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บทคัดย่อ
ผู้วิจัยพบว่าผ้าไหมสุรินทร์และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมสุรินทร์เป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญ
ของประเทศไทย ด้วยคุณลักษณะพิเศษของผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายสวยงาม เนื้อผ้านุ่มนวล
เงาแวววาว และลวดลายที่ทรงคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลให้
ผ้าไหมสุรินทร์ คือ สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบกับ ณ วันนี้กระบวนการผลิตผ้า
ไหมสุรินทร์เป็นการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดผู้บริโภค
จานวนมากอันมีต่อผ้าไหมสุรินทร์ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ต่างมีความคาดหวังว่า
ภาครัฐจะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมาย
พิเศษ เพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของงานผ้าไหมสุรินทร์และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
สุรินทร์พร้อม ๆ กัน
อย่างไรก็ตามความคาดหวังว่า ประเทศไทยจะมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อการกากับดูแลงาน
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยกลับไม่ประสบความสาเร็จ และเป็นที่
น่าสนใจว่าแม้ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญของประเทศไทย แต่
ประเทศไทยกลับไม่มี ระบบกฎหมายที่ใ ห้ความคุ้มครองแก่ผ้าไหมโดยเฉพาะ ความคุ้มครอง
ผ้าไหมไทยในฐานะผลงานสร้างสรรค์ของชาวบ้านจึงตกอยู่กับระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หลาย ๆ ฉบั บ เช่ น พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบความคิดของชาติตะวันตก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จึงไม่อาจ
สะท้อนถึงแนวความคิดเพื่อการคุ้มครองผ้าไหมไทยได้อย่างแท้จริง แม้ว่าการพัฒนาในภาคการ
ผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ การปรับปรุงสายพันธุ์หม่อนไหมจะก้าวล้าหน้าไปมากแล้วก็ตาม
ด้วยเหตุผลข้ า งต้น การศึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ใ นงานผ้าไหมไทย : ศึกษากรณีงานผ้าไหม
จังหวัดสุรินทร์ จึงเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่มีกับงานผ้า
ไหมสุรินทร์ ทั้งนี้ไม่ว่าในด้านการออกแบบลวดลายผ้าไหม หรือ ด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันมี
ต่อลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์ หรือด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันมีต่อลวดลายที่ผลิตขึ้น
ใหม่ อันเป็นหนทางให้ผู้วิจัยสามารถกาหนดกรอบทิศทางและนโยบายตามกฎหมายลิขสิทธิ์แก่

(ข)
งานออกแบบลวดลายผ้าไหม ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์ และลวดลายที่ผลิตขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ ทั้งนี้การที่มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์ดังกล่ า วจะเกิ ดขึ้ นได้นั้น ผู้วิจัยต้องอาศัยการศึกษาเปรียบเทีย บจากแนวความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าผ้าไหม อันได้แก่ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศเกาหลี ใ ต้ ประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม และประเทศอินเดีย ร่วมกับแนวทางความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า สนธิสั ญ ญากรุ ง เบอร์ น สนธิสั ญ ญาความคุ้ มครองลิข สิ ทธิ์ ขององค์ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ฯลฯ จนท้ายที่สุดผู้วิจัยจะค้นพบมาตรการปรับปรุงกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย
ในด้านกระบวนการผลิตงานวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการ 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน คือ ขั้นตอนแรกการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์กลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าในด้าน
การผลิต การออกแบบลวดลายผ้าไหม การทอลวดลายผ้าไหม การพิมพ์ลวดลาย และปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ ขั้นตอนที่สอง รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ คาพิพากษา
ศาลฎีกา และตารากฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่สาม การ
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหม ซึ่งมาตรการคุ้มครองดังกล่าวนี้จะต้อง
เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย ขั้นตอนที่สี่ ผลิตผลงานวิจัยในรูป
เอกสารประกอบการวิจั ย เพื่อการนาเสนอผลงานวิจัย สู่การสัมมนาทางวิชาการ และขั้นตอน
สุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวิจัยและนาเสนอต่อไป
จากการศึกษาถึงมาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยพบว่า
ประเทศไทยและประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ประเทศอินเดีย ทุกประเทศล้วนเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น และเป็นสมาชิกองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทั้งสิ้น ทาให้ทุกประเทศต่างมีพันธะกรณี ตามสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อการบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตนตามกรอบสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทาให้เนื้อหาสาระกฎหมายลิขสิทธิ์ข องทุก
ประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกัน เว้นแต่ในส่วนรายละเอียดบางประการ เช่น งานอันมีลิขสิทธิ์
ฯลฯ ซึ่งข้อมูลบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมและสนธิสัญญา

(ค)
กรุงเบอร์นนี้มีผลต่อการศึกษามาตรการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมสุรินทร์ใน 3 ประการ
ด้วยกัน ดังนี้
ประการแรก ด้านงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ถือเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 จะไม่ได้บัญญัติ
ชัดเจนว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ก็ตาม แต่ศาลไทยได้มี
แนวค าพิ พ ากษาที่ 6379/2537 ว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เ ป็นงานอันมีลิขสิท ธิ์ประเภทศิล ป
ประยุกต์ ทาให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ แต่ทั้งนี้ ความคุ้มครองงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังคงความไม่แน่นอนต่อไป เพราะในอนาคตแนวคาพิพากษาของศาลไทย
อาจเปลี่ยนไปก็ได้
สาหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ปรากฏว่า ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศได้บัญญัติว่า
งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ ทาให้ปัญหาความไม่แน่นอน
จากคาพิพากษาของศาลหมดไป
ประการที่ส อง ด้า นลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ปรากฏผลการศึก ษาว่า ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย เพราะลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ และลวดลายโบราณเหล่า นี้เกิดขึ้นก่อนที่
กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช้ ทั้งหมดนี้ทาให้ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมไม่อาจเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ได้ ในทางกลับกันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกลับมอบลิขสิทธิ์แก่ลวดลายโบราณเหล่านี้ ในฐานะที่ลวดลายโบราณเหล่ านี้เป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปะพื้นบ้านของชาติ
ประการที่ ส าม ด้า นลวดลายที่ ถู ก สร้า งขึ้ น ใหม่ข องภาคอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหม จาก
การศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ลวดลายบนผืนผ้าไหมดังกล่าวอาจถือ
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ได้ หากผู้ผลิตลวดลายดังกล่าวใช้วิธีการพิมพ์ลายบน
ผืนผ้าไหม เพราะวิธีการพิมพ์ภาพหรือลวดลายนับเป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ส่วนวิธีการทอ การปัก การสาน วิธีการเหล่านี้อาจสร้างงาน
ศิลปะได้ แต่วิธีการเหล่านี้หาใช่วิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไทย ส่งผลให้
ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการทอจึงไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ในทางกลับกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศกลับไม่ประสบปัญหาดังกล่าว เพราะ
ตามกฎหมายบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ ต่างประเทศมีวิธีการกาหนดคานิยามคาว่า “งานศิลปะ”
หรือคาว่า “งานศิลปประยุกต์” โดยใช้วิธีการยกตัวอย่างเพียงบางตัวอย่างเท่านั้น และไม่ปรากฏว่า

(ง)
บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศใดมีคานิยามเช่นประเทศไทย ด้วยการกาหนดวิธีการสร้างงาน
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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
จากความส าเร็ จของการพัฒนาคุ ณภาพสิ น ค้า การตลาด และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ 1ของ
ประเทศไทย ทาให้โครงสร้ างรายได้ของประเทศไทยแยกออกเป็ น 2 ภาค คือ ภาคการบริ โภค
ภายในประเทศ และภาคการส่ งออกต่างประเทศ โดยที่ ภาคการส่ งออกเป็ นภาคที่ ส ร้ างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 60 ของรายได้รวมของประเทศไทย สิ นค้าส่ งออกที่ประเทศไทย
ผลิ ตมีมากมายหลายชนิ ด เช่ น ข้าว ยางพารา น้ าตาล สิ่ งทอ ฯลฯ แต่ในบรรดาสิ นค้าส่ งออก
ทั้งหมดของประเทศไทย ผ้าไหมไทยนับเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่มีความโดดเด่นอย่างมาก เพราะผ้า
ไหมมิใช่เป็ นเพียงสิ นค้าส่ งออกธรรมดาที่ผลิตเพียงจานวนมาก ๆ และมีรูปแบบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น หากแต่ผา้ ไหมไทยเป็ นสิ นค้าส่ งออกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นด้าน
ลวดลายบนผืนผ้า ซึ่ งลวดลายเหล่านี้ ได้ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนจากคติพจน์ ความเชื่ อ วัฒนธรรมของ
ผูผ้ ลิต และด้วยความต้องการของตลาดผูซ้ ้ื อผ้าไหมจานวนมากทัว่ โลก ทาให้เกิ ดผูผ้ ลิ ตผ้าไหม
ไทยจานวนมากในประเทศไทย ทั้งผูผ้ ลิ ตในรู ปโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่ องทอผ้า (กี่) จานวน
มากถึ ง 100 เครื่ องขึ้นไป หรื อชาวบ้านเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิ ตผ้าไหมในรู ปอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน โดยมีเครื่ องทอผ้า (กี่) เพียง 1 ถึ ง 20 เครื่ อง และเป็ นที่น่าสนใจว่าแม้ผา้ ไหมไทยเป็ น
สิ นค้าส่ งออกทางวัฒนธรรมที่ มีความสาคัญของประเทศไทย แต่กลับไม่มีระบบกฎหมายที่ ให้
ความคุ ม้ ครองแก่ ผา้ ไหมโดยเฉพาะ ความคุ ม้ ครองผ้าไหมไทยในฐานะผลงานสร้ างสรรค์ของ
ชาวบ้า นจึ ง ตกอยู่ก ับ ระบบกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญญาหลาย ๆ ฉบับ เช่ น พระราชบัญญัติ
ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ฯลฯ ซึ่ งกฎหมายเหล่านี้ ลว้ นเกิ ดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความคิดของชาติ
ตะวันตก กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านี้ จึงไม่อาจสะท้อนถึงแนวความคิดเพื่อการคุม้ ครอง
ผ้า ไหมไทยได้อย่า งแท้จริ ง แม้ว่า การพัฒนาในภาคการผลิ ต การบริ หารจัดการวัตถุ ดิบ การ
ปรับปรุ งสายพันธุ์หม่อนไหมจะก้าวล้ าหน้าไปมากแล้วก็ตาม
1

William Pagonis ให้คาจากัดความคาว่า “โลจิสติกส์” ไว้วา่ เป็ น “การบูรณาการการขนส่ง การจัดหา การจัดเก็บ
ในคลังสิ นค้า การบารุ งรักษา การจัดซื้ อจัดหา การทาสัญญาและการทางานแบบอัตโนมัติ (Automation) ไว้ใน
หน้ า ที่ เ ดี ย ว ซึ่ งท าให้ ม ั่น ใจได้ว่ า จะไม่ มี ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็ น ปลี ก ย่อ ยมากกว่ า เป้ าหมายรวม
(Suboptimization)
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สิ่ งหนึ่ งซึ่ งทาให้ผา้ ไหมไทยกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของประเทศไทย ส่ วนแรก
ได้แก่ ความหลากหลายของลวดลายบนผืนผ้าไหมไทย กระบวนการมัดย้อม และการทอผ้าไหม
ซึ่ งชาวบ้านผูผ้ ลิ ตผ้าไหมต่างพัฒนาลวดลาย รู ปร่ าง สี สัน เทคนิ คการย้อมสี ตามภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยแต่ละท้องถิ่นต่างสร้างความงดงามผ่านลวดลายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ตามแต่วฒั นธรรม
ความเชื่ อของชาวบ้า นและผูผ้ ลิ ตแต่ ละกลุ่ ม เช่ น ผ้าไหมทางภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อเป็ นผ้า
มัดหมี่ หรื อผ้าโฮล ฯลฯ ลวดลายเหล่านี้นบั เป็ นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และนี่ คือเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผ้าไหมไทย ที่มิอาจหาได้จากผ้าไหมของประเทศอื่น ๆ ส่ วนที่สองได้แก่กรรมวิธี
การทอผ้า ไหมด้ว ยมื อ งานผ้า ไหมจึ ง เป็ นงานฝี มื อ ช่ า งทอผ้า ไหมจึ ง เป็ นทั้ง ผู ้ท อผ้า และ
ผูอ้ อกแบบลวดลายผ้าไหมในเวลาเดี ยวกัน ผ้าไหมไทยจึงมี เนื้ อหนา นุ่ ม เงาเป็ นเหลื อบมันวาว
และเนื้ อผ้าไหมทอมือจะมีปุ่มปมไม่เรี ยบตลอดทั้งผืน ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ เป็ นเอกลักษณ์พิเศษของ
สิ นค้าผ้าไหมทอมือของประเทศไทย
ในอี กมุมหนึ่ งของอุ ตสาหกรรมผ้าไหมไทย ผ้าไหมไทยได้สร้ างรายได้แก่ประชาชน
ระดับรากหญ้า นับตั้งแต่เกษตรกรผูป้ ลูกหม่อน ผูเ้ ลี้ยงไหม ผูผ้ ลิตเส้นไหมดิบ รวมตลอดถึงผูท้ อ
ผ้า ไหม ทั้ง นี้ ไม่ จ ากัด ว่ า ผู ้ผ ลิ ต ผ้า ไหมจะอยู่ ใ นรู ป อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อนหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม ผ้าไหมไทยจึ งเป็ นสิ นค้าที่กระจายรายได้แก่ทุกภาคส่ วนของผูเ้ กี่ ยวข้องในวงจร
ธุ รกิ จ แต่ในอีกด้านหนึ่ งกลับปรากฏปั ญหาที่น่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่ น การ
ทาซ้ าลวดลายของผ้าไหมอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การที่ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไม่อาจให้ความ
คุ ม้ ครองแก่งานทอผ้าไหม ลวดลายดั้งเดิ มของผ้าไหมไทยก็ไม่อาจได้รับความคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์
งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า ไหมบางประเภทก็ไ ม่ได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์
การที่ผผู ้ ลิตผ้าไหมมุ่งแต่การขายผ้าไหมแต่ปราศจากจิตสานึกด้านกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
เมื่ อพิจารณาถึ งปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ อุ ตสาหกรรมผ้าไหมไทยดังกล่ าวข้า งต้นจะ
พบว่า ปั ญหาเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นเพราะปั จจุ บนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่ จะให้ความ
คุม้ ครองแก่งานผ้าไหมไทยทั้งมิติงานด้านวัฒนธรรมและงานผลิตผ้าไหมแบบอุตสาหกรรม ดังนั้น
เพื่อให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้รับประโยชน์สูงสุ ดและลดปั ญหาด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาให้มากที่สุด การวิจยั ฉบับนี้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงรู ปแบบกระบวนการผลิตผ้า
ไหมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญามาคุม้ ครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การนาพระราชบัญญัติลิข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้ก ับงานผ้าไหมไทย ภายใต้กรอบความตกลง
ระหว่างประเทศอันคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ เช่ น อนุ สัญญากรุ งเบริ น์ ความตกลงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO เป็ นต้น พร้อมกับการศึกษาเปรี ยบเทียบแนวทางคุม้ ครอง
งานสิ่ งทอของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส
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อันจะส่ งผลให้ทราบถึ งทิ ศทางและรู ปแบบที่ เหมาะสมในการกากับดู แลผ้าไหมไทย ไปจนถึ ง
ข้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และแนวทางการปรั บปรุ งเพิ่มเติ มกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทย
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งประเด็นดังกล่าวเป็ น
หัวข้อสาคัญของการวิจยั ชิ้นนี้
เนื่ องจากงานวิจยั ผ้าไหมไทยเป็ นงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับผูผ้ ลิ ตผ้าไหมทัว่ ประเทศไทย
การศึกษาถึ งรู ปแบบ กรรมวิธีการผลิต ปั ญหาที่เกิดขึ้นของผ้าไหมไทยทัว่ ประเทศย่อมเป็ นไปได้
ยากยิง่ ภายใต้ขอ้ จากัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และผูช้ ่วยเหลือในการทาวิจยั ชิ้นนี้ ทั้งการวิจยั
ชิ้ นนี้ เรี ยกได้ว่าอยู่ในชั้นเริ่ มต้นเท่านั้น ดังนั้นงานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงจาเป็ นต้องเลื อกศึกษาผ้าไหมเพียง
จังหวัดเดี ยว คื อผ้าไหมจัง หวัดสุ รินทร์ เพื่อให้การวิจยั ชิ้ นนี้ สาเร็ จลงและสะท้อนถึ งปั ญหาข้อ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้ดีที่สุด เนื่ องด้วยผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมที่
ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า ผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมทอมือที่มีลวดลาย
เฉพาะท้อ งถิ่ น ทั้ง ในจัง หวัดสุ ริ นทร์ ย งั ประกอบไปด้วยผูผ้ ลิ ตผ้า ไหมในรู ป อุ ต สาหกรรมใน
ครั วเรื อนและผูผ้ ลิ ตในรู ปอุ ตสาหกรรม จังหวัดสุ รินทร์ จึงเป็ นแหล่ งผลิ ตผ้าไหมและแหล่ งการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหมไทยในเวลาเดียวกัน การวิจยั ผ้าไหมสุ รินทร์ ยอ่ มสร้างความเข้าใจใน
การใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ผลกระทบ และประเด็นข้อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมผ้า
ไหมเป็ นเบื้องต้น
อนึ่ง จากการค้นคว้าทางเอกสารคณะผูว้ ิจยั พบว่า เอกสารต่างประเทศทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองผ้าไหมเกือบทั้งหมดล้วนเป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์หรื อจัดทาภายใต้ความตก
ลงระหว่างประเทศ เช่น สนธิ สัญญากรุ งเบริ น์ หรื อความตกลงขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก WIPO เป็ นต้น อันส่ งผลต่อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของประเทศต่าง ๆ ทาให้แต่ละประเทศผู ้
ส่ งออกผ้าไหมต่างมีแนวทางคุม้ ครองผ้าไหมและสิ่ งทอของตนในรู ปแบบแตกต่างกันไป โดยบาง
ประเทศได้ให้ความคุม้ ครองผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่ งทอของตนในรู ปกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่ชดั เจน
แต่ในบางประเทศกลับไม่ได้มีบทบัญญัติในกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เฉพาะกับงานผ้าไหมหรื อสิ่ งทอทาง
อุตสาหกรรม ในขณะที่บางประเทศยังรอดูผลและความตกลงที่ ชัดเจนในเวที ระหว่างประเทศ
ดังนั้น งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงอาจอ้างอิงถึ งบทวิเคราะห์และผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ปรากฏตามความตกลง
ระหว่า งประเทศร่ วมกับ แนวทางการใช้ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ของประเทศต่ า ง ๆ แต่ อย่างไรก็ ตาม
ประเด็นใดที่มีการวิเคราะห์หรื ออ้างอิงถึงกฎหมายต่างประเทศใด เท่าที่ คณะผูว้ ิจยั จะสื บค้นได้
คณะผูว้ ิจยั ก็ได้อา้ งอิ งและเปรี ยบเทียบด้วย โดยในงานวิจยั ชิ้ นนี้ คณะผูว้ ิจยั พยายามจะเขียนใน
รู ปแบบที่ ผูอ้ ่านทัว่ ไปสามารถทาความเข้าใจได้ ซึ่ งวิธีการนี้ จะเป็ นผลดี แกง่ านวิจยั ฉบับนี้ เองที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นเหล่านี้ ได้อย่างกว้างขวาง และงานวิจยั ชิ้นนี้ จะเป็ นฐาน
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แก่งานวิจยั ในประเด็นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต สาหรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้งใน
ด้านงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางอุตสาหกรรม อันจะเป็ นการสร้างองค์
ความรู ้ดา้ นนี้ข้ ึนใหม่สาหรับประเทศไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อการศึ กษาถึ งมาตรการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหมไทยในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผปู ้ ระกอบการในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทย
3. เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผพู ้ ฒั นางานผ้าไหมไทยในรู ปความคุม้ ครองผลประโยชน์ตาม
กฎหมายลิขสิ ทธิ์
4. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การตีความของนักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าไหม
5. เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก่ผปู ้ ระกอบการผ้าไหมไทย
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม : ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ เกิ ดขึ้นภายใต้
กรอบแนวคิดในการวิจยั 3 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก การแสวงหาแนวทางความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แก่งานผ้าไหมไทยและผ้าไหม
จังหวัดสุ รินทร์ ในฐานะที่ง านผ้าไหมคืองานศิ ลปะทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิ ปัญญาของ
ชาวบ้าน โดยที่ลวดลายของผ้าไหมถือเป็ นงานศิลปะแขนงหนึ่ งของชาติไทย ซึ่ งผูส้ ร้างสรรค์
ลวดลายบนผืนผ้าไหมก็คือชาวบ้านเกษตรกรไทย ผืนผ้าไหมจึงเปรี ยบเสมือนงานศิลปะของชาว
ตะวันออก ซึ่ งช่ างทอผ้าไหมบรรจงวาดลวดลายลงบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอ เช่ นเดียวกับจิตรกร
ชาวตะวันตกเขียนภาพบนกระดาษ ช่ างทอผ้าไหมจึ งนับเป็ นศิลปิ นและเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ อัน
สมควรที่กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทยจะให้ความคุ ม้ ครองแก่งานผ้าไหมของศิลปิ นไทยเหล่านี้ เทียบเท่า
งานศิลปะแขนงอื่น ๆ
ประการที่สอง ศึกษาถึงข้อกาหนดและความตกลงระหว่างประเทศด้านกฎหมายลิขสิ ทธิ์
เช่ นสนธิ สั ญญากรุ งเบอร์ น ความตกลงระหว่า งประเทศขององค์การทรั พย์สิ นทางปั ญญาโลก
WIPO ซึ่ งกรอบสนธิ สัญญาและความตกลงระหว่างประเทศทั้งสองนี้ ถือเป็ นแนวทางที่สาคัญต่อ
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ไทย ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ นสมาชิ ก ประเทศหนึ่ ง ของเวที
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ ซึ่ งในปั จจุบนั กลุ่มประเทศในทวีปต่าง ๆ เริ่ มให้ความสาคัญแก่

