในขณะที่ลวดลายของผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทยมีสถานะเป็นทั้งงานศิลปะและงานทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวบ้าน  ท าให้ลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์ทั้งหมดไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่าง
เร่ิมมอบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  แม้ว่ากรอบความตกลงระหว่างประเทศอัน
เกี่ยวเนื่องกับความคุ้มครองงานด้านวัฒนธรรมจะยังไม่มีข้อยุติ 

ทางเลือกหลักกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537  ยังคงไม่คุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม

สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  จนกว่ากรอบความตกลงระหว่าง
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ประเทศว่าด้วยความคุ้มครองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมขอองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  
จะมีผลบังคับใช้แล้ว 

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  ในฐานะที่ลวดลายโบราณดังกล่าว
เป็นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (folklore)   ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดังกล่าวย่อมมีเนื้อ
ครอบคลุมถึงต านาน  เพลงพื้นบ้าน  งานศิลปะพื้นบ้านทุกประเภท 

3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  ในฐานะที่ลวดลายโบราณดังกล่าว
เป็นศิลปะพื้นบ้าน (folk artistic)   อันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานศิลปะทุกประเภทของชาวบ้าน  ไม่
ว่างานทอผ้า  การจักสาน  งานเคร่ืองถมเคร่ืองเขิน  งานลงรักษ์ปิดทอง  ฯลฯ   แต่ไม่มีเนื้ อหา
ครอบคลุมถึงเพลงพื้นบ้าน  ต านาน  นิทาน  ชาดกดังเช่นความคุ้มครองในรูปประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบ้าน (folklore)    

ข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยควรให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์หรือลวดลาย

โบราณของจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  ในฐานะที่ลวดลายโบราณดังกล่าวเป็นประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน (folklore) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สามารถคุ้มครองงานศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยและลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์รวมทั้ง
ลวดลายโบราณของจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทยได้อย่างแท้จริง    ทั้งนี้กรอบความคุ้มครอง
ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมดังกล่าวยังต้องประกอบไปด้วย 

1.  ตัวผู้ทรงสิทธิ   อันได้แก่หน่วยราชการที่มีความรู้และศักยภาพอันแท้จริง  เช่น  กอง
งานช่าง  กรมศิลปากร  ฯลฯ 

2.  ขอบเขตของความคุ้มครองลิขสิทธิ์   กล่าวคือ  การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วน
ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมหรืองานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอ่ืน ๆ พึงมีต่อชาวต่างชาติ  ซึ่ง
ชาวต่างชาติเหล่านี้มุ่งแสวงหาประโยชน์จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทย 

3.  อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านย่อมไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด  
เหมือนเช่นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วไปของประเทศไทย 

4.  มาตรการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  เพื่อเป็นการส ารวจ
ข้อมูลและน าไปสู่การอนุรักษ์รวมทั้งส่งเสริมให้งานศิลปวัฒนธรรมพื้นเหล่านี้ยังด ารงอยู่ต่อไป  
โดยไม่มีบุคคลใดบิดเบือนหรือฉกฉวยผลประโยชน์จากงานไป  โดยประเทศไทยมิได้รับประโยชน์
แต่อย่างหนึ่งอย่างใด 
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ประเด็นท่ีสาม   การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์  เพื่อประโยชน์ต่อ
ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ 

ด้วยเหตุที่ปัจจุบันระบบความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมีแนวความคิด  เพื่อ
คุ้มครองงานสหสิทธิ   อันได้แก่การมอบความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า
หนึ่งฉบับแก่งานบางอย่าง  เช่น  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร  เป็นต้น  กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองในรูปสหสิทธิ  ท าให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ได้บัญญัติความคุ้มครองในรูป
ศิลปประยุกต์ขึ้น   