5

งานด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาดั้งเดิ มของแต่ละชนชาติมากขึ้ น
และปั จจุบนั หลาย ๆ ประเทศบนโลกได้มีการปรับปรุ งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อขยายความคุม้ ครองถึง
งานศิ ลปะดั้งเดิ มของชาติ ตน และงานศิลปะงานออกแบบทางวัฒนธรรมที่ ก่อประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมมากขึ้น
ประการที่สาม งานวิจยั ชิ้ นนี้ จะทาการศึ กษาแนวทางการใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของกลุ่ ม
ประเทศผูผ้ ลิ ตและส่ งออกผ้าไหม และกลุ่มประเทศที่ให้ความคุ ม้ ครองแก่งานผ้า (สิ่ งทอ) เพื่อ
แสวงหาหนทางที่ก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ซึ่ งในปั จจุบนั ผ้าไหมไทยและ
ผ้าไหมสุ รินทร์ มิใช่ เพียงงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป หากแต่ผา้ ไหมไทยและผ้าสุ รินทร์ ในวันนี้
คืองานอุตสาหกรรมส่ งออกซึ่ งสร้างรายได้แก่ประเทศไทยจานวนมากในแต่ละปี
ด้วยกรอบความคิดข้างต้นส่ งผลให้งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงเป็ นงานวิจยั ทั้งแง่ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
และงานวิ จยั ในแง่ ศ าสตร์ ท างวัฒนธรรมในเวลาเดี ย วกัน โดยงานวิจยั ชิ้ น นี้ จ ะให้ น้ า หนัก แก่
การศึ ก ษากฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ นส าคัญ และให้ค วามส าคัญต่ อสนธิ สั ญญาความตกลงระหว่า ง
ประเทศ รวมทั้งการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของประเทศผูผ้ ลิตและส่ งผ้าไหม เพื่อเป็ น
แนวทางการศึกษาถึงมาตรฐานกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยที่ให้ความคุม้ ครองแก่งานผ้าไหมทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในส่ วนการวิจยั เรื่ อง ลิขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม : ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ น้ นั
คณะผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ท าการศึ ก ษาถึ ง ขั้น ตอนการผลิ ต ผ้า ไหมสุ ริ น ทร์ ทั้ง ผู ้ผ ลิ ต ในรู ป อุ ต สาหรรมใน
ครัวเรื อนและในรู ปโรงงานอุตสาหกรรม
2. ทาการศึกษาถึงบทความ ตาราทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการใช้
การตีความของศาลไทยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึ กษามาตรการทางกฎหมาย แนวความคิด และการใช้การตีความกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
ไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 และมาตรการตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ต่างประเทศที่มุ่ง
คุม้ ครองอุตสาหกรรมผ้าไหมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม
4. ศึกษากรอบความตกลงระหว่างประเทศในด้านลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองใน
งานผ้าไหม เพราะผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นงานทางวัฒนธรรมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม
5. วิเคราะห์ นาเสนอความคิดเห็น และสรุ ปถึงภาพรวมของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับผ้าไหม
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1.5 ข้ อจากัดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ น้ นั เป็ นงานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ ยวข้องกับศาสตร์ 2 แขนงด้วยกัน คื อ แขนงแรกศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและงานศิลปะ
เพราะผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดต่างมีลวดลายและจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งขึ้นอยู่
กับความเชื่ อ ศาสนา วัฒนธรรมของผูท้ อในแต่ละชาติพนั ธุ์เป็ นสาคัญ แขนงที่สองศาสตร์ ทาง
กฎหมาย หรื อนิ ติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญาหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองงานผ้าไหม อาทิ พระราชบัญญัติ
ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่ งมุ่งคุ ม้ ครองผูส้ ร้ างสรรค์งานศิลปะ หรื อพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.
2522 ซึ่ งมุ่งคุม้ ครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้นใหม่ หรื อพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
พ.ศ.2534 อันมุ่งคุ ม้ ครองมาตรฐานของผ้าไหมภายใต้เครื่ องหมายรับรอง หรื อพระราชบัญญัติ
ความคุ ม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ซึ่ งมี จุดมุ่งหมายในการคุ ม้ ครองภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นที่เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็ นที่รับรู ้ในหมู่สาธารณะชนทัว่ ไป เป็ นต้น
ด้วยขอบเขตของการวิจยั เรื่ องผ้าไหมอันกว้างขวางข้างต้น การศึกษาวิจยั เรื่ องผ้าไหมจึง
ไม่อาจหลี กเลี่ ยงการศึกษาด้านวัฒนธรรม การดารงชี วิต ความเชื่ อ ประเพณี และศาสนาของ
ผูผ้ ลิ ตผ้าไหมแต่ละกลุ่มได้ ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องก็มีเป็ นจานวน
มาก ภายใต้ขอ้ จากัดด้านระยะเวลาการดาเนิ นการ งบประมาณ และความสนับสุ นนด้านข้อมูล
จากบุคคลในท้องที่ งานวิจยั ชิ้นนี้จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาเพียงประเด็นกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพียง
ประการเดียว พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตการศึกษางานผ้าไหมเพียงจังหวัดเดี ยว คือจังหวัดสุ รินทร์
เท่านั้น
เหตุ ที่งานวิจยั ชิ้ นนี้ เลื อกศึ กษาเพีย งประเด็นปั ญหาข้อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เดี ยวเท่านั้น ก็
เพราะกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นบทบัญญัติที่ให้ความคุ ม้ ครองแก่ตวั ผูส้ ร้างสรรค์ผา้ ไหมและออกแบบ
ลวดลายบนผืนผ้าไหมโดยตรง โดยผูส้ ร้ างสรรค์ผา้ ไหมและออกแบบลวดลายผ้าไหมจะได้รับ
ความคุม้ ครองใน 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกความคุม้ ครองแง่สิทธิ ทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ และประการที่สองความคุม้ ครองแง่ธรรมสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกได้
ว่าสิ ทธิ ในชื่อเสี ยงเกียรติคุณของผูส้ ร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน ทั้งการศึกษาชิ้นนี้ จะทาการศึกษาถึง
กรอบข้อตกลงตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นสมาชิ กอยู่ พร้อม ๆ กับ
การศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของประเทศผูส้ ่ งออกผ้าไหมต่าง ๆ ในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ ง
การศึ ก ษาเช่ นนี้ จะก่ อให้ประโยชน์ แก่ การปรั บปรุ งกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทยในอนาคตได้ ภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณอันจากัดเช่นนี้ได้
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ส่ วนมูลเหตุที่การศึกษาชิ้นนี้ เลือกผ้าไหมจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นพื้นที่ในการศึกษา ก็เพราะ
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแหล่งผลิ ตและส่ งออกผ้าไหมที่มีชื่อเสี ยงแหล่งหนึ่ งในประเทศไทย ผูผ้ ลิ ตผ้า
ไหมสุ รินทร์ เองก็มีรูปแบบวิธีการผลิต ขนาดกาลังผลิตที่หลากหลาย รวมทั้งผ้าไหมสุ รินทร์ เองก็
กาลังประสบปั ญหาการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ การไม่เคารพสิ ทธิ ของผูส้ ร้ างสรรค์ตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
และการขาดความรู ้ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ แก่งานผ้าไหม ประกอบกับ
ทางคณะผูว้ ิ จยั มี ผูช้ ่ วยเหลื อ การวิ จยั และเจ้า หน้า ที่ ภาครั ฐที่ เ กี่ ย วข้องอยู่ใ นจัง หวัด นี้ หลายท่ า น
การศึกษาผ้าไหมจังหวัดสุ รินทร์ จึงน่าจะสาเร็ จลงได้โดยไม่ยากลาบากนัก
1.6 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงรู ปแบบและประเด็นสาคัญของความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยที่มีกบั
ผ้าไหมสุ รินทร์
2. ทราบถึงทิศทาง นโยบายของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และศาลไทยในการกากับดูแลลวดลาย
ผ้าไหมสุ รินทร์ งานออกแบบลวดลาย และงานผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรม
3. ทราบถึงรู ปแบบความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในงานลวดลายผ้าไหม งานออกแบบลวดลาย
และงานผ้าไหมในภาคอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู ้
ส่ งออกสิ นค้าผ้าไหม
4. ทราบถึ งรู ปแบบและวิธีการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ในงานลวดลายผ้าไหม งานออกแบบ
ลวดลาย และงานผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรมตามสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ
5. ทราบถึงแนวทางปรับปรุ งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผ้าไหม
ไทย

บทที่ 2
ประวัติความเป็ นมาและรู ปแบบหัตถกรรมผ้ าไหมทอมือ
ผ้าไหมไทยนับเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ ของชาติไทย ซึ่ งคน
ไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทยได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาจนถึงปั จจุบนั โดย
แหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพดีและเป็ นที่ยอมรับในหมู่ผบู ้ ริ โภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีอยูห่ ลาย
แหล่งทัว่ ประเทศไทย ไม่วา่ แหล่งผลิตผ้าไหมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง
และภาคใต้ ด้วยเหตุน้ ีการศึกษาผ้าไหมจึงถือเป็ นการศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมของคน
ในชาติไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงขอนาเสนอถึงประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรม
ผ้า ไหม รู ป แบบการทอผ้า ไหมในประเทศไทย และน าเสนอถึ ง การพัฒ นาการผ้า ไหมจาก
หัตถกรรมของชาวบ้านก้าวเข้าสู่ การผลิ ตในยุคอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาพการประกอบธุ รกิจผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมไทยในปัจจุบนั ตามลาดับ
2.1 ประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมผ้าไหม
ตามหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ ค รั้ งก่ อนประวัติศ าสตร์ นับ แสน ๆ ปี
มาแล้ว มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั ใช้เครื่ องนุ่ มห่ มในรู ปเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับต่าง ๆ โดยในครั้ง
แรกนั้น เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ของมนุ ษ ย์ท ามาจากหนัง สั ตว์ที่ ย งั ไม่ ฟ อกย้อม แต่ เนื่ องด้วยหนัง สั ตว์มี
น้ า หนัก มากและผูส้ วมใส่ ต้อ งทนกับ ความร้ อ นที่ เกิ ดขึ้ นจากเครื่ องนุ่ ม ห่ ม ที่ ผ ลิ ต จากหนัง สัต ว์
มนุ ษ ย์จึง พยายามแสวงหาวัสดุ อื่นนามาทาเป็ นเครื่ องนุ่ มห่ ม เช่ นใบไม้ของพืชชนิ ดต่ าง ๆ ดัง
ปรากฏตัวอย่างชนเผ่าบางกลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทยที่ ยงั ใช้ใบตองเป็ นเครื่ องนุ่มห่ มและวัสดุ
กันแดดกันฝน แต่เนื่องจากธรรมชาติของมนุ ษย์เป็ นนักประดิษฐ์ มนุ ษย์จึงไม่เคยหยุดทดลองและ
แสวงหาเครื่ องนุ่ มห่ มที่ดีมีคุณภาพเสมอ จวบจนกระทัง่ มนุ ษย์ได้คน้ พบว่า วัสดุ ที่ทาจากฝ้ ายและ
ไหมมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะต่อการทาเป็ นเครื่ องนุ่ มห่ ม สังคมมนุ ษย์จึงพัฒนาการไปสู่ การผลิ ต
เครื่ องนุ่ งห่ มด้วยการถักทอจากฝ้ ายและใยไหม โดยในชั้นแรกการสร้ างเครื่ องนุ่ งห่ มมีข้ ึนในรู ป
หัตถกรรมพื้นบ้าน หรื ออาจกล่าวได้ว่า ชาวบ้านเป็ นผูส้ ร้ างเครื่ องนุ่ มห่ มเพื่อการใช้ในครัวเรื อน
ของตน จวบจนถึงปั จจุบนั แม้วา่ สังคมมนุ ษย์จะค้นพบเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอื่น ๆ เช่นเส้นใย
โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ แต่ความนิ ยมของชมชอบในเส้นใยของฝ้ ายและผ้าไหมก็มิได้ลดลง ประกอบ
กับด้วยคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหมที่มีความสวยงามมากกว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยประเภทอื่น ส่ งผล
ให้ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการหลายรายให้ความสนใจและผลิตผ้าไหมในรู ปโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
สนองตอบรั บ ต้อ งการของผู ้บ ริ โภคทั่ว โลก เพราะผู ้บ ริ โ ภคมิ ไ ด้ถื อ ว่ า ผ้า ไหมเป็ นเพี ย ง
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เครื่ องนุ่งห่มธรรมดา หากแต่ผา้ ยังเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มที่สามารถแสดงถึงฐานะทางสังคมของผูส้ วมใส่
ได้ และถ้าย้อนเวลาไปถึงจุดกาเนิดของผ้าไหม การปลูกหม่อน และการเลี้ยงไหมของมนุ ษย์แล้ว
ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมโลกและของประเทศไทยต่างมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ทั้งยัง
เป็ นเรื่ องที่น่านสนใจ ดังนี้
2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมโลก
แม้วา่ ปั จจุบนั ในทางวิชาการยังไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจนถึงจุดกาเนิ ดของผ้าไหม แต่คน
ทัว่ โลกต่างยอมรับว่า ประเทศจีนคือประเทศแรกที่ผลิตผ้าไหมและส่ งออกผ้าไหมนับแต่อดีตกาล
ประวัติศาสตร์ของผ้าไหมโลกจึงเริ่ มต้นจากประเทศจีนในรู ปตานานถึง 3 ตานาน ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
ตานานแรก เริ่ มต้นที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 5,000 ปี ก่อนตรงกับรัชสมัยพระจักรพรรดิ
หวงตี้ ซึ่ งตานานนี้กล่าวขานว่า วันหนึ่ งเมื่อองค์พระจักรพรรดิหวงตี้เสด็จออกไปทรงล่าสัตว์ ณ
เขาชีชนั พระองค์ทรงพบหญิงสาวคนหนึ่ งกาลังเลี้ยงตัวไหมและเก็บรวบรวมเส้นไหมจานวนมาก
อยู่ พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาหญิงสาวผูน้ ้ ัน พร้ อมทั้งรับสั่งถามว่า “พระองค์อยากจะเรี ยนรู้
วิธีการเลี้ยงไหมและสาวเส้นไหม ท่านจะสอนพระองค์ได้หรื อไม่” ฝ่ ายหญิงสาวตอบว่า “คุณพ่อ
และคุ ณแม่ได้สั่งไว้ว่า ห้ามสอนผูช้ ายที่ไม่ใช่ สามี ของตน” เมื่อพระจักรพรรดิ หวงตี้ ทรงทราบ
เช่นนั้น พระองค์จึงทรงรวบรวมความกล้าและขออภิเษกสมรสกับหญิงสาวผูน้ ้ ี หญิงสาวดังกล่าว
ตามตานานเรื่ องนี้ ก็คือ เหลยจู่ ซึ่ งตามตานานของชนชาติจีนที่บนั ทึกและเล่าขานกันสื บต่อมาได้
ยกย่องว่า เหลยจู่คือผูค้ น้ พบวิธีปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมนัน่ เอง และชนชาติจีนก็นบั เป็ น
ชนชาติแรกที่รู้จกั การผลิตผ้าไหมเพื่อเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม1
ตานานที่สอง ชาวบ้านในประเทศจีนเล่าขานกันว่า เมื่อประมาณ 4700 ปี ที่ผา่ นมาพระ
นางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) พระมเหสี ของจักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) ได้พบรังไหมโดย
บังเอิญ ขณะที่พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) ประทับในพระราชอุทยาน พระนางทรงเห็นรัง
ไหมอยู่บนต้นหม่อน ลักษณะรังไหมเป็ นรังสี ขาวนวล พระนางจึงรับสั่งให้นางกานัลเก็บรังไหม
มาถวาย แต่ทว่านางกานัลกลับทารั งไหมตกลงในถ้วยน้ าร้ อนโดยบังเอิ ญ และเมื่ อนางกานัล
สามารถดึงเอารังไหมขึ้นมาจากถ้วยน้ าร้อนได้ ปรากฏว่า รังไหมได้แตกสลายออกเป็ นเส้นใยไหม
โดยเส้นใยไหมที่ปรากฏมีความสวยงามและเป็ นสี ขาวนวลและเป็ นมันเลื่อม รวมทั้งเส้นใยไหมมี
ความอ่อนนุ่มมาก พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) จึงรับสั่งให้นาเส้นไหมไปทอ เมื่อนางกานัล
นาเส้นไหมไปเป็ นผืนผ้าแล้ว พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) ก็ได้ทอดพระเนตรผ้าไหมอีกครั้ง
1
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พระนางจึงพบว่าผ้าไหมที่ทอได้มีความสวยงามและมีเหลือบมันวาวสะท้อนแสง พระนางจึงบังเกิด
ความพึงพอใจอย่างมากและรั บสั่งแก่ นางกานัลว่า พระนางจะนาผ้าไหมผืนนี้ ถวายแก่ องค์พระ
จักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) ซึ่ งปรากฏผลว่าองค์พระจักรพรรดิทรงโปรดปรานผ้าไหมผืน
ดังกล่าวมาก พระจักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) จึงโปรดให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน
พระราชวัง ต่อมาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงถูกนาออกเผยแพร่ ต่อราษฎรทัว่ ไป ราษฎรจึงขนาน
นามพระนางซี หลิ ง ซี ว่า “พระนางแห่ งไหม” พร้ อมทั้งราษฎรชาวจี นก็จดั พิ ธีก ารเซ่ นไหว้เป็ น
ประจาทุกปี 2
ตานานที่สาม ตานานนี้ เป็ นตานานของชาวบ้านเล่ าขานกันว่า ณ มณฑล หังโจว ครั้ ง
หนึ่งนานมาแล้วมีสตรี ผหู ้ นึ่ งอาศัยอยูใ่ นหุ บเขาเร้นลับแห่ งหนึ่ งในหังโจว ไม่มีใครเคยเห็นเธอผูน้ ้ ี
มาก่อนเลยนอกจากเด็กหญิงน้อย ๆ คนหนึ่งนามว่า อาเจียว เมื่ออาเจียวอายุ 9 ขวบ มารดาก็ทิ้งเธอ
ไว้กบั น้องชายวัย 4 ขวบคนหนึ่ งอย่างเดียวดาย เพราะบิดาของเธอนั้น เมื่อภรรยาตายได้ไม่ทนั ไร
บิดาก็แต่งงานใหม่กบั ผูห้ ญิงที่มีจิตใจโหดร้าย
ดังนั้นในวันที่หนาวจัดวันหนึ่ง แม่เลี้ยงก็ใช้อาเจียวให้ออกไปหาหญ้าแห้งใส่ ตะกร้ามาให้
เต็ม และแม่เลี้ยงก็สั่งว่าถ้าไม่ได้หญ้าเต็มตะกร้าก็อย่าได้กลับบ้านเป็ นอันขาด ถึงอาเจียวกลับมาก็
จะไม่มีอะไรให้กิน อาเจียวจึงออกจากบ้านไปพร้อมกับตะกร้า ซึ่ งว่างเปล่าพอ ๆ กับความว่างเปล่า
ในกระเพาะน้อย ๆ ของเธอ เธอเที่ยวเดินหาเปะปะไปตามท้องทุ่ง ริ มฝั่งแม่น้ า ตลอดจนถึงยอดเขา
ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็หาหญ้าแห้งไม่ได้ เพราะว่าเป็ นหน้าหนาวซึ่ งหิ มะจับจนแม้แต่ตน้ ไม้ก็แข็งทิ้งใบ
หมด
อาเจียวนัง่ ลงบนหิ นก้อนหนึ่ งอย่างหมดเรี่ ยวหมดแรง น้ าตาไหลอาบหน้า แล้วความคิด
อย่างหนึ่ งก็ผุดเข้ามาสู่ สมองของเด็กน้อย ว่า ถ้าเธอตายเสี ยได้เธอก็คงจะหนี พน้ ไปจากความทุกข์
ระทมเช่นที่เป็ นอยู่ เมื่อขณะเธอคิดอยูน่ ้ นั อาเจียวก็กลับนึกไปถึงแม่ นึ กถึงแสงแดดอบอุ่นที่สาด
ส่ องใบไม้ ดอกไม้ในเดือน มิถุนายน เสี ยงนกร้อง เธอกาลังเล่นกับน้องชายสนุกอยูต่ ามริ มน้ า โดยมี
แม่ถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยหญ้าตัดใหม่ เดินตรงมาที่เธอกับน้องชายพร้อมด้วยใบหน้ายิม้ ละไม เมื่อ
เข้ามาใกล้ แม่บอกอาเจียวว่า “อย่าเพิ่งไปนอน เราไปเลี้ ยงแกะกันก่อน” นึ กมาถึ งตอนนี้ พลันอา
เจียวก็ได้ยินเสี ยงอะไรบางอย่าง “มีหญ้ามากมายอยูใ่ นถ้ า มีหญ้ามากมายอยูใ่ นถ้ า” อาเจียวเงยหน้า
มองฟ้ า ระหว่างก้อนเมฆสี เทา ที่มองเห็นในขณะนั้น มีนกที่มีขนเหมือนสร้อยสี ขาวรอบคอตัวหนึ่ ง
บินวนอยู่ เสี ยงที่เธอได้ยินนี้ ดูเหมือนกับจะดังมาจากนกน้อยตัวนี้ และนกน้อยก็ทาท่าเหมือนจะ

2
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บอกทางอะไรบางอย่างแก่ เธอ อาเจียวลุ กจากก้อนหิ นเดิ นตามนกน้อยที่บินนาไปเรื่ อยๆ อย่างไม่
รู ้ตวั และแล้วนกน้อยก็หายวับไป หลังจากที่พาเธอผ่านทางเลี้ยวมาได้สองสามขยัก
เมื่อเธอไม่มีนกนาทางอีกแล้ว อาเจียวเริ่ มหวาดกลัว นกนั้นพูดได้ หรื อเธอเพียงแต่ฝันไป
กระมัง เธอครุ่ นคิดและทั้ง ๆ ที่กาลังสับสนงุนงงอยูน่ ้ นั เธอก็พบต้นสนยักษ์ใหญ่ตน้ หนึ่ งขวาง
หน้า ใบสนยักษ์ตน้ นี้ ดกหนาจนแสงแดดส่ องลอดลงมาไม่ได้ อาเจียวมองต้นสนแล้วเริ่ มออกเดิ น
วนไปรอบ ๆ ลาต้นของมัน และแล้วเธอก็สังเกตเห็ นรู ใหญ่ตรงซอกผานั้นต้นสนนั้น อาเจียวยืน
มองอย่างงง ๆ มีเสี ยงน้ าไหลวนไปมาจากในถ้ านั้นดังรอดออกมาด้วย
เสี ยงน้ านั้นนาสติกลับมาสู่ อาเจียวอีกครั้งหนึ่ ง เธอรู ้สึกกระหายน้ าจึงเดินไปที่นน่ั อากาศ
ที่อบอุ่นและชุ่ มชื้ นลอยออกมาจากในถ้ า อาเจียวทามือเป็ นถ้วยตักน้ าเข้าปาก น้ าในลาธารจากถ้ านี้
หวานน่ากิน แล้วอาเจียวก็มองเห็นหญ้าอ่อนๆขึ้นอยูเ่ ต็มสองข้างลาธาร เธอก้มลงตัดหญ้าลึกเข้าไป
เรื่ อย ๆ ยิง่ ลึกเข้าไปก็ยงิ่ มีท้ งั ดอกไม้สวย ๆ และหญ้างาม ๆ
เมื่ อตัดหญ้าได้เต็มตะกร้ า อาเจี ยวก็รู้สึ กว่าตนได้ฝ่าทะลุ ถ้ าออกมาสู่ ลานโล่ งแห่ งหนึ่ ง
ผูห้ ญิงสวยคนหนึ่งในชุดสี ขาว กาลังเดินตรงมายังเธอ เธอผูน้ ้ นั ยิม้ กับอาเจียว และเมื่อใกล้เข้ามา เธอ
กล่าวกับอาเจียวว่า “ไม่ตอ้ งกลัว เพื่อนเล็ก ๆ ของฉัน หนู ดูเหน็ดเหนื่ อยมากนะ อยากจะอยู่พกั คุย
อะไรกับฉัน สองสามวันไหม” อาเจียวเหลียวมองรอบตัว ที่ปลายเนินเบื้องหน้ามีบา้ นสวยหลังคาสี
ขาว น่าอยู่หลังหนึ่ ง หน้าบ้านมีตน้ แคระใบสี เขียวแก่แถวหนึ่ ง เด็กหญิงเล็ก ๆ หลายคนในชุ ดสี
ขาวกาลังร้องเพลงพลางเก็บใบไม้อยูท่ ี่นน่ั
ภาพที่เห็ นทาให้อาเจียวปิ ติ เป็ นอันมาก เพราะนี่ เป็ นครั้ งแรกของเธอนับตั้งแต่ แม่ตาย
อาเจียวจึงตัดสิ นใจที่จะอยูก่ บั สตรี ชุดขาวผูใ้ จดีน้ ี สักสอง สามวัน ตามที่ได้รับคาเชิ ญ ในระหว่างที่
พักอยู่ที่นี่ อาเจี ย วได้ร่วมกับเด็ก หญิ งเหล่ านั้น เก็บใบไม้ในตอนกลางวัน เอาใบไม้น้ ี ไปเลี้ ยงตัว
หนอนสี ขาว ราวกับหิ มะ ที่เธอเพิ่งรู ้จกั ในตอนกลางคืน อาเจียวได้เรี ยนรู ้ วา่ ตัวหนอนเหล่านี้ คือตัว
ไหม ใบไม้ที่เก็บมาเลี้ยงมันก็คือใบหม่อน สุ ภาพสตรี ที่น่ารักบอกเธอว่า เมื่อตัวหนอนชักใยเป็ นตัว
ดักแด้แล้ว เราก็ สามารถจะสาวใยของมันเป็ นเส้นยาว ๆ ออกมาใช้ทอผ้าได้ เรี ยกว่า ผ้าไหม และยัง
สามารถจะย้อมผ้าไหมนี้ให้เป็ นสี สวยงามอะไรก็ได้ตามที่เธอชอบด้วย
อาเจียวจดจาเรื่ อยเร้นลับนี้ ไว้ในใจ เวลาอันผาสุ กในบ้านน้อยสี ขาว ผ่านไปราวกับติดปี ก
วันหนึ่งอาเจียวก็นึกได้วา่ เธอได้จากบ้านมานานราวกว่าสามเดือนแล้ว ความคิดอย่างหนึ่ งก็แล่นเข้า
มาในสมอง อาเจียวคิดว่าทาไมเราไม่กลับบ้านไปรับน้องเรามาอยูด่ ว้ ยกันเสี ยที่นี่ล่ะ แล้ววันรุ่ งขึ้น
อาเจียวก็ออกเดินทางกลับบ้าน ก่อนตะวันตกดิ นโดยไม่บอกใครทั้งสิ้ น เธอไม่ได้กลับไปตัวเปล่า
แต่ได้นาไข่ตวั ไหมกับเมล็ดใบหม่อน โรยเป็ นระยะไปตามทางเดิ นด้วย โดยตั้งใจจะให้มนั เป็ นที่
สังเกต ซึ่ งเธอจะพาน้องชายเดินทางกลับมายังบ้านสี ขาวนี้ได้ถูกต้อง
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เมื่ออาเจียวกลับมาถึงบ้าน สิ่ งที่เธอพบคือพ่อที่กลายเป็ นคนแก่และน้องชายที่โตเป็ นหนุ่ม
แล้ว “แกไปอยูท่ ี่ไหนมา ตั้งสิ บห้าปี เกิดอะไรขึ้นกับแกหรื อ” พ่อถามอาเจียวพร้อมเช็ดน้ าตาที่ไหล
อย่างยินดี อาเจี ยวเล่ าให้พวกเขาฟั งถึ งเรื่ องที่ เธอได้พบเห็ น หุ บเขาลึ กลับ สุ ภาพสตรี ชุดขาว ตัว
หนอนสี ขาวที่เรี ยกกันว่า “แมลงสวรรค์” และยังไข่หนอนออกมาอวดพ่ออีกด้วย หลังจากนั้น
ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่า อาเจียวได้พบกับพระเจ้า ผูต้ อ้ งการสอนคนหังโจวให้รู้จกั การเลี้ยงไหมโดย
ผ่านตัวเธอ
วันรุ่ งขึ้น อาเจียวอยากจะกลับไปยังหุ บเขาลึ กลับนั้นอี ก แต่ปรากฏว่าเมล็ดหม่อนที่เธอ
เหวี่ยงมาตามทางนั้นได้กลายเป็ นต้นหม่อนไปหมดแล้ว เธอเดินตามเส้นทางเดิ มไปจนถึ งปากถ้ าก็
หาได้พ บปากถ้ า ที่ เคยพบไม่ มี แต่ เจ้า นกสร้ อยคอสี ข าวตัวเดิ ม ที่ ย งั คงบิ นวนอยู่เหนื อหัวร้ องว่า
“อาเจียวขโมยสมบัติ อาเจียวขโมยสมบัติ”
แล้วเจ้านกนั้นก็หายวับไปหลังเขาอาเจี ยวสานึ กผิดว่า เธอได้ขโมยไข่ตวั ไหมกับเมล็ด
หม่อนจากหุ บเขาเร้ นลับ แต่เธอก็ไม่รู้จะทาอย่างไรนอกจากกลับบ้าน อย่างไรก็ตามการสู ญเสี ย
สวรรค์บนดินของอาเจียวกลับกลายมาเป็ นโชคมหาศาล ของชาวหังโจว เพราะเดี๋ยวนี้ เมืองหังโจว
ได้เป็ นศูนย์กลางของการผลิตผ้าไหมในจีน อาเจียวได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ า “แมลงสวรรค์” มาสู่ หังโจว
และสตรี ชุดขาวในหุ บเขาเร้นลับ ซึ่ งไม่มีใครรู ้จกั ชื่อได้รับขนานนามว่าเป็ น “มารดาแห่งผ้าไหม”3
แม้ว่าปั จจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐานอันพิสูจน์ได้วา่ ตานานกาเนิ ดผ้าไหม ใบหม่อน และ
หนอนไหมเรื่ องใดเป็ นเรื่ องจริ ง แต่ในวงการอุตสาหกรรมผ้าไหมต่างยอมรับว่า ประเทศจีนคือจุด
กาเนิ ดของผ้าไหมของโลก และเหตุ การณ์ ภายหลังตานานผ้าไหมทั้งสามก็ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของจีนที่ดาเนินต่อไปว่า
ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮนั่ (ในราว 206 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึงคริ สตศักราชที่ 220) กษัตริ ย ์
จีนได้ส่งทูตไปเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี กบั ประเทศทางทิศตะวันออก โดยคณะทูตคณะแรกได้เริ่ ม
เดินทางจากเมืองหลวงฉางอัน (Chang an) ซึ่ งปั จจุบนั คนทัว่ ไปเรี ยกชื่ อเมืองนี้ วา่ เป็ น เมืองซี อาน
(Xi an) ตั้งอยูใ่ นมณฑลซานสี (Shanxi) ผ่านมณฑลกันสู (Kansu) มณฑลซี นเจียง (Xinjang) ข้าม
เทือกเขาพามีร์ (Pamir) เข้าสู่ ประเทศอัฟ กานิ ส ถานและอิ หร่ าน ส่ วนคณะทูตคณะที่ส องเดิ น
ทางผ่านทางตอนใต้ของประเทศรัสเซี ยเข้าสู่ ประเทศเอเชี ยกลางผ่านไปสู่ ประเทศแถบชายฝั่ งเมดิ
เตอร์ เ รเนี ย น รวมเส้ น ทางการเดิ น ทางของคณะทู ตจี นมี ค วามยาวมากกว่า 10,000 กิ โ ลเมตร
เส้ นทางสายดัง กล่ า วจึ ง เป็ นเส้ นทางแลกเปลี่ ย นวัฒนธรรมและการค้า ระหว่า งประเทศจี นและ
ประเทศแถบเอเซี ยกลาง ซึ่ งคนรุ่ นปั จจุบนั เรี ยกขานเส้นทางสายนี้ วา่ คือ เส้นทางสายไหม รวมทั้ง
3

http://silkworm.net84.net
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ประเทศจีนยังได้คา้ ขายทางทะเลระหว่างประเทศจีนกับประเทศในคาบสมุทรเปอร์ เซี ยและประเทศ
แถบชายฝั่งทะเลอาหรับอื่น ๆ โดยสิ นค้าผ้าไหมถือเป็ นหนึ่งในสิ นค้า ส่ งออกของประเทศจีน จน
ประเทศอื่น ๆ ต่างรู ้จกั และยอมรับในคุณภาพสิ นค้าผ้าไหมจีนเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยัง ปรากฏหลัก ฐานว่า หลัง จากที่ จ างเชี ย นในสมัย ฮัน่ ตะวัน ตกได้บุ ก เบิ ก
เส้นทางไปถึงตะวันตกแล้ว ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของจีนก็ได้แพร่ หลายไปถึงยุโรป ชาวยุโรปเห็น
ผ้า ไหมที่ นุ่ม นวลและหลากหลายสี สัน เลยถื อ ว่าผ้าไหมเป็ นของล้ า ค่า และแย่ง กันซื้ อ เล่ า กันว่า
จักรพรรดิ ซีซาร์ ของโรมก็เคยฉลองพระองค์ที่ทาด้วยผ้าไหมจี นไปชมละคร โดยพระองค์ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนทั้งโรงละคร ส่ วนโคลัมบัสก็เคยกล่าวกับกะลาสี เรื อว่า ระหว่างการ
เดินทาง ถ้าใครได้พบแผ่นดิ นใหญ่เป็ นคนแรก ก็จะได้รางวัลเป็ นเสื้ อผ้าไหม เพราะราคาของผ้า
ไหมขณะนั้นแพงเหมือนทอง
ส่ วนทางอาณาจักรโรมัน ก็ตอ้ งประสบปั ญหาขาดดุ ลการคลัง เนื่ องจากจ่ายค่านาเข้าผ้า
ไหมจีนที่แสนแพง ด้วยเหตุน้ ี พฤฒิสภาจึงลงมติหา้ มจาหน่ายและสวมเสื้ อผ้าไหมจีน แต่พฤฒิสภาก็
ต้องประสบกับการคัดค้านอย่างรุ นแรงจากชนชั้นสู งทั้งหลายที่นิยมผ้าไหมจีน สุ ดท้ายอาณาจักร
โรมันก็ตอ้ งยกเลิกข้อห้ามนี้ไปในที่สุด
ตอนแรกชาวยุโรปไม่ทราบว่าผ้าไหมจีนได้มาจากการเลี้ยงตัวไหมและทักทอเป็ นผ้าไหม
พวกเขานึกว่า ไหมสกัดจากต้นไม้ แล้วแช่น้ าเย็นจนกลายเป็ นเส้นไหม แต่เมื่อชาวยุโรปทราบว่าผ้า
ไหมทาด้วยเส้นไหมที่มาจากการเลี้ยงตัวไหม ชาวยุโรปจึงตัดสิ นใจหาทุกวิถีทางที่จะเรี ยนรู ้วิธีเลี้ยง
ตัว ไหมของจี น ซึ่ งในเรื่ องนี้ มี หลายตานานที่ ก ล่ า วขานถึ ง วิธี ก ารเลี้ ย งไหมของจี น แพร่ ไ ปยัง
ตะวันตกได้อย่างไร จากบันทึกที่พระเสวียนจ้าง เขียนไว้ในบันทึกการเดินทางไปตะวันตกสมัย
ราชวงศ์ถงั ระบุวา่ ทางตะวันตกมีแคว้นเล็กชื่อโคสตนะ ซึ่ งอยากเรี ยนรู ้วิธีการเลี้ยงตัวไหม ก็เลยขอ
ความช่ วยเหลื อจากประเทศตะวันออก แต่ประเทศตะวันออกขณะนั้นปฏิ เสธที่ จะสอนให้ และ
ตรวจตราตามด่ านอย่างเข้มงวดเพื่อป้ องกันไม่ให้ไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อมแพร่ หลายไปยัง
ต่างประเทศ ตามการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการประเทศตะวันออก ในที่น้ ี น่าจะเป็ นราชวงศ์เป่ ย
เว่ยในสมัยนั้น กษัตริ ยแ์ คว้นโคสตนะเห็ นว่าการขอความช่ วยเหลื อไม่เป็ นผล ก็เลยคิดหาวิธีอื่น
พระองค์ทรงของอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงประเทศตะวันออกโดยถือการส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี เป็ น
ข้ออ้าง และได้รับอนุญาตจากประเทศตะวันออก ก่อนจะอภิเษกสมรส กษัตริ ยโ์ คสตนะส่ งทูตพิเศษ
ไปลอบทูลเจ้าหญิงขอให้เจ้าหญิงทรงพยายามนาไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อนออกไปด้วย ซึ่ ง
เจ้าหญิงทรงยอมรับการร้องขอ ก่อนจะเดินทางเจ้าหญิงทรงลอบเก็บไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อม
ไว้ในพระมาลา เวลาออกจากด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเสื้ อผ้าและกระเป๋ าทั้งหมด เพียงแต่ไม่กล้า
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ตรวจค้นพระมาลาบนเศี ยรของเจ้าหญิ ง ด้วยเหตุ น้ ี ไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อมจึ งถู กนาไปยัง
แคว้นโคสตนะและแพร่ หลายต่อไปยังตะวันตก
การบันทึกที่ล้ าค่าของพระเสวียนจ้าง ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็ นจริ งจากภาพพิมพ์สมัย
โบราณที่พบในซิ นเกียงโดยนายสแตนลี่ ชาวฮังการี สัญชาติองั กฤษ ผูเ้ ป็ นนักผจญภัย ตรงกลางของ
ภาพพิมพ์มีรูปสตรี ที่ใส่ อาภรณ์หรู หรา และใส่ หมวก มีผรู ้ ับใช้ท้ งั ซ้ายและขวา ผูร้ ับใช้ที่อยูซ่ ้ายมือชี้
ไปยังหมวกที่สตรี ผนู ้ ้ นั ใส่ สตรี ผนู ้ ้ ี คือเจ้าหญิงของประเทศตะวันออกที่นาไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้น
หม่อนไปยังตะวันตกนั้นเอง4
ด้วยเหตุ น้ ี เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมจากประเทศจีน จึงเริ่ มแพร่ กระจายไปสู่
ประเทศอื่น ๆ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยในครั้งแรกนั้นเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่ มเข้าสู่ ประเทศเกาหลี ก่อน ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับ
ถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าไหมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ส่ วนทางประเทศอินเดียและประเทศแถบคาบสมุทรอินโดจีน เช่น ประเทศไทย ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เมื่อประมาณคริ สตกาลประเทศเหล่านี้ ก็
ได้ รั บ ความรู ้ เ ทคโนโลยี ก ารทอผ้า ไหมจากประเทศจี น เพิ่ ม เติ ม เพราะจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ของบ้านเชี ยงและแหล่งประวัติศาสตร์ อื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
คนในดินแดนแถบนี้มีความรู ้ดา้ นการทอผ้าไหมมาก่อนหน้านี้ หากแต่เทคนิ คการทออาจไม่สูงมาก
นัก ด้วยเหตุน้ ีเมื่อศาสตร์ และศิลปะการทอผ้าไหมจากจีนแพร่ เข้ามาสู่ ดินแดนแถบนี้ ส่ งผลให้กลุ่ม
คนในดินแดนแถบนี้สามารถพัฒนางานทอผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมากขึ้น
ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 9 – 11 เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมจึง
แพร่ ขยายไปยังดิ นแดนประเทศอี ยิปต์ ประเทศชายฝั่ งทางตอนเหนื อของทวีปอัฟริ กา ประเทศ
สเปน และเกาะซิ ลี รวมทั้งดิ นแดนตอนใต้ของประเทศรัสเซี ย ซึ่ งดิ นแดนตอนใต้ของประเทศ
รัสเซี สนี้ถือเป็ นบริ เวณหนึ่งของเส้นทางสายไหม
ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 12 – 13 ประเทศอิตาลีก็ได้รับการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการปลูก
หม่อนเลี้ ยงไหม จวบจนถึ งประมาณศตวรรษที่ 14 ประเทศฝรั่งเศสก็ประเทศในทวีปยุโรปอี ก
ประเทศหนึ่งที่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าตามแบบประเทศจีนได้ จนกระทัง่ ประมาณ
ปี ค.ศ.1522 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงแพร่ กระจายเข้าสู่ ทวีปอเมริ กาโดยผ่านทางประเทศสเปน
ในฐานะที่ประเทศสเปนเป็ นเจ้าของอาณานิ คมดินแดนเม็กซิ โก ผูป้ กครองชาวสเปนจึงบังคับให้
ราษฎรชานเมื องปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมเพื่อการทอผ้าไหม หลังจากนั้นเทคโนโลยีการปลูกหม่อน
4
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เลี้ ย งไหมนี้ ก็ ได้แพร่ ก ระจายไปสู่ ประเทศแถบทวีป อเมริ กาเหนื อและแถบทวีปอเมริ กาใต้ เช่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศเปรู ประเทศบราซิล ฯลฯ5
จากตานานจุดกาเนิดแห่งผ้าไหมทั้งสามตานานดังกล่าวแม้วา่ รายละเอียดเนื้ อหาจะมีความ
แตกต่างกัน แต่จุดหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือ ทั้งสามตานานต่างกล่าวมีจุดกาเนิ ดการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมและการทอผ้า ไหมที่ ประเทศจี นทั้งสิ้ น แม้ว่า ปั จจุ บ นั ในทางประวัติศาสตร์ ย งั ไม่อาจหา
หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ มายืนยันได้วา่ ตานานเรื่ องใดเป็ นเรื่ องแท้จริ ง แต่คนทัว่ ไปต่างยอมรับ
ว่าแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดี ได้แก่ประเทศจีน ประเทศในเขตเอเชี ยตะวันออก และประเทศในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ประเทศลาว ฯลฯ
2.1.2 ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมไทย
สาหรับประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมไทยนั้น คณะผูว้ ิจยั พบว่าประวัติความเป็ นมา
ของหัตถกรรมการทอผ้าไหมไทยมีทฤษฎี ประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมการทอผ้าไหมถึง 3
ทฤษฎีดว้ ยกัน ดังนี้
ทฤษฎีที่ 1 การทอผ้ าไหมเป็ นความรู้ ที่ติดตัวของชาวไทยครั้ งอพยพหนีการรุ กรานของ
ชาวจีนมาทางตอนใต้ ของประเทศจีน โดยชาวไทยน้อยกลุ่มหนึ่ งได้อพยพตามลุ่มน้ าโขงมายัง
ดิ นแดนประเทศไทยบริ เวณภาคอี ส าน พร้ อม ๆ กับ การนาความรู ้ เรื่ องการทอผ้า ไหมเข้า มาสู่
ดินแดนแถบนี้ดว้ ย ซึ่ งตามทฤษฎีน้ ีได้บรรยายว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.400 ชนชาติไทยเริ่ มอพยพมา
ทางใต้ และชนชาวไทยได้ร วมตัว กัน เป็ นอาณาจัก รที่ เ รี ย กว่า นครเพงาย หรื อ ที่ ต ามต ารา
ประวัติศาสตร์ มกั ใช้ชื่อว่า อาณาจักรอ้ายลาว ซึ่ งชนชาวไทยในยุคนี้ ได้เริ่ มรู ้จกั การเลี้ยงไหมและ
การทอผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าชนิ ดอื่น ๆ หลายชนิ ด จวบจนกระทัง่ ประมาณปี พ.ศ.800 จีนได้
รุ กราน จนชาวไทยกลุ่มนี้ ได้ถอยร่ นลงมาทางตอนใต้เรื่ อย ๆ เพื่อให้พน้ จากอิทธิ พลชนชาติจีน
โดยชาวไทยน้อยซึ่ งเป็ นคนไทยกลุ่มหนึ่ งได้อพยพลงมาตามแนวแม่น้ าโขงจนถึ งบริ เวณประเทศ
ไทยในปั จจุบนั นี้ ซึ่ งชาวไทยน้อยกลุ่มนี้ ได้นาความรู ้ เกี่ ยวกับการทอผ้าไหมมาด้วย ในชั้นแรก
การทอผ้าไหมชาวบ้านมักทากันในครั วเรื อนและเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรื อน แต่กรรมวิธี
การทอยุคนี้ ยงั ไม่มีคุณภาพเท่าที่ ควร และนับแต่ชนชาติไทยอพยพมายังดิ นแดนประเทศไทยนี้
เป็ นเวลานับเป็ นพัน ๆ ปี จวบจนถึงปั จจุบนั การทอผ้าด้วยฝ้ ายและไหมก็ยงั มีอยูต่ ามท้องถิ่นต่าง ๆ
ของประเทศไทยทั้งในภาคเหนื อและภาคอีสาน โดยแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยต่าง ๆ มีการ
พัฒนาองค์ความรู้และลวดลายผืนตามวัฒนธรรมและความเชื่ อทางศาสนาของตน เช่นชาวไทยใน

5

http://moac.go.th
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมักทอผ้าที่เรี ยกว่ามัดหมี่ ทางภาคเหนื อชาวบ้านก็มกั ทอผ้าเชิ งจก หรื อ
ทางภาคใต้ชาวบ้านนิยมทอผ้ายก เป็ นต้น6
ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีนีย้ อมรับว่าประเทศไทยมีการทอผ้ าแบบในครัวเรือนหรือว่ าหัต ถกรรม
ในครัวเรือนมาตั้งแต่ โบราณกาล โดยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีครั้งใหญ่
ที่บา้ นเชียง จังหวัดอุดธานี ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ได้คน้ พบหลักฐานที่เป็ นผ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใน
ประเทศไทย โดยการค้นพบครั้งนี้ เป็ นการค้นพบโดยบังเอิญ กล่าวคือเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้
พบเศษผ้าติดกับกาไลสาริ ด และผ้าที่คน้ พบนั้นมีอายุเท่ากับกาไล คือ ประมาณ 2,400 ถึง 2,800 ปี
โดยนัก วิ ช าการทางโบราณคดี ร ะบุ ว่า อายุ จ ริ ง ของวิ ธี ก ารทอผ้า อาจมี ม าก่ อ น แต่ ไ ม่ ป รากฏ
หลักฐานหลงเหลื ออยู่ นอกจากการค้นพบหลักฐานการทอผ้าที่บา้ นเชี ยงแล้ว การขุดค้นยังพบ
หลักฐานเกี่ ยวกับผ้าอื่น ๆ จานวนหนึ่ ง รวมทั้งการทอผ้าไหมด้วย ณ บ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี
โดยหลักฐานที่คน้ พบคือ ด้ายที่ใช้เป็ นสายของสร้ อยคอ ใยปั่ นเป็ นเกลียวทาเป็ นด้ายผ้าเป็ นผืน
ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พบเศษ ๆ และเส้นไหมซึ่ งมีใยขนาดต่าง ๆ กัน และใยหลายเส้น
ถู กทาให้แบนเหมื อนเป็ นไหมป่ า อันแสดงให้ว่าชนพื้นเมื องในกลุ่ มนี้ ได้ใ ช้ผา้ ไหมในท้องถิ่ น
และผ้าไหมนับเป็ นของพื้นเมืองของชนกลุ่มนี้ มาช้านานแล้ว ด้วยเหตุน้ ี จึงสรุ ปได้วา่ ชนชาวไทย
โดยเฉพาะในภาคอีสานได้รู้จกั การทอผ้าและการใช้ไหมเพื่อสร้างเครื่ องนุ่งห่ มมาช้านานแล้ว โดย
แหล่งผ้าไหมสาคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และขยายไปยังภาคเหนื อและภาคอื่น ๆ และมี
ความเป็ นไปได้วา่ เมื่อคนไทยอพยพมาจากตอนใต้ของจีน ชาวไทยอาจนาความรู ้เกี่ ยวกับการทอ
ผ้าไหมมาด้วย รวมทั้งชาวไทยอาจเรี ยนรู ้ การทอผ้าไหมจากคนพื้นเมื องที่ อาศัยอยู่ก่อนแล้วใน
ดินแดนภาคพื้นเอเชี ยอาคเนย์ แต่การเลี้ ยงไหมและการทอผ้าไหมสมัยโบราณคงไม่ได้ทาเป็ นล่ า
เป็ นสั นจนถึ งขั้นผลิ ตเพื่อส่ ง ออก นอกจากนี้ ก ารผลิ ตผ้าไหมก็ ทาเพี ยงในครั วเรื อนเพื่ อการใช้
ประโยชน์ของตนเท่านั้น เพราะมีหลักฐานว่า สิ นค้าที่เรื อสาเภาจีนบรรทุกมาค้าขายกับประเทศ
ไทยในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ มี ผ า้ แพรไหมรวมอยู่ใ นบัญชี สินค้า
และราชส านัก ไทยเจ้านาย
ทรงพัสตราภรณ์ที่ตดั เย็บจากไหมจีน รวมทั้งไหมญี่ปุ่นและไหมอินเดียด้วย7
ทฤษฎีที่ 3 การทอผ้ าไหมในดินแดนประเทศไทยไม่ ปรากฏหลักฐานชั ดเจนว่ าเริ่มตั้งแต่
เมื่อใด แต่อาจกล่าวได้วา่ การทอผ้าเป็ นหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ งที่มนุษย์สมัยโบราณซึ่ ง
6