อย่างไรก็ตามภายหลังที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  มีผลใช้บังคับ   ปรากฏว่า  
แนวทางความคุ้มครองในรูปสหสิทธิด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ก าลังประสบปัญหา  สืบเนื่องจากสาเหตุ
ที่ถ้อยค าตามบทบัญญัติมาตรา 4 (7)  ค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  ตราขึ้นในรูปแบบภาษา
ของนักกฎหมาย  ถ้อยค าจึงระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนและแน่นอน   ท าให้งานศิลปะไทยหลาย ๆ 
ประเภทไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ได้  เช่นงานทอผ้าไหม  งานจักสาน  การ
ปักฉลุลวดลาย  ฯลฯ  เพราะวิธีการสร้างงานศิลปะดังกล่าวทั้งหมดนั้นหาใช่วิธีการสร้างสรรค์งาน
ศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย   และด้วยเหตุนี้นักกฎหมายไทยจึงมีปัญหาการใช้การ
ตีความค าว่า “งานศิลปประยุกต์”   ที่มีความแตกต่างกัน  กล่าวคือ 

แนวทางแรก  มีความเห็นว่า   งานศิลปะใดจะเป็นงานศิลปประยุกต์ได้  งานดังกล่าวต้อง
ใช้วิธีการตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 4 (7)  ระบุไว้เท่านั้น   ด้วยเหตุนี้การทอ  การปัก  การ
จักสาน  วิธีการเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในตัวบทมาตรา 4 (7)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   พ.ศ.2537  
ดังนั้นผ้าไหมไทยที่ลวดลายเกิดขึ้นด้วยการทอ   ลวดลวยของผ้าไหมจึงไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายไทย  แม้ว่าผู้ผลิตลวดลายผ้าไหมได้สร้างสรรค์ลวดลายเหล่านี้ขึ้นใหม่   เพื่อประโยชน์ต่อ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทยก็ตาม 

แนวทางที่สอง  มีความเห็นว่า  แม้ว่าค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์”  จะไม่ระบุว่า  
วิธีการทอ  หรือวิธีการปัก  หรือวิธีการจักสานเป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย   แต่นักกฎหมายกลุ่มนี้มีความเห็นว่า   หากพิจารณาเจตนารมณ์ของค านิยามค าว่า   
“งานศิลปประยุกต์”  แล้ว   เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ก็คือการคุ้มครองงานศิลปะทุก
ประเภท  ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น   เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ อันมิใช่ การชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ   งานลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์  แม้ว่าลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้มิได้ใช้วิธีการสร้างตามมาตรา 4 
(7)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  
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ปัญหาการตีความค าว่ า  “งานศิลปประยุกต์ ”   ข้างต้นนี้ ย่อมก่อเกิดอุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมผลิตผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยอย่างมาก  ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ตามสายตาคนทั่ วไป  
ลวดลายบนผืนผ้าไหมมีฐานะเป็นงานศิลปะ  ซึ่งผู้ผลิตใช้วิธีการทอลวดลายที่มีความวิจิตรบรรจง  
แต่หากพิจารณาตามกรอบบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 แล้ว  ลวดลายที่สร้างขึ้น
ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยกลับอาจไม่ได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะงานศิลปประยุกต์  เพราะวิธีการทอลวดลายและทอผ้าไหมหาได้ปรากฏอยู่
ในค านิยามค าว่า “งานศิลปประยุกต์” มาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 แต่อย่างใด 

ทางเลือกหลักกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  สมควรแก้ไขค าค านิยามค าว่า “งานศิลป

ประยุกต์”   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์   ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่
ควรระบุวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ไว้  และกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยควรเลือกใช้วิธีการยกตัวอย่าง
งานศิลปประยุกต์ไว้บางตัวอย่าง  ดังเช่นที่กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศได้เลือกใช้วิธีการเช่นน้ีกัน 

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  สมควรแก้ไขค านิยามค าว่า “งานศิลป
ประยุกต์”  โดยการแก้ไขนี้ให้คงเนื้อหาเร่ืองวิธีการสร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ว่า  “งานศิลปประยุกต์ 
ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน...” ไว้เช่นเดิม  
หากแต่ให้เพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไป   เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังวิธีการสร้างงานศิลปะรูปแบบ
อ่ืนด้วย   หรืออาจใช้ถ้อยค าว่า  “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) หรือการ
สร้างงานศิลปะด้วยวิธีอ่ืนใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน...” 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของ

ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มครองลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  
พ.ศ.2537 สมควรเพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไปในค านิยามค าว่า  งานศิลปประยุกต์”   ท าให้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานศิลปะไทยทุกประเภท 
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