พรทิพย์ จันทา, การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณี การทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์, (สุรินทร์ :
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2542), น.10 - 11
7
มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ, (กรุ งเทพ : บริ ษทั ด่านสุทธา
การพิมพ์ จากัด, 2543)
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อยูอ่ าศัยในดินแดนแถบนี้ รู้จกั และมนุษย์โบราณยุคนี้ ทาขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดย
ตามทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้อา้ งอิงหลักฐานภาพเขียนบนผนังถ้าและหลักฐานจากแหล่งประวัติศาสตร์ อื่น
เช่ น ภาพเขียนเขาปลาร้ า จังหวัดอุทยั ธานี อายุประมาณ 2,500 ปี ก่ อน ในภาพวาดมีรูปมนุ ษย์
โบราณกับสัตว์เลี้ ยง อาทิเช่ น ควายและสุ นขั แสดงให้เห็ นว่ามนุ ษย์รู้จกั การเลี้ ยงสัตว์แล้ว และ
การแต่งกายของมนุ ษย์ในภาพวาดนั้น มนุ ษย์ไม่สวมเสื้ อด้านบนแต่ท่อนล่างสวมหนังสัตว์หรื อผ้า
หยาบ ๆ ร้อยด้วยเชือกไว้รอบ ๆ สะโพก บนศีรษะประดับด้วยขนนก หรื อหลักฐานจากภาชนะ
เครื่ องปั้ นดิ นเผาบริ เวณถ้ าผี จังหวัดแม่่่องสอน อายุประมาณ 7,000 ถึ ง 8,000 ปี มาแล้ว พบว่า
ภาชนะเหล่านี้ มีการตกแต่งด้วยรอยเชื อก และรอยตาข่ายทาบ ทาให้นกั วิชาการกลุ่มนี้ สันนิ ษฐาน
ว่ามนุ ษย์น่ารู ้จกั ทาเชื อกและตาข่ายก่อน โดยนาพืชที่มีเส้นใยมาฟั่ นเป็ นเชื อก แล้วนาเชื อกมาผูก
หรื อถักเป็ นตาข่าย และจากการถักก็พฒั นาขึ้นเป็ นการทอด้วยเทคนิ คง่าย ๆ แบบการจักสาน คือ
การนาเชือกมาผูกกับไม้หรื อยึดไว้ดว้ ยด้ายเส้นยืน แล้วนาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาพุ่งขัดแย้งกับเส้นยืน
อันทาให้เกิดผ้าแบบหยาบ ๆ และผ้าแบบนี้ มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องจักสาน ซึ่ งคนทัว่ ไปยุคปั จจุบนั
เรี ยกว่าผ้ากระสอบแบบหยาบ ๆ ประกอบกับหลักฐานที่สาคัญด้านโบราณคดี บริ เวณบ้านเชี ยง
จังหวัดอุดรธานี โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พบกาไลสาริ ดซึ่ งมีสนิ มและมีเศษผ้าติดอยูก่ บั คราบ
สนิ ม และนักวิทยาศาสตร์ อธิ บายว่า สนิ มเป็ นตัวกัดกร่ อนโลหะซึ่ งเป็ นอนิ นทรี ยวัตถุ แต่กลับ
เป็ นตัวอนุ รักษ์ผา้ ซึ่ งเป็ นอินทรี ยวัตถุไว้ไม่ให้เสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา และที่แหล่งบ้านเชี ยงนี้
นัก โบราณคดี ย งั ค้น พบลู ก กลิ้ ง แกะลายส าหรั บ ใช้ท าลวดลายบนผ้า เป็ นจ านวนมาก จนอาจ
สันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปี มนุ ษย์ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณบ้านเชี ยงรู ้จกั การปั่ นด้าย
ทอผ้า ย้อมสี และพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้า8
จากแนวความคิดเรื่ องประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมผ้าไหมไทยนั้น คณะผูว้ ิจยั มี
เห็ นด้วยกับแนวความคิดตามทฤษฎี ที่ 2 ว่า หัตถกรรมผ้าไหมไทยนั้นมี พฒั นาการมาจากความรู ้
ของชนพื้นเมืองท้องถิ่ นในดิ นแดนประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประกอบกับความรู ้เกี่ ยวกับกรรมวิธีการทอผ้าไหมซึ่ งคนไทยได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศจีน
ความรู ้ท้ งั สองที่มาประกอบกันจนเกิดเป็ นศาสตร์ แห่งการทอผ้าไหมของคนไทยยุคปั จจุบนั แม้วา่
ในขณะนี้ นกั วิชาการยังไม่อาจชี้ ชัดลงไปได้ว่า ประเทศไทยเริ่ มผลิ ตผ้าไหมตั้งแต่เมื่ อใด เพราะ
หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ข องผ้า ไหมสู ญ หายตามกาลเวลาและถู ก ท าลายเป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อครั้งประเทศไทยได้เสี ยกรุ งศรี อยุธยา ในครั้งนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส่ วนใหญ่ได้ถูกเพลิงเผาไปเป็ นจานวนมาก ทาให้การสื บค้นถึงที่มาพัฒนาของหัตถกรรมผ้าไหม

8

ผ้าจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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คงเป็ นอย่างยากลาบาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ ที่คงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
เช่น แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ บา้ นเชี ยงและแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต่าง ๆ
เป็ นต้น ส่ ง ผลให้คณะผูว้ ิจยั ยอมรั บได้ว่า ผ้าไหมได้เกิ ดขึ้ นมาก่ อนเกิ ดประเทศไทยหรื อสยาม
ประเทศมานานแล้ว แต่ความนิยมในผ้าไหมไทยไม่ได้เกิดขึ้นในชนชั้นปกครองหรื อชั้นเจ้านายใน
สมัยอดี ต เพราะการทอผ้าไหมครั้ งอดี ตนั้นส่ วนใหญ่เป็ นหัตถกรรมในครั วเรื อน หรื อทอเพื่อ
ถวายแก่พระมหากษัตริ ยเ์ ท่านั้น
จวบจนถึ ง ยุคกรุ งธนบุรีและยุค กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ประเทศไทยจึ งเริ่ มปรากฏบันทึ ก
ประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับพัฒนาการด้านผ้าไหมขึ้น หลังจากประเทศไทยทาสนธิ สัญญากับประเทศ
อังกฤษ ตามสนธิ สัญญาบาวริ งในปี พ.ศ.2398 ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเสี ยเปรี ยบด้านกฎหมาย
และการค้ากับประเทศอังกฤษเป็ นอย่างมาก อีกทั้งในกาลต่อมาประเทศชาติตะวันตกอื่นต่างบีบ
บังคับประเทศไทยลงนามในสนธิ สัญญาแบบเดี ยวกับสนธิ สัญญาบราวน์ริ่ง ประเทศไทยจึงเริ่ ม
เสี ยเปรี ยบดุลการค้า แก่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการค้าผ้าของประเทศไทย
ปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ว่า คนไทยได้ส่ัง
ผ้าจากต่างประเทศเข้ามากขึ้ นทุ ก ๆ ปี อันทาให้ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยเงิ นตราเป็ นจานวนมาก
ด้วยเหตุน้ ี ในปี พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 จึงให้ความสน
พระราชหฤทัยในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
พระองค์จึงโปรดเกล้าให้กระทรวงเกษตราธิ การ
ดาเนิ นการส่ งเสริ มการเลี้ ยงไหม โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวญี่ปุ่น ชื่ อ นายตาเมทาโร โทยาม่า มา
เป็ นหัวหน้าคณะ และทรงโปรดเกล้าให้สร้ างสถานี เ ลี้ ยงไหม ณ ตาบลทุ่งศาลาแดง กรุ งเทพ
พร้อมทั้งทรงโปรดให้ยกแผนกไหมขึ้นเป็ น “กรมช่างไหม” 9
ต่ อมาในปี พ.ศ.2446 รั ช กาลที่ 5 ก็ ท รงโปรดเกล้า ให้พ ระราชโอรสที่ เสด็ จกลับ จาก
อัง กฤษ คื อ พระเจ้า ลู ก ยาเธอพระองค์เ จ้า เพ็ญ พัฒ นพงศ์ กรมหมื่ นพิ ไ ชย มหิ นทโรดมดารง
ตาแหน่ งเป็ นอธิ บดี กรมช่ างไหม และทรงตั้งโรงเรี ยนช่ างไหมขึ้ นเพื่อฝึ กหัดการทอผ้าไหม ซึ่ ง
ภายหลังโรงเรี ยนนี้ ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนเกษตร ตั้งอยู่ ณ วังสระปทุม ด้วยเหตุที่สมเด็จพระ
ศรี สวริ นทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงตั้งโรงทอผ้าอยูใ่ นพระตาหนัก10
ในปี พ.ศ.2447 ทางราชการได้ต้ งั สาขาโรงเรี ยนการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมขึ้นที่จงั หวัด
นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์ และร้อยเอ็ด เพื่อสอนการผลิตรังไหมและทอผ้าไหมแก่ชาวอีสาน
9
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การพิมพ์ จากัด, 2543)

19

ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการทอผ้า ไหมพื้นเมื องอยู่แล้ว ภายหลัง กิ จการของโรงเรี ย นดัง กล่ าวได้
เจริ ญก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ นและขยายออกไปสู่ จ ัง หวัด อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม อัน ได้ แ ก่ จัง หวัด ศรี ษะเกษ
มหาสารคาม และชัย ภูมิ จวบจนกระทัง่ รั ช สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้า อยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ประมาณปี พ.ศ.2456 การส่ งเสริ มการเลี้ ยงไหมจึ งชะงัดและล้มเลิ ก สื บเนื่ องจาก
อุปสรรคจากหลาย ๆ ประการ เช่ นโรคระบาดในไหม กระบวนการเลี้ ยงไหมที่ ขาดสุ ขลักษณะ
ฯลฯ อันส่ งผลให้ไหมตายเป็ นจานวนมาก11
จวบจนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2478 ทางราชการจึงได้เริ่ มฟื้ นฟูการเลี้ยงไหมขึ้นอีกครั้ง โดย
ครั้ งนี้ ภาคราชการได้สั่ ง เครื่ อ งจัก รมาจากประเทศอิ ต าลี และเครื่ อ งจัก รนี้ ได้ถู ก น ามาใช้ใ น
อุตสาหกรรมการทอผ้าไหม ซึ่ งในครั้งนี้ ทางราชการได้ใช้จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นศูนย์กลางใน
การถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ จ ัง หวัด อื่ น ๆ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ทั้ง หมด ช่ ว งแรกของการ
ดาเนิ นการปรากฏรายงานว่า ประชาชนจานวน 300,000 ครัวเรื อนได้เข้าร่ วมโครงการและปลู ก
หม่ อนเลี้ ย งไหม แต่ โรงงานประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบ เนื่ องจากราษฎรขาดความ
ชานาญในการเลี้ ยงไหมพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่ งไหมพันธุ์ต่างประเทศเป็ นสายพันธุ์ที่เหมาะต่อการ
สาวใยไหมด้วยเครื่ องจักร เพราะเส้ น ใยไหมมี ความเหนี ยวและไม่ข าดง่ า ย อี ก ทั้งช่ างประจา
โรงงานก็ขาดทักษะความชานาญ ส่ งผลให้ช่างดังกล่าวไม่สามารถดัดแปลงเครื่ องจักรให้เหมาะกับ
การใช้งานกับการสาวไหมพันธุ์พ้ืนบ้านได้ ประกอบในช่ วงนั้นโลกกาลังเกิ ดสงครามหาเอเชี ย
บูรพา ท้ายที่สุดโรงงานแห่งนี้จึงต้องหยุดการประกอบการ12
ภายหลังในปี พ.ศ.2495 รัฐบาลก็ได้ริเริ่ มส่ งเสริ มการปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมขึ้นอีก ด้วย
การที่รัฐบาลได้ต้ งั สถานีส่งเสริ มการเลี้ยงไหมขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม
ทั้งรัฐบาลยังได้จดั ทาแผนเผยแพร่ ความรู ้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะได้รับการฝึ กอบรมตั้งแต่
วิธีการปลูกต้นหม่อน การผสมพันธุ์ไหม การคัดเลือกพันธุ์ไหม เป็ นต้น โดยครั้งนี้ พนั ธุ์ไหมที่
ราษฎรเลี้ยงกันมีสายพันธุ์คล้ายกับพันธุ์ไหมของประเทศญี่ปุ่น เนื่ องด้วยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับ
รัฐบาลญี่ปุ่นตามแผนโคลัมโบและจัดตั้งศูนย์วิจยั และอบรมการทอผ้าไหม ที่จงั หวัดนครราชสี มา
พร้ อม ๆ กับทางภาคการศึกษาหลายแห่ ง เช่ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และวิทยาลัยเกษตรกรรมทัว่ ภาคอี สานต่างได้เปิ ดสอนวิชาการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมอย่างจริ งจัง
เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีทกั ษะความรู ้ เกี่ ยวกับผ้าไหมอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ส่ ง ผลให้วิช าการด้านการปลู กหม่ อนเลี้ ยงไหมก้า วหน้าขึ้ นเป็ นล าดับ จวบจนถึ งปั จจุบนั กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ต้ งั “กลุ่มหม่อนไหม” ขึ้นในกอง
ส่ งเสริ มพืชสวน โดยกลุ่ มหม่อนไหมนี้ มีหน้าที่ ดาเนิ นการส่ งเสริ มการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมแก่
เกษตรกรทัว่ ประเทศ13
ประการสาคัญที่สุดก็พฒั นาการด้านผ้าไหมไทยได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2535 เมื่อสมเด็จพระ
นางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ น าถทรงสนพระราชหฤทัย ในผ้า ทอพื้ น เมื อ งเกื อ บทุ ก ประเภท
นับตั้งแต่ชาวบ้านหลาย ๆ พื้นที่ได้ทูลเกล้าถวายผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของตนแก่พระองค์ นับแต่
นั้นเป็ นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถได้สนพระราชหฤทัยในผ้าพื้นเมือง และ
พระองค์ประสงค์ช่วยเหลือเหล่าราษฎรผูย้ ากไร้ให้มีรายได้ ด้วยพระองค์ทรงไว้ดว้ ยความเมตตาต่อ
ราษฎร สื บเนื่ องเป็ นเวลากว่า 20 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถจึงทรงตั้งมูลนิ ธิ
ศิลปาชีพในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ข้ ึน ณ จังหวัดอยุธยา ด้วยพระประสงค์สาคัญ คือ การส่ งเสริ ม
การทอผ้าของชาวบ้านในชนบท พร้ อม ๆ กับสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถยังเป็ น
ผูน้ าในการใช้ผา้ พื้นเมืองของชาวบ้านในชีวิตประจาวันและงานพระราชพิธีต่าง ๆ รวมทั้งพระองค์
ยังทรงนาผลงานผ้า ทอไทยไปเผยแพร่ ใ นต่างประเทศ และพระองค์ยงั ทรงรวบรวมลายผ้า ซึ่ ง
ชาวบ้านได้สืบทอดต่อมากันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเก็บรวบรวมลายผ้าเหล่านี้ ไว้เป็ นตัวอย่างและ
เพื่ อการอนุ รัก ษ์ รวมทั้งเพื่ อการศึ ก ษาสื บ ทอดต่ อไป ด้วยเหตุ น้ ี ใ นเดื อนมกราคม พ.ศ.2535
องค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรี ยญทองโบโรพุทโธและประกาศพระ
เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าในการ
ส่ งเสริ มศิลปหัตถกรรมการทอผ้าเมืองไทย และพระองค์ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีของโลก
รวมความแล้วสาหรับพัฒนาการหัตถกรรมการทอผ้าไหมประเทศไทยนั้น จากหลักฐาน
ตามแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหลายแหล่งประกอบกับหลักฐานทางวิชาการอื่น
คณะผูว้ จิ ยั จึงตั้งข้อสันนิ ษฐานได้วา่ นับแต่โบราณยุคสาริ ดหรื อยุคก่อนประวัติศาสตร์ คนไทยรู ้จกั
การทอผ้าพื้นเมืองด้วยเส้นใยต่าง ๆ เช่น เส้นใยฝ้ าย เส้นใยไหม เป็ นต้น แต่คุณภาพการทอไม่ดี
นัก และการถักทอผ้าน่าจะมีพ้นื ฐานมาจากงานการจักสานเครื่ องใช้ชีวิตประจาวัน ดังปรากฏตาม
ลวดลายบนผืน ซึ่ ง ลวดลายเหล่ านี้ ล้วนเป็ นลวดลายทรงเรขาคณิ ต หรื อลวดลายความเชื่ อทาง
ศาสนา เช่ น ลายหงส์ เป็ นต้น และการทอผ้า ไหมในประเทศไทยก็ย งั ไม่ ได้มี ก ารพัฒนาด้า น
คุณภาพเท่าใดนัก จวบจนกระทัง่ ภาครัฐได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิธีการปลูกหม่อนและเลี้ยง
ไหมรวมทั้ง การทอ ประกอบกับ สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ น าถก็ ท รงให้ ก าร
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สนับสุ นนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ราษฎร เพื่อการพัฒนางานผ้าไหมและผ้าทอพื้นบ้านของไทย
เหตุ ผลเหล่านี้ ประกอบกันส่ งผลให้ผา้ ไหมไทยมี คุณภาพดี ข้ ึนและได้รับความนิ ยมในหมู่ผใู ้ ช้ทว่ั
โลกมากขึ้น
2.2 รู ปแบบการทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในประเทศไทย
สาหรับการทอผ้าไหมชาวบ้านซึ่ งเป็ นเพียงเกษตรกรนิ ยมทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองต่างๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรื อนและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ
ได้ส่ง ผ่านความเชื่ อทางศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี บนลวดลายของผ้า ไหม ดังปรากฏ
ลวดลายบนผืนผ้า ที่มีความสวยงามและวิจิตรบรรจง ซึ่ งในแต่ละภูมิภาคทัว่ ประเทศไทยต่างมี
รู ปแบบผ้าไหมที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคเหนือ
ส าหรั บ เขตจัง หวัด ภาคเหนื อแถบล้า นนาอันได้แก่ จัง หวัดเชี ย งราย จัง หวัดพะเยา
จังหวัดลาพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัดแม่่่องสอน เขตพื้นที่
ดังกล่าวมีสภาพภูมิศาสตร์ เป็ นภูเขา ป่ าไม้และที่ราบเชิ งเขา รวมทั้งเขตพื้นที่แห่ งนี้ ยงั มีแหล่งน้ าที่
สาคัญอย่างอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศก็ไม่ร้อนหรื อเย็นมากนัก ด้วยปั จจัยเหล่านี้ ทาให้เขต
ล้านนาจึงเป็ นพื้นที่ เหมาะแก่ การอยู่อาศัย ทามาหากิ นของชาวบ้าน คนหลากหลายชาติพนั ธุ์จึง
อพยพเข้ามาสู่ ดินแดนแถบนี้ ดังปรากฏข้อมูลด้านประชากรของดินแดนล้านนาว่า ชาวไทยโยนก
ชาวไทยยวน ชาวลื้ อ คนทั้งสามกลุ่มนี้ ถือเป็ นคนพื้นเมืองของล้านนา โดยที่คนเหล่านี้ มีความ
เชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดล้อมที่เป็ นภูเขาและมีทางน้ าไหล หญิงสาวชาวไทย
ลื้ อและชาวไทยยวนยังคงรั กษาวัฒนธรรมการทอผ้าและรู ปแบบที่ ถ่ายทอดสื บเนื่ องกันมา โดย
เอกลักษณ์ ลวดลายผ้าคนล้านนากลุ่มนี้ คือผ้าทอตีนจก ผ้าขิด และผ้าที่ใช้เทคนิ ค “เกาะ” เป็ นต้น
ส่ วนประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่อพยพเข้ามาในดินแดนล้านนา เช่ น กระเหรี่ ยง ลัวะ มอญ ไทยใหญ่
และชาวไทยภูเขาต่าง ๆ อีกจานวนมาก เช่น อีกอ้ เย้า ลีซอ เป็ นต้น ซึ่ งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ต่างมี
วัฒนธรรมการทอผ้าที่เอกลักษณ์ของตนเองเช่นกัน14
ส่ วนการทอผ้าที่ไหมของเขตภาคเหนื อโดยเฉพาะล้านนานั้น ผ้าไหมที่ชาวบ้านทอได้แก่
การทอผ้าซิ่ นไหมต่อตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทอง ซึ่ งในอดีตเจ้านายฝ่ ายเหนื อเป็ นผูใ้ ช้สอยและได้รับ
ความนิ ยมในชนชั้นสู งฝ่ ายเหนื อ ปั จจุบนั ศาสตร์ และความรู ้ในการถักทอผ้าผ้าซิ่ นไหมต่อตีนจก

14

สาวิตตรี สุวรรณสถิต, สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21 ศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองของไทยใน
ปั จจุบนั (กรุ งเทพ : สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550)
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ยกดิ้นเงินดิ้นทองดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ แก่ชุมชนและหมู่บา้ นหลายแห่ ง โดยตามหมู่บา้ นในเขต
ภาคเหนือหญิงสาวหลายรายได้รับการฝึ กอบรม เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมการทอผ้าไหมใน
เขตภาคเหนือ
2.2.2 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรั บในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อภาคอีสานนั้นมีชุมชนตั้งอยู่กระจายตัวใน
บริ เวณที่ราบตามลาห้วย หนอง บึง หรื อแม่น้ าสายต่าง ๆ โดยในเขตภูมิภาคนี้มีคนไทยเชื้ อสาย
ลาว คนไทยเชื้อสายเขมร คนไทยเชื้ อสายผูไ้ ทยเป็ นส่ วนประกอบส่ วนใหญ่ แต่ท้ งั นี้ คนไทยเชื้ อ
สายลาวถื อ เป็ นคนกลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ในเขตภู มิ ภ าคนี้ ด้า นวัฒ นธรรมการทอผ้า ของเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อผูห้ ญิงนับเป็ นบุคคลสาคัญ เพราะผูห้ ญิงในเขตนี้ เป็ นผูส้ ื บทอดประเพณี การ
ทอผ้า ในชุ ม ชนของตนเองมาช้า นาน โดยแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะเผ่า ต่ า งก็ มี ล วดลายบนผืน ผ้า และ
กรรมวิธีการทอผ้าเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่ งในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนี้ มีการ
ทอผ้าที่มีชื่อเสี ยง เช่ นผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าไหมหางกระรอก โดยผ้าไหมของจังหวัดสุ รินทร์
อาเภอท่าสว่างนับเป็ นผ้าไหมดิ้นเงินดิ้นทองโบราณที่มีความโดดเด่นมาก ทั้งผ้าไหมของอาเภอท่า
สว่างนี้ยงั เป็ นเครื่ องพัตสราภรณ์ของพระมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่ครั้งอดีต15
ในส่ วนผ้าไหมเขตจังหวัดสุ รินทร์ ผูว้ ิจยั พบว่า บรรดาคนที่อยู่ในวงการผ้าไหมไทยต่าง
ยอมรั บ กัน ว่า ผ้า ไหมสุ ริ น ทร์ มี ค วามงดงาม โดดเด่ น ประณี ต ทั้ง ในด้า นฝี มื อ การทอผ้า
และอัตลักษณ์ที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะอยูห่ ลายอย่าง ประกอบกับการพัฒนาสื บทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้า จากวัฒนธรรมการทอผ้า ของกลุ่ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ เ ขมร ชาวกุ่ ย ซึ่ งคนทั้ง 2 กลุ่ ม นี้ เ ป็ นคน
พื้นเมืองของจังหวัดสุ รินทร์ ส่ งผลให้ผา้ ไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี และมีชื่อเสี ยงโดด
เด่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ้าไหมของ อาเภอท่าสว่าง จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ งได้รับการยกย่องและได้รับ
การคัดเลือกรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย และหมู่บา้ นผ้าไหมท่าสว่างแห่ งนี้ ยงั ได้มอบหมายให้เป็ น
ผูผ้ ลิ ตเสื้ อแก่ผนู ้ าเอเปคเมื่อปี พ.ศ.2546 และผ้าไหมท่าสว่างนี้ ยงั เป็ นผ้าคลุ มไหล่ถวายแก่ประมุข
ประเทศต่าง ๆ ในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยผูน้ า
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าไหม คือ อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย โดยผ้า
ไหมที่มีชื่อเสี ยงของอาเภอท่าสว่างนี้ ได้แก่ผา้ ไหมยกดิ้นเงินยกดิ้นทอง ซึ่ งผ้าไหมประเภทนี้ ถือ
เป็ นหนึ่งในเครื่ องราชบรรณาการตามราชประเพณี โบราณ16

15
16
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2.2.3 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคกลาง
ในเขตภาคกลางไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนของกลุ่มทอผ้าในอดี ต แม้ว่าภาคกลางจะมี
การปลูกฝ้ ายจานวนมากก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการอพยพของชาวบ้านในเขตล้านนา และ
คนไทยเชื้อสายลาวเข้ามาอยูอ่ าศัย ส่ งผลให้ภาคกลางมีองค์ประกอบชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- ชาวลาวเวียง อยูอ่ าศัยแถบจังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดชัยนาท ซึ่ งคนกลุ่มนี้ นิยมผ้า
จกไหม
- ชาวไทยยวน อาศัย อยู่แถบจังหวัดสระบุ รี จังหวัดราชบุ รี ซึ่ งคนกลุ่ มนี้ นิย มทอ
ผ้าซิ่ น มัดก่าน ผ้าตีนจก และผ้ายกมุก
- ชาวไทยพวน อาศัยอยูแ่ ถบจังหวัดลพบุรี ซึ่ งคนกลุ่มนี้นิยมทอมัดหมี่
- ชาวไทยดา อาศัยอยูแ่ ถบจังหวัดเพชรบุรี และบางสาวในเขตจังหวัดนครปฐม นิยม
ทอผ้าพื้น หรื อผ้าซิ่ นลายแตงโม
- ชาวกรุ งเทพมหานครมีคนไทยเชื้ อสายอิสลามอาศัยอยู่ คนกลุ่มนี้ เรี ยกว่าแขกจาม
และนิยมทอผ้าไหมในแบบวัฒนธรรมของตน17
นอกจากข้อมูลกลุ่มชาติ พนั ธุ์ต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ยังพบว่าในเขตภาคกลางยังมีคน
ชาติพนั ธุ์อื่นอยูอ่ าศัยอีกมาก ทั้งเขตภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง เช่น ชาวผูไ้ ทย ชาว
โซ่ง เป็ นต้น ซึ่ งคนเหล่านี้ยงั คงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าของตนไว้ และปั จจุบนั คนกลุ่มเหล่านี้ ได้
มีการประยุกต์ผา้ ของตนเป็ นเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่นผ้าเช็คหน้า ผ้าขาวม้า ฯลฯ เพื่อเป็ นการสื บทอด
วัฒนธรรมพร้อมกับการดาเนินชีวติ ของตนในเวลาเดียวกัน โดยอาชีพช่างทอผ้าของคนไทยในภาค
กลางนี้มกั เป็ นอาชีพเสริ ม ภายหลังคนกลุ่มนี้ทานาตามฤดูกาลแล้ว
2.2.4 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคใต้
การทอผ้าในถิ่นภาคใต้ปรากฏแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสี ยงหลายแหล่ง โดยเฉพาะแหล่งทอผ้า
ยกดิ้ นเงิ นดิ้ นทอง ซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลจากการทอของชาวมุ สลิ ม ประกอบกับชาวไทยภาคใต้ก็มี
ศิลปะการทอของตนเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่ วนใหญ่ของผ้าทอเป็ นลักษณะผ้ายก ซึ่ ง
กรรมวิธีการทอใช้หลายตะกอ เช่น ผ้ายกเมืองนคร ผ้าเกาะยอ และผ้าพุมเรี ยง โดยผ้าดังกล่าวจะ
มีลวดลายทั้งที่เป็ นดอกเล็ก ๆ พรมไปทั้งผืน หรื อยกลายเน้นเชิง โดยดั้งเดิมแล้วการทอผ้าลวดลาย
ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่คือผ้าไหม ดังปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์
ว่า หัวเมืองฝ่ ายใต้ได้ทาการส่ งผ้าไหมมายังพระราชสานักในกรุ งเทพมหานคร โดยหัวเมืองฝ่ าย
ใต้ตามหลักฐานนั้นปั จจุบนั ได้แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดปั ตตานี เป็ นต้น ประกอบกับ
17
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ลวดลายของผ้ายกชาวไทยภาคใต้มีความคล้ายกับลวดลายผ้าแถบมาลายู บรรดานักวิชาการจึงเชื่อ
ว่า ผ้ายกของภาคใต้น่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากแถบมาลายู แต่น่าเสี ยดายว่าปั จจุบนั การทอผ้ายก
ด้วยเส้นใยไหมคงเหลือแหล่งผลิตที่เดียวเท่านั้น คือ ผ้ายกของชาวพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี โดยผูท้ อเป็ นชาวมุสลิม18
ด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การทอผ้าไหมของภาคใต้ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา
ว่า ผ้าไหมยกเงินยกทองเป็ นผ้าที่หมู่ชนชั้นสู งของอาณาจักรไทยภาคกลาง รวมทั้งขุนนางและเจ้า
เมื องต่ างนิ ย มชมชอบ ด้วยเหตุ น้ ี บ รรดาพวกเจ้า เมื องในภาคใต้จึงสนับสนุ นให้ลูก หลานและ
ชาวบ้านทอผ้าไหมอย่างเป็ นล่ าเป็ นสัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมื องนครศรี ธรรมราช เมือง
สงขลา และที่ตาบลพุมเรี ยง เมืองไชยา หรื อจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในปั จจุบนั แหล่งผลิตทั้งหมดนี้
ผูบ้ ริ โภคต่างกล่าวขวัญ และนับแต่ครั้งสมัยกรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรีจวบจนถึ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ตอนต้นผูบ้ ริ โภคต่างได้ให้ความนิ ยมกันเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ
นครศรี ธรรมราชได้รับ บริ จาคผ้า ยกโบราณมาจานวนหนึ่ ง ทางพิ พิธ ภัณฑ์จึง นามาจัดแสดงแก่
ประชาชนผูส้ นใจเข้าชม แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าบรรดาผูท้ รงความรู ้ในการทอผ้าไหมเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่ได้ถึงแก่กรรมไปจานวนมาก ปั จจุบนั ชาวบ้านในเขตภาคใต้จึงไม่มีการทอผ้าไหมยกเช่นใน
อดีตแต่อย่างใด19
จากข้อมูลการทอผ้าไหมในประเทศไทยข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า การทอผ้าไหม
น่าจะมีตน้ กาเนิ ดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และความรู ้ การทอผ้าไหมได้ถ่ายทอดไปยังภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าในเขตภาคกลาง จากข้อมูลแล้วการทอผ้าไหมของ
คนไทย ใ นภาคก ล างนั้ นเ ป็ นก าร ทอผ้ า ไ หมของค นไทย ใ นเขตภา คเหนื อ แล ะ ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเหตุผลที่คนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้อพยพมายัง
ภาคกลาง คนเหล่านี้จึงนาความรู ้ศิลปะการทอผ้าไหมมาทอผ้าไหมในภาคกลาง และส่ วนภาคใต้
แม้ว่าในอดี ตภาคใต้เป็ นแหล่ ง ผลิ ตผ้าไหมชั้นดี ข องประเทศไทยก็ ตาม แต่ด้วยเหตุ ผ ลหลาย ๆ
ประการทาให้ปัจจุ บนั ภาคใต้คงเหลื อแหล่ งผลิ ตผ้าไหมยกแหล่ งสุ ดท้ายเท่านั้น และผ้าไหมยก
ภาคใต้ก็ไม่ได้รับความนิยมเช่นในอดีตอีกต่อไป
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2.3 พัฒนาการผ้าไหมจากหัตถกรรมของชาวบ้ านสู่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
นับแต่เกษตรกรชาวไทยได้ทอผ้าไหมในครัวเรื อน ด้วยความมุ่งหมายที่จะใช้ผา้ ไหมเป็ น
เครื่ องนุ่ งห่ มและเครื่ องใช้ และบางครั้งผ้าไหมยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งศรัทธาในศาสนา การทอผ้า
ไหมของเกษตรกรไทยก็ได้พฒั นาสื บมาเป็ นลาดับ จนถึงปั จจุบนั การทอผ้าไหมมิใช่เพื่อประโยชน์
ในครัวเรื อนอีกต่อไป หากแต่การทอผ้าไหมได้พฒั นามาสู่ ในรู ปแบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตผ้าไหมไทยจึงเป็ นการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก ด้วยเหตุน้ ี จึง
อาจกล่าวได้วา่ ผ้าไหมไทยมีพฒั นาแยกออกเป็ น 2 ยุคด้วยกัน คือ
ยุคแรก ยุคการทอผ้าไหมในรู ปหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
ยุคที่สอง ยุคการทอผ้าไหมในรู ปอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม
ยุคแรก ยุคการทอผ้ าไหมในรู ปหัตถกรรมผ้ าไหมทอมือ ซึ่ งคาว่า “หัตถกรรมผ้าไหม
ทอมือ” นี้มีที่มาจากคา 2 คา คือคาแรก คาว่า “หัตถกรรม” และคาที่สอง “ผ้าไหมทอมือ” ดังมีคา
นิยามดังนี้
คาแรก คาว่า “หัตถกรรม” เป็ นคานามมีความหมายถึง งานช่ างที่ทาด้วยมือ โดยถื อ
ประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก20
คาที่สอง “ผ้าไหมทอมือ” หมายถึงผ้าที่ได้จากเส้นใยของแมลงจาพวกผีเสื้ อ (moth) ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ จนกระทัง่ ผูท้ อนาเส้นใยไหมมาทอเป็ นผ้าไหมในท้ายที่สุด21
ด้วยเหตุน้ ี คาว่า “หัตถกรรมผ้าไหมทอมือ” ย่อมหมายถึ ง งานฝี มือของชาวบ้านซึ่ งนา
เส้นใยไหมถักทอเป็ นผืนผ้าไหม โดยเส้ นใยไหมนี้ ได้มาจากรั งของแมลงผีเสื้ อชนิ ดหนึ่ ง โดย
ชาวบ้านเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนบังเกิดผืนผ้าไหมที่สวยงามขึ้น
สาหรับประเทศไทย ยุคผ้าไหมในรู ปหัตถกรรมเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ ดังปรากฏ
ว่า การทอผ้าไหมของชาวบ้านคืออาชี พเสริ ม ซึ่ งชาวบ้านมักใช้เวลาหลังจากทางานในอาชีพหลัก
คือการทานาและเลี้ยงสัตว์ เพื่อมาปลูกต้นหม่อนและเลี้ยงไหมพันธุ์พ้ืนเมือง โดยชาวบ้านมักนิ ยม
ปลูกหม่อนเฉพาะที่วา่ งรอบ ๆ บริ เวณหน้าบ้านไว้ เริ่ มตั้งแต่ตน้ ฤดูฝนจนถึงฤดูการทานาสิ้ นสุ ดลง
ชาวบ้านก็จะเริ่ มทอผ้าไหม เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในครอบครั วหรื อใช้ผา้ ไหมแลกเปลี่ ยนสิ นค้า
จาเป็ นอื่น ๆ และบางครั้งการทอผ้าไหมชองชาวบ้านยังเป็ นการทอเพื่อประโยชน์ในทางศาสนา
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งานบุญ รวมทั้งหากผ้าไหมมีจานวนมากเกินความต้องการของผูท้ อแล้ว ชาวบ้านก็จะจาหน่ายผ้า
ไหมแก่พอ่ ค้าคนกลาง22
จวบจนถึงช่วงยุครัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5) การสาวไหมดิบยังคง
เป็ นแหล่งรายได้เสริ มสาหรับชาวบ้านหลายต่อหลายครอบครัวในภาคอีสาน โดยที่ชาวบ้านส่ วน
ใหญ่จะมีอาชี พทานาเป็ นหลัก
พร้อมกับธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของชาวไทยยุคนั้น คือ หลังจากนั้น
ชาวบ้านได้สาวไหมดิบแล้ว ไหมดิบก็จะถูกส่ งมายังช่างทอผ้าไหมที่กรุ งเทพฯ เพื่อทอเป็ นผ้าไหม
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ เช่นนี้ ยงั คงดาเนิ นต่อมา ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้านของ
ประเทศไทยในยุครัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในยุคนี้ ประเทศไทยเป็ น
ช่ ว งเวลาแห่ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศและการเรี ยนรู ้ เ ทคโนโลยี จ ากประเทศตะวัน ตก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเครื่ องจักรต่างหลัง่ ไหลเข้าสู่ ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง โรงงาน
อุตสาหกรรมทอผ้าที่ใช้เครื่ องจักรกลได้ถือกาเนิ ดขึ้น ผ้าพิมพ์ลายแบบตะวันตกและสวยงามถูก
จาหน่ ายอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ การผลิ ตผ้าไหม
ของคนไทยก็ยงั คงดาเนิ นไปในรู ปแบบเดิม ซึ่ งขาดทั้งเทคโนโลยี และการพัฒนาสายพันธุ์ไหมที่
เหมาะสม ทั้งการผลิตผ้าไหมก็ยงั คงต้องอาศัยทักษะจากช่างทอผ้าไหมเพียงประการเดียว
ดังนั้นการทอผ้าไหมของประเทศไทยยุคหัตถกรรมจึ งเป็ นการทอผ้าไหมด้วยแรงงาน
เกษตรกร เพื่อประโยชน์ในครัวเรื อนและเพื่อประโยชน์ทางศาสนา การผลิตในรู ปแบบนี้ จึงไม่ได้
มุ่งประโยชน์ทางพาณิ ชย์ ผ้าไหมจึ งเป็ นเพียงเครื่ องนุ่ งห่ มของชาวบ้าน ผ้าไหมไทยจึงไม่ใช่
สิ นค้าส่ งออกของประเทศไทยในยุคนั้น อีกทั้งผ้าไหมไทยยังไม่ค่อยได้รับความนิ ยมจากคนไทย
ด้วยกันในช่วงรัชกาลที่ 5 ด้วยความเชื่อของคนไทยยุคนั้นว่า การแสดงตนเป็ นคนทันสมัย คนนั้น
ต้องแต่งกายเลี ยนแบบชาวตะวันตกและใช้ผา้ พิมพ์ลายของชาวตะวันตก ประกอบกับผ้าไหมไทย
เป็ นผ้าที่ มี ราคาแพงกว่าผ้า ของชาวตะวันตก สิ่ งเหล่ า นี้ ทาให้แหล่ ง ผลิ ตผ้าไหมไทยค่ อย ๆ ลด
จานวนลงตามลาดับ
ยุคที่สอง ยุคการทอผ้ าไหมในรู ปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เริ่ มตั้งแต่ในช่ วงต้น
ของคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๔๒) ในยุคนี้ การผลิตผ้าในรู ปอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้น
และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ หลาย เพราะผ้ า ที่ ท อด้ ว ยเครื่ องจั ก รมี ร าคาย่ อ มเยากว่ า
ผ้าต่างประเทศเหล่านี้ จึงหลัง่ ไหลเข้าสู่ ประเทศไทย พร้ อม ๆ กับค่านิ ยมด้านการแต่งกายของชาว
ไทยที่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไป โดยชาวไทยในยุ ค นี้ นิ ย มแต่ ง กายตามอิ ท ธิ พ ลของชาติ ต ะวัน ตก
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ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผา้ ต่างประเทศเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างสู งต่อผูบ้ ริ โภคชาวไทย จนกระทัง่ ผ้า
ไหมทอมือของคนไทยได้รั บผลกระทบอย่างรุ นแรง ยอดการจาหน่ ายและใช้ผา้ ไหมลดลงเป็ น
อย่างมาก แต่การทอผ้าไหมไทยก็ยงั คงดารงอยูต่ ามครัวเรื อนต่าง ๆ ด้วยจุดประสงค์เพียงประการ
เดียว คือ การใช้ประโยชน์ภายในครอบครัวเท่านั้น ทั้งในขณะนั้นคนไทยต่างไม่ใส่ ใจเรื่ องคุณภาพ
ของผ้า ไหมไทย และยิ่ง กาลเวลายิ่ง ผ่า นเลยไปเท่ า ใดครั วครั วเรื อนที่ ท อผ้า ไหมก็ มี จานวนลด
น้อยลงทุกที ความหายนะของอุตสาหกรรมทอผ้าไหมไทยจึงดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
ไม่มีทางพลิกฟื้ นกลับขึ้นมาได้อีก
จวบจนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สัน สันหรื อเจมส์ แ่ริ สัน วิลสัน ทอมป์ สัน ซึ่ งสาเร็ จ
การศึกษาสาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
เขาเคยทางานเป็ นสถาปนิก อยูท่ ี่นครนิวยอร์ ก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง มร.จิม ทอมป์
สันได้เดินทางเข้ามาพานักที่ในประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่ ปรับปรุ ง โรงแรมโอเรี ยนเต็ล เพราะ
ในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดโรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสาหรั บชาวต่างชาติ ทั้ง ๆ ในช่ วง
เวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาแห่งการเดินทางพักผ่อนของชาวตะวันตก23
เมื่อเวลาที่ มร.จิม ทอมป์ สัน ทางานปรับปรุ งโรงแรมโอเรี ยนเต็ลผ่านนานไป มร.จิม
ทอมป์ สันก็เกิดความรู ้สึกผูกพันกับประเทศไทยและคนไทย จนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สัน เริ่ มคิด
จะลงหลักปั กฐานและดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย โดยมร.จิม ทอมป์ สัน วาดฝันสวยหรู ถึง
อนาคตอันรุ่ งเรื องของประเทศไทยและประสงค์จะมีส่วนร่ วมอยูใ่ นอนาคตอันสวยงามนั้น ด้วย
เหตุ น้ ี ในช่ ว งปลายปี ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙) มร.จิ ม ทอมป์ สั น จึ ง เดิ น ทางกลับ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ รั บ การปลดประจ าการ หลัง จากนั้นมร.จิ ม ทอมป์ สั น ก็ เดิ นทางกลับ มาอยู่
เมืองไทยเป็ นการถาวร24
ในช่ วงระยะเวลาที่มร.จิม ทอมป์ สันอาศัยในเมืองไทย มร.จิม ทอมป์ สันได้เดินทางไป
หลายที่ในภาคอีสาน และมีความสนใจอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมในครัวเรื อน ซึ่ งในเวลา
นั้นการทอผ้า ไหมซบเซาไปมาก เนื่ องจากเป็ นภาวะหลัง สงคราม ขณะเดี ย วกันการทอผ้า ด้ว ย
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมที่มีตน้ ทุนถูกกว่า และผลิ ตได้มากกว่า เริ่ มเป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป กล่าวกันว่า
ในเวลานั้นมีช่างทอผ้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ยงั คงปลูกหม่อนเลี้ ยงไหม ย้อมด้าย ทอผ้าใต้ถุนบ้าน
และเมื่อมร.จิม ทอมป์ สันได้เห็นคุณภาพของผ้าไหมทอมือ อีสานเหล่านี้ มร.จิม ทอมป์ สันก็รู้สึก
ตื่นเต้นและสนใจอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ผา้ ไหมไทยเป็ นผ้าที่มีความแตกต่างจากผ้าไหมที่ผลิ ตจาก
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เครื่ องจักร ซึ่ งแม้วา่ ผ้าไหมที่ผลิตโดยเครื่ องจักรจะมีความเรี ยบ สม่าเสมอกว่า แต่ผา้ ไหมที่ผลิตจาก
เครื่ องจักรก็ขาดเอกลักษณ์ ของงานฝี มือ มร.จิม ทอมป์ สันจึงวางแผนที่จะฟื้ นฟูกิจการทอผ้าไหม
ของไทยและเชื่ อว่าหากมีการจัดการอย่างเหมาะสม ผ้าไหมไทยจะเป็ นที่นิยมกว้างขวางขึ้นอย่าง
แน่นอน25
ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 มร.จิม ทอมป์ สัน ก็เริ่ มเสาะหาแหล่งผลิตผ้าไหมอย่างจริ งจัง ทั้ง ๆ
ที่ในเวลานั้นผ้าไหมไทยเริ่ มจะไม่มีเหลื อแล้ว ตระกูลช่ างทอผ้าต่างเลิ กอาชี พดั้งเดิ ม ทั้งยังกระจัด
กระจายไปยังตาบลอื่นๆ เพราะการทอผ้าแบบเดิมมีรายได้นอ้ ยมาก ชาวบ้านที่ทอผ้าไหมอยูก่ ็เป็ น
เพียงนอกเวลางานหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีชุมชนทอผ้าแห่ งหนึ่ งหลงเหลืออยู่ในพระนคร
นัน่ คือ ชุ มชนบ้านครัว ริ มคลองแสนแสบ ซึ่ งเป็ นชุ มชนมุสลิม ท่ามกลางวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่
รายรอบ แต่ทว่าชุมชนทอผ้าบ้านครัวก็มิได้มีทอผ้ากันอย่างเป็ นล่าเป็ นสัน และเมื่อมร.จิม ทอมป์
สันได้พบชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัว มร.จิม ทอมป์ สันก็เริ่ มทาความรู ้จกั สนิ ทสนมกับช่างทอที่นนั่
ทั้งยังมร.จิม ทอมป์ สันยังได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมไปด้วย26
จนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สันได้ทราบว่าผูค้ นที่นน่ั เป็ นแขกจาม ที่อพยพมากรุ งเทพฯ เมื่อ
ครั้งไทยรบกัมพูชา เมื่อร้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา มร.จิม ทอมป์ สันจึงได้ไปปรึ กษา มร.เจมส์ สกอตต์ ทูต
พาณิ ชย์สหรัฐประจาประเทศไทย ซึ่งคนทั้งสองตกลงร่ วมกันว่า คนทั้งสองจะผลักดันการผลิตผ้า
ไหมแบบซีเรี ย และพัฒนาผ้าไหมไทยดังกล่าวเป็ นสิ่ งค้าส่ งออก หลังจากนั้นมร.จิม ทอมป์ สัน ได้
นาตัวอย่า งผ้า ไหมแบบดั้ง เดิ ม ไปเผยแพร่ ที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ภายใต้ก ารช่ วยเหลื อของ
แฟรงก์ คราวนิ นชี ลด์ (Frank Crowninshield) บรรณาธิ การของนิตยสาร Vanity Fair ซึ่ งสนิทสนม
กัน มาก่ อ น และมร.จิ ม ทอมป์ สั น คิ ด ว่ า ตนเองน่ า จะสามารถเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ก ับ วงการ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ ได้ จากนั้นมร.จิม ทอมป์ สันได้รู้จกั กับเอ็ดนา วูลแมน เชส (Edna Woolman
Chase) ซึ่ งภายหลังเป็ นบรรณาธิ การนิตยสาร Vogue ซึ่ งเมื่อ วูลแมน เชส ได้เห็นผ้าไหมของช่าง
ทอบ้านครัวก็รู้สึกชอบใจทันที ส่ งผลให้ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เสื้ อผ้าไหมที่ออกแบบโดยวาเลนทินา
(Valentina) นักออกแบบเสื้ อผ้าผูม้ ีชื่อเสี ยงของนิ วยอร์ กก็ได้ปรากฏโฉมในนิ ตยสาร Vogue อย่าง
สง่างาม27
หลัง จากนั้น มร.จิ ม ทอมป์ สันจึ ง ได้ก่ อตั้ง บริ ษ ทั ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1948 และส่ ง เสริ ม ให้
ชาวบ้านครัวทอผ้าโดยอิสระ แล้วไปรับซื้ อโดยตรง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และคงคุณภาพไว้อย่าง
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เดิม โดยมร.จิม ทอมป์ สันจะนัง่ เรื อจากฝั่ งตรงข้ามไปยังชุ มชนบ้านครัวทุกวัน เพื่อตรวจสอบผ้า
ให้คาแนะนา และซื้ อผ้าทอเหล่ านั้น กระทัง่ ช่ า งทอที่ บา้ นครั วมี ฐานะดี ข้ ึ น บางคนถึ งมี ฐานะใน
ระดับ เศรษฐี มี เ ครื่ องอ านวยความสะดวกในบ้า นครบครั น กัน ถ้ ว นหน้ า (ในเวลานั้ น ) ใน
ขณะเดียวกัน ธุ รกิจผ้าไหมไทยเจ้าอื่นๆ ก็เริ่ มสดใส28
นอกจากนี้ ภายหลัง การบุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทยของ มร.จิ ม ทอมป์ สั น แล้ว
ประเทศไทยเองยังก้าวเข้าสู่ ยุคการผลิตผ้าในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยผูป้ ระกอบการได้
ก้าวเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุดิบ คือเส้นไหม ดัง
ปรากฏว่าทางภาคโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมได้เริ่ มการนาเข้าเส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศเข้า
มาใช้เป็ นเส้นยืนในการทอผ้า ทั้งนี้เพราะเส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศนี้ มีความเหนียวและเส้น
สม่าเสมอมากกว่าเส้นไหมพันธุ์พ้ืนเมืองในประเทศ และในปี พ.ศ.2512 ได้เกิดบริ ษทั เอกชนราย
แรกของประเทศไทยที่มีวตั ถุประสงค์ผลิ ตเส้นไหมลูกผสมเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
คือ บริ ษทั จุลไหมไทย จากัด โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาสวนหม่อนเพื่อเลี้ ยงตัวหนอนไหมพันธุ์
ลูกผสม และผลิ ตรังไหมป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม พร้ อม ๆ กับการจัดตั้งโรงงานสาวไหมด้วย
เครื่ องจักรกล ภายใต้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และวิชาการที่ทนั สมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตของผูผ้ ลิตผ้าไหมไทยให้ดียงิ่ ขึ้น29
ณ จุดนี้ จุดนี้ จึงกล่าวได้วา่ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เป็ นต้นมา การผลิตผ้าไหมไทยจากงาน
หัตถกรรมได้กา้ วเข้ายุคการผลิตผ้าไหมในรู ปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม ซึ่ งในยุคนี้
การทอผ้าไหมไทยยังคงเป็ นผลิ ตที่ ลกั ษณะผสมผสานระหว่างการใช้เครื่ องจักรกลและแรงงาน
มนุ ษย์ ดังปรากฏภาพโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการทอผ้าไหมด้วยมือควบคู่
กับการใช้เครื่ องจักรกล พร้อมกับชาวบ้านในต่างจังหวัดหลาย ๆ แห่ งได้รวมตัวกันในรู ปหมู่บา้ น
ผ้าไหม เช่ น จังหวัดสุ รินทร์ ฯลฯ เพื่อการผลิ ตผ้าไหมจาหน่ ายอย่างเป็ นระบบ ท่ามกลางการ
สนับ สนุ นด้า นเทคโนโลยีการผลิ ต การทอ การพัฒนาพันธุ์ ไหมทั้งจากหน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชนหลาย ๆ แห่ง
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นัฏพร ปางปั ญญากุลชัย. ปั จจัยสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปและปั จจัยการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกสิ นค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย. (กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), น.8-9
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2.4 สภาพการประกอบกิจการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมในประเทศไทย
ในปั จจุบนั ผ้าไหมนับเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ทวีความสาคัญมากขึ้นของประเทศไทย ไหม
และผลิตภัณฑ์ไหมไทยจึงเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก โดยในแต่ละปี มีมูลค่าการส่ งออก
ไหมและผลิ ตภัณฑ์ไ หมมี มู ลค่ า มากกว่า พันล้า นบาท และมู ล ค่ าการส่ ง ออกได้เพิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่ องในทุกปี ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาในด้านวัตถุ ดิบ การออกแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่กา้ วหน้าของ
ผูป้ ระกอบการผ้าไหมและทางราชการ ดังนี้ การทาความเข้าใจถึงลักษณะของผูป้ ระกอบการผ้า
ไหมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ ง เพื่อที่ผวู ้ ิจยั จะสามารถทาความเข้าใจถึ งวิธีการทอผ้าไหมของ
ผูป้ ระกอบการต่อไป ซึ่ งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมี การทอผ้าไหมอยู่ 2
ลักษณะ ดังนี้
1. การทอผ้าไหมในครัวเรื อนหรื อในรู ปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. การทอผ้าไหมในรู ปเชิงอุตสาหกรรมหรื อโรงงานทอผ้าไหม
1. การทอผ้ าไหมในครั วเรื อนหรื อในรู ปหัตถกรรมพืน้ บ้ าน การทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ เป็ น
การทอผ้า ไหมแบบพื้ นบ้า นเพื่ อใช้ใ นครั ว เรื อน และเพื่ อจาหน่ า ย โดยผูท้ อผ้า ไหมส่ วนก็ คื อ
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะเป็ นผูเ้ ลี้ยงไหมเพื่อทอผ้าด้วยตนเอง เมื่อเกษตรกรเก็บรวมรวมเส้นไหม
ได้มากพอ เกษตรกรจึงทาการทอผ้าไหมขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การทอผ้าไหมของเกษตรกรจึงเป็ นการทอ
ผ้าไหมของครัวเรื อนเกษตรกร การทอผ้าไหมแบบนี้จึงขาดความแน่นอนในด้านกาลังผลิต ในบาง
ปี เกษตรกรอาจไม่ทอผ้าไหมเลย และในบางปี เกษตรกรอาจทอผ้าไหมก็ได้ แต่ครัวเรื อนบางแห่ ง
อาจทอผ้าไหมเป็ นประจาก็ได้ ดังเช่น ครัวเรื อนที่จงั หวัดสุ รินทร์ ซ่ ึ งทอผ้าเป็ นประจาทุกปี เป็ นต้น
ช่ วงเวลาการทอผ้า ไหมของครั วเรื อนเกษตรกรจะกระท ากันมากในฤดู แล้ง เพราะฤดู แล้ง เป็ น
ช่วงเวลาที่เกษตรกรว่างจากงานหลักด้านการเพาะปลูก แม่บา้ นในชนบทจึงใช้เวลาว่างในการทอ
ผ้าไหมเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรื อนและเพื่อเป็ นสิ นค้าแลกเปลี่ยนกับของใช้ในบ้าน
2. การทอผ้ า ไหมเชิ ง อุ ต สาหกรรมหรื อ โรงงานทอผ้ า ไหม ตามข้อ มูล กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปรากฏว่า กิจการทอผ้าไหมในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
ของชาวบ้าน ส่ วนกิจการทอผ้าไหมขนาดใหญ่ที่มีกาลังการผลิตจานวนมากมักเป็ นผูส้ ่ งออกไหม
โดยบรรดาผูส้ ่ งออกผ้าไหมเหล่านี้ ลว้ นมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งเทพ และมีโรงงานทอผ้าไหม
ตั้ง อยู่ต ามภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เช่ น ที่ จ ัง หวัด นครราชสี ม า ฯลฯ ด้ว ยเหตุ เ พราะข้อ ได้เ ปรี ย บด้า น
ค่ า แรงงานและค่ า ที่ ดิ น ในการตั้ง โรงงานที่ มี ร าคาไม่ สู ง มากนั ก ซึ่ งกิ จ การทอผ้า ไหมเชิ ง
อุตสาหกรรมหรื อโรงงานทอผ้าไหมสามารถจาแนกย่อยออกเป็ น 3 ขนาดด้วยกัน ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากจานวนเครื่ องทอผ้าไหม (กี่) ดังนี้

31

(1) การประกอบกิจการทอผ้ าไหมที่มีเครื่ องทอผ้ าไหม (กี่) จานวน 1 – 20 เครื่ อง ตาม
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมปรากฏว่า กิ จการทอผ้าไหมชนิ ดนี้ เป็ นการประกอบการที่ได้รับ
ผลตอบแทนสู งสุ ดและดีที่สุดในปั จจุบนั เพราะการทอผ้าที่มีเครื่ องทอผ้าไหมเพียง 1 – 20 เครื่ อง
จะมีตน้ ทุนการผลิ ตต่ า ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก็ไม่สูงมากนัก ทั้ง ผูป้ ระกอบการก็สามารถ
ควบคุมภาคการผลิตได้ทวั่ ถึงมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด รวมทั้งการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ ยงั ให้ผลผลิตผ้า
ไหมประมาณเดือนละ 2,000 – 3,000 หลา และมีการใช้วตั ถุดิบประมาณ 3 -4 ตันต่อปี
(2) การประกอบกิจ การทอผ้ า ไหมที่ มีเครื่ องทอผ้ า ไหม (กี่) จ านวน 20 – 100 เครื่ อง
กิจการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ จะสร้ างผลผลิ ตได้จานวนประมาณเดือนละ 10,000 – 20,000 หลา แต่
ค่าใช้จ่ายในการควบคุ มดูแลก็จะสู งขึ้ น เนื่ องจากการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ จะต้องมี หน่ วยจัดการ
เตรี ยมการผลิ ตที่ใหญ่ข้ ึน การใช้วตั ถุ ดิบจะตกประมาณปี ละ 12 – 20 ตัน การฟอกย้อมไหมต้อง
ทาวันละ 40 – 60 กิ โลกรั ม ดัง นี้ ก ารประกอบกิ จการของผูป้ ระกอบการรู ป แบบนี้ จึง เกิ นกว่า
ความสามารถของระบบคอบครัวเดียวพึงกระทาได้
(3) การประกอบกิจการทอผ้ าไหมที่มีเครื่ องทอผ้ าไหม (กี่) ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไป การ
ประกอบกิ จการรู ปแบบนี้ จึงเป็ นอุตสาหกรรมกึ่ งหัตถกรรม การลงทุนจะสู งมาก เนื่ องจากทาง
โรงงานต้องมีการใช้เครื่ องจักรกล เช่นเครื่ องย้อม เครื่ องสร้างไอน้ า ฯลฯ คนงานในกิ จการรู ปนี้
จึงมีจานวนมาก และผูป้ ระกอบการต้องมีระบบควบคุมและวางแผนการผลิตรวมทั้งระบบจัดการ
ที่ดีดว้ ย ตัวอย่างของผูป้ ระกอบการประเภทนี้เช่น โรงงานจิมทอมสัน จังหวัดนครราชสี มา ฯลฯ30
ในด้านผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่เกิดจากภาคการผลิต เนื่ องจากการผลิตผ้าไหมของกลุ่มผูผ้ ลิต
ผ้าไหมที่มีเครื่ องทอผ้าไหม (กี่) จานวนตั้งแต่ 1 – 20 เครื่ องและกลุ่มผูผ้ ลิตที่มีเครื่ องทอผ้าไหม 20 –
100 เครื่ องส่ วนใหญ่ม กั เป็ นกิ จกรรมการผลิ ตในรู ป หัตถกรรมผ้า ไหมทอมื อ ผ้า ไหมของกลุ่ ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมื อเหล่านี้ จึงมีเนื้ อผ้าที่หนา ลวดลายสวยงาม และใช้วตั ถุดิบเส้นไหมจาก
พันธุ์ ไ หมพื้ นบ้าน การตลาดของผ้าไหมทอมื อเหล่ านี้ ส่วนใหญ่จึงเป็ นการขายภายในประเทศ
ทั้งหมด ตรงกันข้ามกับผูป้ ระกอบการจาพวกที่ 3 ซึ่ งมีเครื่ องทอผ้าไหมตั้งแต่ 100 เครื่ องขึ้ นไป
กลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ มกั ใช้เครื่ องจักรกลร่ วมกับเครื่ องทอผ้าด้วยมือ ตลาดของผูป้ ระกอบการ
จาพวกที่ 3 ก็คือตลาดต่างประเทศ และผ้าไหมที่ผลิตได้มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ
ประเภทแรก ผ้าไหมไทย (Thai Silk) คือผ้าที่ทอด้วยไหมแท้ท้ งั หมด และผ้าชนิ ดนี้ จะมี
สิ่ งอื่นประกอบเพื่อการตบแต่งหรื อไม่ก็ได้
30
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ประเภทที่สอง ผ้ าไหมจุ รี (Thai Juri) คื อผ้าที่ทอด้วยไหมแท้เพียงร้ อยละ 20 ของ
น้ าหนักทั้งหมด และผูผ้ ลิตอาจจะนาเส้นใยอื่นมาร่ วมกับการทอผ้าไหมชนิดนี้ก็ได้ เช่น เส้นใยฝ้ าย
เป็ นต้น
นอกจากนี้หากเราแบ่งผ้าไหมตามคุณภาพของเนื้อผ้าแล้ว ผ้าไหมที่เกิดจากโรงงานทอผ้า
ไหมของผูป้ ระกอบการที่มีเครื่ องทอผ้าไหมจานวนตั้งแต่ 100 เครื่ องขึ้นไปจะมีมากถึง 6 ชนิด ดังนี้
1. ผ้าไหมเนื้อบาง ผ้าไหมจาพวกนี้จะมีน้ าหนักเบา มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 80 กรัม ผ้า
ไหมชนิดนี้เหมาะสาหรับทาผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม และเสื้ อผ้าเนื้อละเอียดบางเบา
2. ผ้าไหมเนื้อปานกลาง ผ้าไหมจาพวกนี้มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 100 กรัม ผ้าไหมชนิ ด
นี้ เป็ นผ้าที่วงการเครื่ องนุ่งห่ มไทยให้ความนิ ยมมาก เพราะผ้าไหมชนิ ดนี้ ผทู ้ อมักนิ ยมพิมพ์ดอกที่
งดงาม ทั้งผูบ้ ริ โภคชาวไทยก็ชื่นชอบในผ้าไหมชนิ ดนี้ เพราะผ้าไหมเนื้ อปานกลางจะมีเนื้ อผ้าที่
ละเอียดเรี ยบ
3. ผ้าไหมเนื้อหนาปานกลาง ผ้าไหมจาพวกนี้ มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 150 กรัม ผ้าไหม
เนื้ อปานกลางนี้ เหมาะสาหรับตัดเย็บเสื้ อผ้าเมืองหนาว เพราะเนื้ อผ้ามีความหนาและผ้าจาพวกนี้
เป็ นที่นิยมของตลาดต่างประเทศมาก
4. ผ้าไหมเนื้ อแน่ นและหนา ผ้าไหมจาพวกนี้ เหมาะกับการตัดเสื้ อ กางเกงผูช้ ายหรื อ
ผูห้ ญิงในต่างประเทศ เพราะผ้าชนิดนี้มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 200 กรัม
5. ผ้าไหมเนื้ อหนา ผ้าชนิ ดนี้ เหมาะกับการทาผ้าม่าน เครื่ องประดับบ้าน ผ้าไหมเนื้ อ
หนาจะมีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 230 กรัม รวมทั้งมาตรฐานผ้าไหมชนิดนี้ตอ้ งทนสี และทนแสงได้ดี
6. ผ้าไหมเนื้ อหนาหยาบ ผ้าไหมจาพวกนี้ เป็ นผ้าที่ใช้กบั เครื่ องเรื อน และเฟอร์ นิเจอร์
เพราะผ้าชนิดนี้มีความทนทานและงดงามมาก มีน้ าหนักต่อหลามากกว่า 230 กรัม เนื้ อผ้าไหมอาจ
มีความแตกต่างตามแต่ความพอใจของผูใ้ ช้ แต่ผา้ ไหมชนิ ดนี้ ทอยากและเสี ยเวลามาก ส่ งผลให้ผา้
ไหมเนื้อหนาหยาบมีราคาสู งกว่าผ้าไหมชนิดอื่น ๆ
สาหรับสถานการณ์ ส่งออกผ้าไหมไทย ตามข้อมูลกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวง
พาณิ ชย์ ปรากฏว่าประเทศไทยได้ส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมใน 7 รู ปแบบด้วยกัน
ดังนี้
1) รังไหม คือ เส้นใยที่ตวั ไหมสารอกออกมาพันตัวเพื่อเป็ นเกราะป้ องกันตัวเองจากศัตรู
ก่อนที่ตวั หนอนไหมจะพัฒนาเป็ นดักแด้ และช่วยป้ องกันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย รัง
ไหมที่มีคุณภาพดีตอ้ งแข็งแน่น และมีขนาดของรังเท่า ๆ กัน มีเส้นใยมาก ปุยรังน้อยและสาวออก
ได้ง่าย
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2) ไหมดิบ หรื อเส้นไหม หมายถึง เส้นไหมที่สาวจากรังของพันธุ์ไหมที่กินใบหม่อนโดย
นาเส้นใยจากหลาย ๆ รังมาสาวรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน การสาวต้องอาศัยความรู้และความชานาญหลาย
ด้านประกอบกันจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีมีขนาดสม่าเสมอโดยตลอด
3) เศษไหม (silk waste) ในทางการค้าแบ่งเศษไหมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.1 เศษไหมที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของรังไหม
3.2 เศษไหมที่เกิดจากกระบวนการผลิตนับตั้งแต่การสาวไหม การปั่ นด้ายไปจนถึง
การทอผ้า
3.3 เศษไหมที่ได้จากการดึง (Pulling) หรื อสาง (garneting) ออกจากเศษผ้าไหมทอ
เส้นไหมที่สาวด้วยเครื่ องจักรนามาใช้เป็ นเส้นยืนในการทอผ้าไหม
4) ด้ ายไหม คือด้ายที่ป่ั นจากไหมสาหรับทอผ้าไหม
5) ด้ ายไหมจากเศษไหม คือ ด้ายที่ป่ั นจากเศษไหมจัดทาเพื่อการขายปลีกรวมทั้งไส้และ
ตัวไหม
6) ผ้าไหม แบ่งแยกย่อยลงไปอีก 2 ประเภท คือ
6.1 ผ้ า ไหมทอด้ ว ยเครื่ องจั กรเป็ นผ้า ที่ มี ล ัก ษณะนุ่ ม แต่ มี ค วามละเอี ย ดประณี ต
สวยงามไม่มากนัก โดยนิ ยมนามาใช้ตดั เย็บเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผ้าชนิ ดนี้ มีหลายประเภททั้งผ้าที่
ย้อมสี เส้นไหมก่อนทอ หรื อผ้าไหมที่ทอแล้วย้อมสี ท้ งั ผืน หรื อผ้าไหมที่ ทอแล้วพิมพ์ลายและทอ
ยกดอก เป็ นต้น ผ้าชนิดนี้เป็ นที่นิยมของตลาดโลก เพราะนอกจากจะทอได้ทุกขนาดความยาวและ
เฉดสี แล้ว ปริ ม าณการผลิ ตก็ มี ค วามแน่ นอน ทาให้ผูผ้ ลิ ตสามารถส่ ง มอบสิ นค้า ได้แน่ นอน
รวมทั้งผูผ้ ลิตยังสามารถผลิตผ้าไหมป้ อนโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าได้ทนั ฤดูกาลที่สวมใส่
6.2 ผ้าไหมทอด้ วยมือ มีลกั ษณะเป็ นงานฝี มือที่ทอด้วยมือเกือบ 100% เนื้ อผ้าค่อนข้าง
หนาแต่มีความละเอียดอ่อนประณี ตสวยงาม ราคาค่อนข้างสู ง เป็ นสิ นค้าในระดับสู งมีกาลังซื้ อ
คล่องตัว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นอกจากนิยมนามาตัดเย็บเสื้ อผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังนิยม
นาไปใช้ประดับและตกแต่งภายในบ้านอีกด้วย
ปัจจุบนั ผ้าไหมทอมือสามารถผลิตได้เฉพาะ
ประเทศอินเดียและประเทศไทยเท่านั้น แต่ผา้ ไหมที่ผลิตในไทยมีความได้เปรี ยบกว่าอินเดียตรงที่
ใช้เส้นพุง่ ที่สาวด้วยมือ มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มปม มีความแวววาวในตัวเอง มีลวดลายและสี สันสวยเด่น
เป็ นพิเศษ
7) ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ได้แก่ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมผม
หูกระต่าย เนคไท ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น31
31

www.depthai.go.th/

34

จากสภาวการณ์การส่ งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยสู่ ตลาดต่างประเทศ ตาม
ข้อมูลกรมส่ งเสริ มการส่ งออกกระทรวงพาณิ ชย์ ปรากฏว่า ผ้าไหมไทยเป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพใน
การส่ งออกสู ง และผ้าไหมไทยมีตลาดการส่ งออกกว้างขวางเกือบทัว่ โลก โดยในแต่ละปี ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยมีมูลค่าการส่ งออกมากกว่าพันล้านบาท และแนวโน้มมูลค่าการส่ งออก
ผ้าไหมไทยเพิ่มสู งขึ้นทุก ๆ ปี ในอัตราขยายตัวร้อยละ 19 ต่อปี 32
สาหรับผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่กลุ่มผูส้ ่ งออกได้ส่งออกสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก
เสื้ อผ้าไหมสาเร็ จรู ปร้อยละ 60 อันดับที่สองผ้าไหม ร้อยละ 19 อันดับที่สามด้ายไหมร้อยละ 10
ส่ วนที่เหลือได้แก่ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท หูกระต่าย ไหมดิบ ด้าย
ไหม ผ้าเช็คหน้า33
ด้านแนวโน้มการส่ งออกผ้าไหมไทย ทางกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
คาดการณ์ ว่า การส่ ง ออกไหมและผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ หมของไทยจะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะผ้าไหมทอด้วยมือที่ผลิ ตในประเทศไทยซึ่ งมีความละเอียดอ่อนประณี ตสวยงาม มีความ
แวววาวในตัวเองมีลวดลายและสี สันโดดเด่นเป็ นพิเศษแตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น ๆ ทั้ง
ผ้า ไหมทอมื อยัง เป็ นผ้า ที่ มี คุ ณภาพดี และเป็ นสิ นค้า ที่ ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มสู ง จากผูบ้ ริ โภคใน
ต่างประเทศตลาดส่ งออกที่สาคัญ เช่น
1. ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นตลาดนาเข้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและใหญ่
เป็ นอันดับหนึ่งของไทย ถือได้วา่ เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพสู ง ในแต่ละปี มีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง โดย
มูลค่าการส่ งออกของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริ กาในปี 2545 มีมูลค่า 269.52 ล้านบาท ปี 2546
ส่ งออก 229.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17.46 ในปี 2547 (ม.ค.-ส.ค.) ส่ งออกมีมูลค่าการส่ งออก
เป็ น184.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา คือ ปี 2546 (ม.ค.-ส.ค.)
มีมูลค่าการส่ งออก 155.25 ล้านบาทขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.87 และสิ นค้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่
ส่ งไปยังตลาดสหรัฐอเมริ กาได้แก่ ผ้าไหมและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
2. ประเทศญี่ปุ่น เป็ นตลาดที่นิยมใช้และนาเข้าไหมและผลิ ตภัณฑ์ไหมรายใหญ่ของโลก
และเป็ นตลาดลาดับที่สองของประเทศไทย เพราะปัจจุบนั ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ผา้ ไหมและผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม แต่คนญี่ปุ่นกลับลดลงการผลิตในประเทศลงและหันมานาเข้าผ้าไหมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ซึ่งผ้าไหมไทยมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว คือ ฝี มือประณี ต มี
ลวดลาย สี สันงดงาม คุณภาพตรงกับความต้องการและรสนิยมของคนญี่ปุ่น ประกอบกับผ้าไหม
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ไทยย้อมสี ธรรมชาติและมีราคาไม่สูงเกินไป ทาให้ผา้ ไหมไทยและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมได้รับความ
นิยมเพิ่มสู งขึ้นทุก ๆ ปี โดยปัจจุบนั สิ นค้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังตลาดญี่ปุ่นได้แก่ ด้ายไหม
ปั่ นจากเศษไหม เศษไหม ผ้าไหม เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับสตรี ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอ เป็ นต้น
3. ประเทศอิตาลี เป็ นผูผ้ ลิตผ้าไหมรายสาคัญของโลก สามารถผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดี
และเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคในตลาดโลก ประเทศอิตาลีจึงนาเข้าด้วยไหมจากไทยจานวนมากเพื่อ
ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่ งออกไปทัว่ โลก
4. ประเทศสหราชอาณาจักร เป็ นตลาดส่ งออกไหมและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย และประเทศสหราชอาณาจักรนับเป็ นตลาดส่ งออกผลิตภัณฑ์ไหมที่ใหญ่ที่สุดใน
กลุ่มสหภาพยุโรป
5. ประเทศฝรั่งเศส เป็ นตลาดส่ งออกที่นาเข้าสิ นค้าจากไทยมากเป็ นอันดับที่หา้ โดย
ประเทศฝรั่งเศสได้นาเข้าทั้งด้ายไหม และผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทย เนื่องด้วยไหมไทยเป็ นไหมที่มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสู ง
นอกจากนี้ประเทศผูน้ าเข้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทั้ง 5 อันดับแรกข้างต้นแล้ว ผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยยังเป็ นสิ นค้านาเข้าของประเทศอื่น ๆ อีก เช่น ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวัน ซึ่ งกลุ่มประเทศเหล่านี้มีแนวโน้ม
เพิ่มปริ มาณการนาเข้าผ้าไหมไทยเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นเดียวกันกับคู่คา้ ผ้าไหมไทยประเทศอื่น ๆ34
แม้วา่ ลู่ทางการค้าการส่ งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยจะมีแนวโน้มสดใสก็ตาม
ประเทศไทยก็ยงั ต้องเผชิ ญกับคู่แข่งขันทางการค้าที่สาคัญ ได้แก่
1. ประเทศจีน ซึ่ งประเทศจีนนับเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกไหมรายใหญ่ของโลก
โดยประเทศจีนสามารถยึดครองส่ วนแบ่งตลาดการนาเข้าสิ นค้าไหมดิ บและด้ายไหมในตลาดโลก
ได้มากถึงร้อยละ 80 แต่สินค้าผ้าไหมจีนยังเป็ นสิ นค้าที่มาตรฐานไม่สูงมากนัก ตลาดสิ นค้า
ผ้าไหมจีนจึงเป็ นสิ นค้าที่มีราคาไม่สูงนัก แต่ขณะนี้ ทางประเทศจีนก็กาลังเร่ งปรับปรุ งมาตรฐาน
คุณภาพผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมอย่างต่อเนื่อง
2. ประเทศบราซิ ล เป็ นประเทศที่ ผลิ ตไหมและผลิ ตภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่เป็ นอันดับ
สามของโลก รองจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยเฉพาะไหมดิบและด้ายไหมส่ วนใหญ่ของ
ประเทศบราซิ ลจะถูกส่ งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและเกาหลี ใต้ เพราะปั จจุบนั ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มการ
นาเข้าไหมประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตเส้น
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ไหมในประเทศญี่ปุ่นมีจานวนสู งขึ้น ส่ งผลให้ประเทศญี่ปุ่นต้องเพิ่มการนาเข้าวัตถุดิบกึ่งสาเร็ จรู ป
และผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปมากขึ้น
3. ประเทศอิตาลี นับเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกผ้าไหมคุณภาพดีราคาแพง เหมาะ
สาหรับใช้ตดั เย็บเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
โดยประเทศอิตาลีนาเข้าผ้าไหม
สี ธรรมชาติที่ยงั ไม่ได้การฟอกย้อมตกแต่งสาเร็ จหรื อพิมพ์ลายจากจีนมา
เพื่อมูลค่าด้วยการให้
เทคนิคการฟอกย้อมและตกแต่งสาเร็ จในประเทศอิตาลี ผ้าไหมที่ผลิตในประเทศอิตาลีจึงเป็ นผ้า
ไหมที่มีคุณภาพดี
หลังจากนั้นประเทศอิตาลีก็สามารถส่ งออกผ้าไหมที่มีคุณภาพดีไปยังคู่คา้
ต่างประเทศต่อไป ดังนั้นกระบวนการของผ้าไหมประเทศอิตาลีจึงนับเป็ นกระบวนการเพิ่มมูลค่า
สิ นค้าผ้าไหมเพื่อการส่ งออก
4. ประเทศอินเดีย เป็ นประเทศที่ผลิตไหมใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ
จีน และประเทศอินเดียเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรปและ
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะไหมดิบ ด้ายไหม ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม
5. ประเทศเวีย ดนาม ในอดี ต ประเทศเวีย ดนามผลิ ตไหมเพื่ อบริ โภคหรื อจาหน่ า ยใน
ประเทศ แต่ ปั จจุ บ ัน ประเทศเวีย ดนามเริ่ ม น าเข้า ไหมดิ บ และใยไหมใช้เ ป็ นวัต ถุ ดับ ป้ อนใน
อุตสาหกรรมทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่ งออกตลาดต่างประเทศ35
ดังนั้นปั จจุ บนั ผ้า ไหมไทยที่ พฒั นามาจากหัตถกรรมพื้ นบ้านได้ก ลายสภาพเป็ นสิ นค้า
ส่ งออกสาคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยมูลค่าการส่ งออกผ้าไหมไทยมีจานวนสู งมากขึ้นใน
ทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็ นผลจากการปรับปรุ งเส้นไหม กระบวนการผลิต การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
ใช้ร่วมกับ การผลิ ตผ้าไหมด้วยมื อแบบพื้นบ้าน อันส่ ง ผลให้ผา้ ไหมและผลิ ตภัณฑ์ผ า้ ไหมไทย
สามารถเป็ นทั้งวัตถุ ดิบและสิ นค้าที่สนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่ม ดังปรากฏ
กลุ่มลูกค้าผ้าไหมไทยที่มีความหลากหลาย แม้แต่ประเทศอิตาลีและประเทศจีนซึ่ งมีฐานะเป็ นคู่คา้
และคู่แข่งขันทางการค้าผ้าไหมในเวลาเดียวกัน ประเทศทั้งสองนี้ ก็ยงั ต้องสั่งซื้ อด้ายไหม หรื อผ้า
ไหม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าไหมจากประเทศไทยเสมอมา และด้วยความสาคัญของ
ผ้าไหมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การพิจารณาว่าประเทศไทยสมควรมีมาตรการทางกฎหมาย
คุม้ ครองต่อสิ นค้าผ้าไหมไทยอย่างไรจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมาก
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บทที่ 3
ที่มา เอกลักษณ์ กรรมวิธีผลิตผ้าไหมทอมือสุรินทร์
และปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย
ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎นาเสนอภาพของพัฒนาการหัตถกรรมผ๎าไหมไทยมาแล๎วในหัวข๎อ
2.2 วํา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตํางผลิตผ๎าไหม และผ๎าไหมนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท๎อนถึง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยผ๎าไหมไทยมีจุดกาเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีผู๎ผลิตผ๎าไหมอยูํหลายจังหวัด เชํนจังหวัดนครราชสีมา จัง หวัด
อุดรธานี ฯลฯ แตํการจะศึกษาผ๎าไหมทุกจังหวัดภายใต๎กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด
นีย้ ํอมไมํอาจกระทาได๎ คณะผู๎วิจัยจึงได๎ตัดสินใจเลือกศึกษาเฉพาะผ๎าไหมสุรินทร์ เพราะผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีคุณภาพและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และภายในจังหวัดสุรินทร์ก็
ยังมีผู๎ผลิตผ๎าไหมทั้งกลุํมอุตสาหกรรมในครอบครัวและกลุํมผู๎ผลิตในรูปโรงทอผ๎ า สํงผลให๎
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับข๎อมูลที่รอบด๎าน และเป็นประโยชน์ตํอ
การวิเคราะห์ในภาคกฎหมายในที่สุด ด๎วยเหตุนี้ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอถึงข๎อมูลของจังหวัด
สุรินทร์ กรรมวิธีการทอผ๎าและย๎อมสีของชาวสุรินทร์ ความสัมพันธ์ระหวํางกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและงานผ๎าไหมสุรินทร์ ปัญหาและอุปสรรคของผ๎าไหมสุรินทร์ตํอไปเป็นลาดับไป
3.1 ประวัติความเป็นมา โครงสร้างประชากร และวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์
ด๎า นประวั ติค วามเป็ นมาของจั งหวัด สุ ริน ทร์ ตามหลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตร์แ ละ
โบราณคดี นักประวัติศาสตร์เชื่อวําจังหวัดสุรินทร์ถูกสร๎างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผํานมา โดย
ชาวขอมเป็ นผู๎ส ร๎า งชุ ม ชนหมูํ บ๎ า นแหํงนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนั้นจังหวัดสุริ นทร์ยั ง มี
ลักษณะเป็นชุมชนขนาดที่ไมํใหญํมากนัก จวบจนขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง และคนไทยเริ่มมี
อานาจเหนือ ดิ น แดนแถบนี้ ก็ เริ่ ม ปรากฏหลั ก ฐานวํ า คนไทยได๎ อ พยพมาตั้ ง ถิ่ นฐานอยูํ แ ถบ
ตะวันออกเฉีย งเหนือของจัง หวัดสุรินทร์ สํวนบริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันก็ก ลาย
สภาพเป็นป่ารกร๎าง และไมํปรากฏวําดินแดนแถบนี้มีฐานะเป็นเมือง จวบจนถึงสมัยอยุ ธยาตอน
ปลาย ประมาณปี พ.ศ.2306 หลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง
บรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ เมื่อครั้งหลวงสุรินทร์ภักดีมีความชอบ
จากการจับช๎างเผือก เจ๎าเมืองพิมายจึงกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแกํหลวงสุรินทร์ภักดี
เพื่อย๎ายจากหมูํบ๎านเมืองไปตั้งถิ่นฐานใหมํที่บ๎านคูปะทาย หรือบ๎านปะทายสมันต์ ซึ่ง ณ ที่นี้คือ
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ที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน เมื่อสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ทรงพระราชทาน
อนุญาต หลวงสุรินทร์ภักดีจึงย๎ายผู๎คนจากเมืองพิมายและมาตั้งถิ่นฐานอยูํ ณ บ๎านคูปะทาย1
มูลเหตุที่หลวงสุรินทร์ภักดีเลือกพื้นที่บ๎านคูปะทาย ก็เพราะพื้นที่แหํงนี้เป็นหมูํบ๎านกว๎าง
ใหญํ มีกาแพงคํายคูล๎อมรอบถึง 2 ชั้น ชัยภูมิแหํงนี้เหมาะแกํการอยูํอาศัยและป้องกันตัว หาก
ศัตรูมารุกรานได๎อยํ างดี ประกอบกับพื้นที่แหํงนี้มีน้าอุดมสมบูรณ์ ชาวบ๎านสามารถเพาะปลูก
และอยูํอาศัยได๎อยํางดี หลวงสุรินทร์ภักดีจึงเลือกพื้นที่นี้แหํงนี้สร๎างเมืองใหมํ และเมื่อหลวง
สุรินทร์ภักดีได๎สํงเครื่องราชบรรณาการแกํกรุงศรีอยุธยาตามราชประเพณีสืบตํอมา สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์จึ งทรงโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งบรรดาศั กดิ์แกํบรรดาหัวหน๎าหมูํบ๎าน
ชาวสุรินทร์ทั้งหมด โดยหลวงสุรินทร์ภักดีได๎รับพระมหากรุณาธิคุณแตํงตั้งให๎เป็นพระยาสุรินทร์
ภักดีศรีณรงค์จางวาง พร๎อม ๆ กับ การบ๎านคูปะทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมัน ต์ โดยพระยา
สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางเป็นเจ๎าเมืองคนแรก
สืบตํอมาจนถึงแผํนดินยุครัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้า จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาเปลี่ยนชื่อเมืองประทาย
สมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ และนับแตํนั้นเป็นต๎นมาเมืองสุรินทร์ก็ได๎พัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน2
ตามข๎ อมู ล ของทางราชการปัจจุบัน จังหวัด สุรินทร์มี เนื้อที่ประมาณ 8,124 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไรํคิดเป็นร๎อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
และจังหวัดสุรินทร์มีลาน้าธรรมชาติที่สาคัญ 8 สายดังนี้คือ แมํน้ามูล ลาน้าชี ห๎วยเสนง ลาห๎วย
พลับพลา ลาห๎วยระวี ลาห๎วยทับทัน ลาห๎วยระหารและลาห๎วยแก๎ว เป็นลาน้าที่ทาประโยชน์ให๎แกํ
จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แหํงนี้แล๎ว ยังมีลาน้าและหนองน้าอีกมากมายกระจัดกระจายอยูํใน
อาเภอตําง ๆ แตํแหลํงน้าตํางๆดังกลําวไมํสามารถอานวยประโยชน์ให๎แกํเกษตรกรได๎มากนัก ใน
ฤดูแล๎งสํวนใหญํน้าจะแห๎ง เว๎นแตํลาน้ามูลซึ่งมีน้าไหลตลอดปี และภายใต๎รูปแบบการปกครอง
สํวนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์แบํง พื้นที่ก ารปกครองออกเป็น 17 อาเภอ 158 ตาบล และ 1990
หมูํบ๎าน ซึ่งภายใต๎เขตจังหวัดสุรินทร์มีโครงสร๎างประชากรที่มีเชื้อชาติตําง ๆ ถึง 4 กลุํมใหญํ อัน
ได๎แกํ
ชาวกุย ชนชาติที่มีความสามารถในการจับและฝึกช๎าง
ชาวเขมร กลุํมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์มานานแล๎ว และอาศัยอยูํในเขต
อาเภอเมือง 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
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ชาวไทยโคราช เป็นชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยูํแถบจังหวัดนครราชสีมา
สํวนคนไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นประชากรกลุํมเล็ก ซึ่งประชากรกลุํมนี้ เป็นผู๎ประกอบ
กิจการค๎าขายภายในจังหวัด โดยชาวกุยและชาวเขมรเป็นกลุํมคนที่มีจานวนมากที่สุดในจังหวัด
และชาวกุย ชาวเขมร และ ชาวลาวมักเป็ นผู๎ประกอบอาชีพด๎านกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ เชํน โค
กระบือ ช๎าง ฯลฯ3 พํอบ๎านนิยมแกะสลักเกวียน กี่ทอผ๎า และจักสานที่ทาจากหวายและไม๎ไผํ
ด๎านแมํบ๎านก็เลี้ยงลูกชํวยทานา ทอผ๎า เลี้ยงไหมเป็นงานอดิเรก โดยชาวสุรินทร์นิยมทอผ๎าใต๎ถุน
เรือน ซึ่งวัฒนธรรมใต๎ถุนเรือนของชาวไทยเขมรเป็นที่นําสนใจมาก เพราะกี่ทอผ๎าไหมของชาว
สุรินทร์เป็นกี่ทอผ๎าขนาดใหญํและติดตั้งอยํางถาวรอยูํบนพื้นดินใต๎ถุนเรือน มีเนื้อที่สาหรับวาง
กระด๎ง ใสํตัวไหมเลี้ยงตัวหนอนไหมด๎วยใบหมํอน ด๎านต๎นหมํอนชาวบ๎านสุรินทร์ จะปลูก ไว๎
บริเวณใกล๎คอกวัวหรือควาย และใช๎ปุ๋ยจากมูลของวัวควายบารุงต๎นหมํอนให๎ผลิตใบ4
ด๎ า นวั ฒ นธรรม สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ป ระกอบด๎ ว ยชนชาติ ตํ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย สํงผลให๎จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม ประเพณีอยํางมาก ทั้งนี้
ชนชาติตําง ๆ ที่เข๎ามาอยูํในเขตจังหวัดนี้ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนชาติ ตนไว๎ ดังปรากฏ
ข๎อมูลในรูปมรดกภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเดํนและเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คืองาน
ศิลปหัตถกรรม อันได๎แกํ การทาเครื่องประดับเงินและการทอผ๎าไหม ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน
ได๎แกํ การแสดงเรือมอันเร (การราสาก) การละเลํนเจรียง รวมถึง ดนตรีพื้นบ๎าน เชํน วงกันตรึม วง
มโหรี ตลอดจนวัฒนธรรมการเลี้ยงช๎างซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเดํนเป็นที่รู๎จักทั่วไป5
ด๎า นการทอผ๎า ไหม จัง หวั ดสุรินทร์มีหมูํ บ๎านที่ทอผ๎าตามประเพณีสื บทอดตํอมาจน
ปัจจุบันจะเป็นคนไทยเชื้อชายเขมรและไทยอีสาน มีแหลํงสาคัญ 5 แหํง อยูํในเขตอาเภอเมือง 4
แหํง คือที่บ๎านเขวาสินรินทร์ หมูํ 2 ตาบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ตาบลสวาย และ
บ๎านจันรม หมูํ 4 ตาบลตาอ๏อง อาเภอเมือง และในเขตอาเภอศีขรภูมิ 1 แหํง คือที่บ๎านจารพัท หมูํ 1
ตาบลจารพัท จากการสารวจพบวําชาวบ๎านทอผ๎าไหมไว๎ใช๎ในชีวิตประจาวันและใช๎ถวายพระใน
การทาบุญ โดยผ๎าที่นิยมใช๎ถวายพระมักจะทอผ๎าขาวเพื่อวําจะได๎นาไปย๎อมฝางตัดทาสบง จีวรได๎
และชํางนิยมที่จะทอในสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถทาได๎ เชํน บางคนทอเฉพาะตัวซิ่น บางคน
ทอเฉพาะสํวนเชิงหรือตีนซิ่น เป็นต๎น6 รวมทั้งในคํานิยมของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเชื่อวํา ผ๎า
3

กลุํมงานข๎อมูลขําวสาร สานักงานจังหวัดสุรินทร์. จังหวัดสุรินทร์. World Wide Web
http://www.surin.go.th/index_symbol.php
4
อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84
5
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประวัตจิ ังหวัดสุรินทร์ World Wide Web
http://www.thaitextilemuseum.com
6
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ไหมเป็นสิ่ง ที่มีคํา มีราคาเป็ นเงินได๎ ดังนั้นชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจึงทอผ๎าเพื่อไว๎ใช๎สอยเอง
และเก็บสะสมในหีบทึบ หรือบางครั้งผ๎าไหมยังถูกใช๎ เป็นทรัพย์ในการจานาและเอาเงินไว๎ ใช๎สอย
ได๎อีกด๎วย อีกทั้งปัจจุบันปริมาณการผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจานวนมากและหลากหลาย
โดยการผลิตผ๎า ไหมสุรินทร์ถือเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งหมูํบ๎านหัตถกรรมผ๎าไหมมี
จานวนมากถึง 800 หมูํบ๎าน7
จากข๎อมูลข๎างต๎นจึงสรุปได๎วําปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ประกอบขึ้ นจากคนหลากเชื้อชาติ
อันมีผลตํอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ทาให๎จังหวัดสุรินทร์มี
ความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมด๎านการ
แตํงกายและการทอผ๎าไหม ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นทั้งเครื่องนุํงหํมและหัตถกรรมตามประเพณีของ
ชาวบ๎าน ซึ่งชาวบ๎านสุรินทร์ได๎หลํอหลอมวัฒนธรรมของชนชาติตนแสดงออกมาบนลวดลายบน
ผืน ผ๎า ไหม จนกระทั่ ง ปั จจุ บั น ผ๎า ไหมสุ ริน ทร์ ก ลายเป็ นผ๎ าไหมแหํ งวั ฒนธรรมที่มี เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัว
3.2 เอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์
จากการเก็บข๎อมูลผ๎าไหมสุรินทร์คณะผู๎วิจัยได๎พบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีความหลากหลาย
ในด๎านลวดลาย เพราะจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประกอบด๎วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งแตํ
ละชาติพันธุ์ได๎สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทอผ๎าไหมของตนมาแตํครั้งบรรพกาล ดัง ปรากฏ
ข๎อมูลด๎านวิธีการทอผ๎าไหมและลวดลายบนผืนผ๎าไหมของกลุํมคนที่ อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์
ดังนี้
กลุํมคนเชื้อสายลาว คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าด๎วยวิธีการมัดหมี่8และขิด9
กลุํมคนเชื้อสายภูไท คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าด๎วยวิธีการขิด

7

อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84
8
มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ๎าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย๎อมเส๎นด๎ายกํอนการทอ โดยมีทั้งที่ย๎อมเฉพาะด๎ายพุํง และ
ย๎อมด๎ายยืน เพื่อให๎เมื่อทอผ๎าออกม๎าเป็นผืนแล๎ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต๎องการ ซึ่งคาวํา "มัดหมี่" มา
จากกรรมวิธีการ "มัด" เส๎นด๎ายเป็นกลุํมๆ กํอนการย๎อมสี สํวน "หมี่" นั้น หมายถึงเส๎นด๎าย การมัดหมี่ใช๎ขั้นตอน
ยุํงยาก ตั้งแตํการเตรียมเส๎นด๎าย และมัดเพื่อย๎อมสีเป็นชํวงๆ กระทั่งได๎สีที่ต๎องการครบถ๎วย ซึ่งต๎องย๎อมหลายครั้ง
ด๎วยกัน
9
ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ๎าเพื่อให๎เกิดลวดลายตํางๆ ขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส๎นด๎ายพุํงพิเศษในระหวํางการ
ทอ เพื่อให๎เกิดลวดลายที่โดดเดํนกวําสี พื้น วิธีการทาคือ ใช๎ไม๎เขี่ยหรือสะกิด เพื่อช๎อนเส๎นด๎ายยืนขึ้น แล๎วสอด
เส๎นด๎ายพุํง ไปตามแนวที่ถูกจัดช๎อน จังหวะการสอดเส๎นด๎ายพุํงนี่เอง ที่ทาให๎เกิดเป็นลวดลายตําง ๆ
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กลุํมคนเชื้อสายเขมร ซึ่งคนกลุํมนี้เป็นคนกลุํมใหญํของจังหวัดและยังคงผลิตผ๎าไหมอยูํ
ในปัจจุบัน คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าไหมมัดหมี่ หรือที่ชาวสุรินทร์เรียกวํา “ผ๎าโฮล”
อยํางไรก็ตามแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะมี ความหลากหลายด๎านลวดลาย ตามแตํวําคนเชื้อ
ชาติ ใ ดเป็ น ผู๎ ผ ลิ ต ผ๎ า ไหมก็ ต าม แตํ ห ากพิ จ ารณาในภาพรวมของผ๎ า ไหมจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ แ ล๎ ว
คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมสุริน ทร์มีเอกลักษณ์พิเศษ ซึ่งผู๎บริโภคยอมรับกันโดยทั่วไป 5 ประการ
ด๎วยกัน ดังนี้
ประการแรก ผ้าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่อาจหาได้จากแหล่ง
อื่น โดยลวดลายเหลํานี้เป็นลวดลายที่มีที่มาจากอารยธรรมของชาวกุย และชาวขอม ลวดลายที่
ปรากฏจึงเป็นลวดลายรูปทรงเลขาคณิต หรือภาพที่สะท๎อนความเชื่อทางศาสนาพุทธ เชํน นกยูง
เป็นต๎น รวมทั้งลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ยังมีสีสันที่ผสมผสานกันอยํางหลากหลายในผ๎า
ไหมผืนเดีย วกั น ภายใต๎ก ระบวนการมั ดย๎ อมสีที่ชาวสุ รินทร์เป็นผู๎ส ร๎างสรรค์ขึ้น จนกระทั่ ง
ผู๎บริโภคยอมรับวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและวิจิตรบรรจง และแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์
มี ล วดลายอยูํ ห ลากหลาย แตํใ นบรรดาลวดลายผ๎ า ไหมสุ ริ นทร์ ที่ มี ค วามหลากหลายนั้ น ทาง
คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยูํ 5 จาพวกด๎วยกัน ดังนี้
จาพวกแรก ผ้าโฮล คือผ๎ามัดหมี่เอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์อยํางแท๎จริง และดั้งเดิมผ๎า
โฮลนี้เป็นผ๎าที่ย๎อมด๎วยสีธรรมชาติเทํานั้น โดยชํางผู๎ทอต๎องใช๎เส๎นไหมน๎อยเพียงอยํางเดี ยว เพื่อ
การทอผ๎าโฮลทั้งผืน ซึ่งการทอผ๎าโฮลผู๎ทอจะต๎องใช๎กระสวยทอถึง 7 กระสวย ในขณะที่ผ๎าไหม
มัดหมี่ของจังหวัดอื่น ๆ ใช๎กระสวยเพียง 1 กระสวย อีกทั้งสีสันของลวดลายของผ๎าโฮลสุรินทร์ก็มี
เอกลักษณ์พิเศษ ดังปรากฏวําผ๎าโฮลจะใช๎เพียง 5 สี ได๎แกํ สีแดงอมทอง สีเหลืองอมทอง สีเขียว สี
ฟ้า และสีมํวง ภายใต๎กระบวนการมัดย๎อมสีทีละสี เมื่อสีใดแห๎งแล๎ ว ชํางผู๎ย๎อมสีจึงใช๎สีอื่นย๎อม
ตํอไปตามลาดับ ดังนั้นสีสันของลวดลายผ๎าโฮลสุรินทร์จึงเป็นสีที่อยูํภายในเส๎นด๎า ยไหมและสี
ของผ๎าโฮลสุรินทร์จะมีการผสมผสานในอยํางลงตัว

ภาพ 3-1 ผ๎าลายโฮล
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จาพวกที่สอง ผ้าสาคู

เป็นผ๎าที่ย๎อมเส๎นไหมเป็นสีแล๎วทอสลับเส๎นจะเป็นลายตาราง

ไหม

ภาพ 3-2 ผ๎าสาคู
จาพวกที่สาม ผ้าสระมอ เป็นผ๎าที่ทาเชํนเดียวกับผ๎าสาคู แตํตํางกันที่ลวดลายเป็นตารางที่
เล็กกวํา บางครั้งเรียกผ๎าสมอเพราะลายคล๎ายผลสมอ

ภาพ 3-3 ผ๎าสระมอ
จาพวกที่สี่ ผ้าอันลูนเสียม (ภาษาเขมรหมายถึงผ๎าลายไทย) ได๎แกํผ๎าไหมที่มีลวดลายตาม
วัฒนธรรมของชาวไทย ซึ่งสํวนใหญํคือลวดลายด๎านศาสนาตําง ๆ

ภาพ 3-4 ผ๎าอันลูนเสียม
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จาพวกที่ห้า ผ้าอัมปรม เป็นผ๎ามัดหมี่ดังเดิมของโลกและใช๎การมัดหมี่ 2 ทาง ทั้งเส๎นพุํง
และเส๎นยืน คาดวําผ๎าอัมปรมได๎ถูกผลิตขึ้นมานานกวํา 2,000 ปี ผ๎าชนิดนี้พบได๎ที่ประเทศอินเดีย
ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียและไทย ด๎านลวดลายของผ๎าอัมปรมมีลักษณะเหมือนกับประกายดาวบน
ท๎องฟ้า โดยสีดงั้ เดิมของผ๎าอัมปรมคือสีเปลือกมังคุด10

ภาพ 3-5 ผ๎าอัมปรม
จากลวดลายบนผืนผ๎าไหมข๎างต๎น ลวดลายบนผืนผ๎าไหมเหลํานี้ล๎วนเป็นลวดลายที่มี
ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น โดยลวดลายที่มีเอกลักษณ์มีที่มาจาก
วัฒนธรรมด๎านการทอและการมัดย๎อมสีผ๎าไหมของชาวสุรินทร์ ซึ่งลวดลายเหลํานี้มีความละเอียด
ซับ ซ๎ อนยากเกิ น กวํา เครื่ อ งจั ก รจะลอกเลี ย นแบบได๎ ปัจ จั ย เหลํา นี้ ทาให๎ ผ๎ า ไหมสุริ น ทร์ เ ป็ น
หัตถกรรมผ๎าทอมือของชาวบ๎านธรรมดาหาใชํ งานของชํางในราชสานัก อีกทั้งทักษะการทอผ๎า
ไหมของชาวสุรินทร์ก็มิได๎เลําเรียนมาจากสถานศึกษาแหํงใด หากแตํชาวบ๎านสุรินทร์ล๎วนได๎รับ
การถํายทอดความรู๎ทักษะตําง ๆ มาจากบรรพบุรุษ โดยปรากฏข๎อเท็จจริงวํา เด็กสุรินทร์เมื่ออายุ 9
ขวบก็เริ่มย๎อมสีผ๎าไหมได๎แล๎ว พออายุ 12 ขวบเด็กสุรินทร์ก็สามารถทอผ๎าไหม
ประการที่สอง ผ้าไหมสุรินทร์มีจุดเด่นด้านวัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพสูงปราศจาก
สารเคมี เพราะการที่ ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎ไหมน๎อย 11 หรือใจไหมชั้นหนึ่ง (ภาษาเขมรเรียกวํา
10

วิโรจน์ แก้วเรือง. สาระน่ารู้หม่อนไหม. World Wide Web http://gotoknow.org/blog/seri/102457
ไหมน๎อย คือ เส๎นไหมที่สาวจากรังไหม โดยผู๎สาวไหมได๎สาวเส๎นไหมจากเปลือกนอกของรังไหม (ไหมลืบ)
ออกหมดแล๎ว และผู๎สาวไหมจึงจะทาการสาวเส๎นไหมน๎อยได๎ ไหมน๎อยจะมีความนุํมนวลเมื่อสัมผัส ขนาด
ของเส๎นและสีสม่าเสมอ และชาวบ๎านมักนิยมเรียกไหมน๎อยในชือ่ อื่น ๆ อีก 2 ชื่อ เชํน ไหมยอม หรือไหม 1
เส๎น
11
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“โซคไซ”) เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผ๎าไหมทั้งผืน และการได๎มาซึ่งเส๎นไหมน๎อยนี้ต๎องพึ่งพิ ง
กระบวนการเลี้ยงหนอนไหม โดยผู๎เลี้ยงหนอนไหมต๎องใช๎วิธีการตามธรรมชาติและปราศจาก
สารเคมีเทํานั้น มิฉะนั้นตัวหนอนไหมจะไมํอาจผลิตเส๎นใยไหมที่มีคุณภาพได๎ รวมทั้งรังไหมอาจ
ชารุดเสียหายได๎ ดังนั้นเส๎นไหมน๎อยอันเป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นเส๎นไหมที่ปราศจาก
สารพิษ อันทาให๎เส๎นไหมน๎อยมีความปลอดภัยสูงตํอผู๎สวมใสํ เพราะผ๎าไหมสุรินทร์จะไมํสร๎าง
ความระคายเคืองตํอผิวหนังผู๎ใช๎
สํวนมูลเหตุที่ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎เส๎นไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการผลิต ก็เพราะคุณสมบัติ
พิเศษของเส๎นไหมน๎อยที่มีเส๎นใยเล็ก เรียบ นุํม และผู๎สวมใสํจะมีความรู๎สึกเย็นสบาย อันทาให๎
ผ๎าไหมสุรินทร์มีความเรียบ นิ่ม สวยงาม ไมํยับงําย ผู๎สวมใสํผ๎าไหมสุรินทร์จึงไมํรู๎สึกร๎อนและ
ไมํเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
อยํา งไรก็ตามจากการส ารวจข๎อมูล ตลาดค๎าผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยได๎
พบวํา จุดเดํนด๎านวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์จากไหมน๎อยที่ผลิตตามธรรมชาติกาลังได๎รับผลกระทบ
เพราะกลุํมผู๎ป ระกอบด๎า นพาณิชยกรรมบางกลุํม ผลิตผ๎าไหมจากเส๎นไหมน๎อยรํวมกั บเส๎นไหม
ตํางประเทศ เพราะเหตุที่ปริมาณความต๎องการเส๎นไหมน๎อยมีมากกวําภาคการผลิต เส๎นไหมน๎อย
ในขณะที่ภาคการผลิตแบบอุตสาหกรรมต๎องการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ครั้งละมาก ๆ สํงผลให๎ภาค
การผลิตแบบอุตสาหกรรมนาเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาใช๎รํวมกับเส๎นไหมน๎อย จนทาให๎ผ๎าไหม
สุรินทร์บางสํวนสูญเสียจุดเดํนด๎านคุณสมบัติการใช๎งานไป เพราะผ๎าไหมใยผสมชนิดนี้จะมีเนื้อ
แข็ง ยับยูํยี่งํายไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน
ประการที่สาม ผ้าไหมสุรินทร์ส่วนใหญ่ใช้สีธรรมชาติในย้อมสี ผ๎าไหมสุรินทร์จึงมี
สีสันสวยงาม และไมํฉูดฉาด และมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม๎ รวมทั้งผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ก็จะ
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ที่ ต กค๎ า งในเนื้ อ ผ๎ า ไหม แตํ ด๎ ว ยวิ วั ฒ นาการของการย๎ อ มสี ผ๎ า ปั จ จุ บั น
ผู๎ป ระกอบการบางรายจึง หันไปใช๎สีย๎อมผ๎าซึ่งผลิตจากสารสังเคราะห์หรือเคมีภัณฑ์ เพราะสี
สังเคราะห์ดังกลําวหาได๎งํายตามท๎องตลาด อีกทั้งวิธีการใช๎งานก็ไมํยุํงยากเทํากับการใช๎สี ย๎อมเส๎น
ไหมด๎วยวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น แตํอยํางไรก็ตามคณะผู๎วิจัยก็พบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์สํวน
ใหญํยังคงนิยมใช๎สีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น เนื่องด๎วยวัตถุดิบธรรมเพื่อการย๎อมสีไหม
เหลํานี้เป็นสิ่งที่หาได๎ไมํยากนัก อีกทั้งสํวนราชการในจังหวัดสุรินทร์ก็สํงเสริมให๎ใช๎สีธรรมชาติ
มากกวําสีสังเคราะห์หรือสีเคมี ดัง นั้นผ๎าไหมสุรินทร์จึงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ ผ๎าไหมทอมือที่มี
จุดเดํนด๎านการใช๎สีธรรมชาติไว๎ได๎
ประการที่สี่ ผ้า ไหมสุ ริน ทร์ มี จุด เด่ นที่ เ นื้อ ผ้า แน่น และละเอี ยด เพราะชํางผู๎ท อใน
จังหวัดสุรินทร์เป็นชํ างที่มีฝีมือระดับสูง ชํางทอผ๎าไหมเหลํานี้จึงมีทักษะ ความสามารถสูงกวํา
ชํางฝีมือในจังหวัดอื่น ดังปรากฏวําชํางผู๎ทอสามารถผสมผสานลวดลายตําง ๆ เข๎าด๎วยกันอยําง
สวยงาม พร๎อม ๆ กับการเพิ่มจานวนเส๎นไหมพุํงควบคูํกับการทาลวดลาย ทาให๎ผ๎าไหมสุรินทร์
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มีความหนาของเนื้อผ๎าเพิ่มขึ้นและมีลวดลายที่สวยงามมากขึ้น แตํความหนาของเนื้อผ๎าไหมก็หาทา
ให๎ผ๎าไหมสุรินทร์สูญเสียคุณสมบัติที่ดีอื่น ๆ ไป ทั้งนี้ไมํวําในด๎านความนุํม เรียบ และเนื้อผ๎าที่มี
การระบายความร๎อนที่ดี
ประการที่ห้า ผ้าไหมสุรินทร์เป็นผ้าไหมทอมือที่ไม่ใช้เครื่องจักรในการทอ เนื่องด๎วย
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีชํางทอผ๎าไหมมีฝีมืออยูํเป็นจานวนมาก การผลิตผ๎าไหมของจังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นการผลิตงานฝีมือโดยแรงงานมนุษย์ แม๎แตํตามโรงทอผ๎าไหมใหญํ ๆ ในจังหวัด
สุรินทร์ก็ล๎วนผลิตผ๎าไหมด๎วยมือทั้งสิ้น ผ๎าไหมจึงเป็นงานหัตถกรรมที่แตํละผืนอาจมีลวดลายที่
แตกตํางกันมากหรือน๎อยก็ได๎ ทั้งนี้ตามแตํชํางผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์จะรังสรรค์ขึ้น
ดังนั้นเอกลักษณ์สาคัญของผ๎าไหมสุรินทร์ ก็คือ ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมทอมือที่มี
ลวดลายสวยงาม ทั้งกระบวนการผลิตและวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์ล๎วนใช๎วัตถุดิบตามธรรมชาติเป็น
สาคัญ ประกอบกับทักษะของชํางทอผ๎าไหมที่สามารถทอลวดลายและเพิ่มความหนาของเส๎นไหม
ในเวลาเดียวกันได๎ ทั้งหมดนี้ทาให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับการยอมรับในหมูํผู๎บริโภควํา ผ๎าไหม
สุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและเหมาะตํอการใช๎งาน ดังเชํนผ๎าโฮลสุรินทร์ ซึ่งในผืนผ๎าโฮลนี้จะมี
สีถึง 5 สีใ นผืนเดีย วกั น โดยแตํล ะสีจะมีก ารผสมผสานกั นอยํ างลงตัวในเนื้อผ๎าไหม ภายใต๎
กระบวนการมั ดย๎ อมของชํ า งผู๎ช านาญงาน และด๎ว ยความโดดเดํน ของผ๎า ไหมทอมื อสุริ นทร์
ดังกลําวนี้เองทางภาครัฐจึงกาลังขึ้นทะเบียนสิ่ งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์แกํผ๎าไหมโฮลสุรินทร์ เพื่อเพิ่ม
มู ล คํ า และความเชื่ อมั่ นแกํ ผู๎บ ริ โภควํา สิ นค๎า ผ๎าไหมโฮลสุ ริน ทร์เ ป็นผ๎ าที่ มี คุณภาพและความ
สวยงามรวมทั้งผลิตได๎เพียงจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น
3.3 กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์
ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎นาเสนอแล๎ววํา ผ๎าไหมนับเป็นเครื่องนุํงหํมหรือหนึ่งในปัจจัยสี่ของ
มนุษย์ ซึ่งมนุษ ย์รู๎จักวิธีการผลิตมาเป็นเวลาช๎านานแล๎ว โดยในชํวงแรกของการผลิตผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์ ผู๎ผลิตผ๎า ไหมได๎แกํ ชาวบ๎า นทั่วไป และการผลิตผ๎าไหมเป็ นไปเพื่ อการสร๎าง
เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํมในครัวเรือน หรือเพื่อเป็นเครื่องแตํงกายหรือมอบแกํผู๎อื่นตามประเพณีความเชื่อ
และศาสนา เพราะชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ที่สืบเชื้อสายจากเขมรมีความเชื่อวํา ผ๎าไหมเป็นสิ่งมีคํา
และสามารถใช๎แลกเปลี่ยนหรือจานาเป็นเงินได๎ ด๎วยเหตุนี้ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นหัตถกรรมภายใน
ครอบครั วที่ ผู๎หญิ ง เป็ นผู๎ผ ลิต เมื่ อผู๎หญิง สุรินทร์ วํางเว๎ นจากการเก็ บเกี่ ย วข๎าวในฤดูท านาแล๎ ว
จวบจนถึงปัจจุบันกระบวนการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนก็ยังคงดาเนินอยูํ หากแตํ
ภาคครัวเรือนได๎มีการรวมตัวกันในรูปหมูํบ๎าน เพื่ อการผลิตผ๎าไหมตอบสนองความต๎องการทั้ง
ของครอบครัวและตลาดผู๎บริโภค โดยชาวบ๎านมักเป็นผู๎เลี้ยงไหมสาวไหมและย๎อมสีผ๎าไหมรวมทั้ง
ทอผ๎าไหมภายในครอบครัว
ดังนั้นปัจจุบันการผลิตผ๎าไหมของชาวสุรินทร์จึงพัฒนามาเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยที่ชาวบ๎านยังคงเป็นผู๎ผลิตผ๎าไหมอยํางครบวงจร และหมูํบ๎าน
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ผ๎าไหมแตํละแหํงก็มักมีกี่ทอผ๎าไหมจานวนไมํเกิน 20 เครื่อง ซึ่งในทางทฤษฎีแล๎วถือวําหมูํบ๎าน
หัตถกรรมผ๎าไหมที่มีกี่ทอผ๎าไหมจานวนไมํเกิน 20 เครื่องนี้สร๎างผลตอบแทนดีที่สุด และกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือรูปแบบนี้จะมีวิธีการผลิตผ๎าไหมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การปลูกหมํอน
2) การเลี้ยงไหม
3) การสาวไหม
4) การออกแบบลวดลาย
5) การทอผ๎าไหม
3.3.1 การปลูกหม่อน
โดยที่พื้ นฐานของอุตสาหกรรมการเลี้ย งไหม คือ การปลูกหมํอน ซึ่งเกษตรกรชาว
สุรินทร์ที่สามารถเลี้ยงไหมได๎ดีนั้น เกษตรกรดังกลําวยังต๎องรู๎จักดูแลเอาใจใสํสวนหมํอนไหมด๎วย
เพราะต๎นหมํอนจะเจริญเติบโตได๎ดีในดินรํวนโปรํง มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ประกอบกับภูมิอากาศ
ของจังหวัดสุรินทร์ที่ร๎อนชื้น นับเป็นภูมิอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต๎นหมํอน ซึ่งต๎น
หมํอนจะเติบโตได๎ตลอดทั้งปี แตํที่สาคัญก็คือชํวงเวลาเติบโตของต๎นหมํอนจะแตกตํางกันระหวําง
ฤดูร๎อนและฤดูฝนในประเทศไทย ดังนั้นในประเทศไทยเกษตรกรชาวสุรินทร์จึงมักเริ่มปลูก
หมํอนในระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเริ่มเก็บใบหมํอนครั้งแรกเพื่อใช๎เลี้ยงตัว
หนอนไหม เมื่อต๎นหมํอนมีอายุตั้งแตํ 9 เดือนขึ้นไป
พันธุ์หมํอนที่เกษตรกรเลี้ยงอยูํในปัจจุบันนี้แบํงออกเป็น
1) พันธุ์พื้นเมือง เชํนพันธุ์ใบโพธิ์ หมํอนสา ฯลฯ
2) พันธุ์ตํางประเทศ เชํน หมํอนน๎อย หมํอนนครราชสีมา 60 และหมํอนทองกิ้น ฯลฯ
สาหรับพันธุ์ต๎นหมํอนที่ราชการกระทรวงเกษตรสํงเสริมให๎ปลูกได๎แกํ พันธุ์หมํอนน๎อย
ซึ่งให๎ผลผลิตประมาณ 2,000 ก.ก./ไรํ/ปี และหมํอนนครราชสีมา 60 ซึ่งให๎ผลผลิตมากกวํา 3,000
ก.ก./ไรํ/ปี12
ด๎านพื้นที่การปลูกต๎นหมํอนของเกษตรกรชาวสุรินทร์นั้น เกษตรกรชาวสุรินทร์นิยม
ปลูกต๎นหมํอนในที่วํางรอบ ๆ บริเวณหน๎าบ๎า นเชํนเดียวกับเกษตรกรจังหวัดอื่น ๆ โดยเกษตรกร
สุรินทร์ไมํนิยมปลูกหมํอนเป็นแปลงใหญํดังเชํนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญํ เพราะอาชีพปลูก
หมํอนเลี้ยงไหมและทอผ๎าไหมเป็นเพียงอาชีพเสริมของเกษตรกร โดยอาชีพหลักของเกษตรกร
สุรินทร์คือการปลูกข๎าวหอมมะลิ และการเลี้ยงโคกระบือ

12

อารีย์ งามศิริพัฒนกุล. ไหมและผลิตภัณฑ์ไหม. (กรุงเทพ : สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน. 2539),
น.30
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3.3.2 การเลี้ยงไหม
เนื่องจากเส้นไหมได้มาจากรังของหนอนไหม โดยเส้นใยไหมดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งเกิดเป็น เส้นใยไหม เพื่อที่ผู้ทอจะนาไปถักทอผ้าไหม
ต่อไป การทาความเข๎าใจเรื่องการเตรียมเส๎นไหมจึงต๎องเริ่มต๎นตั้งแตํขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์
หนอนไหม และวิธีการเลี้ยงไหม โดยแตํละขั้นตอนชาวบ๎านจั งหวัดสุรินทร์มีวิธีการดาเนินการ
ดังนี้
ขั้น ตอนแรก การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ไ หม ตามข๎ อมู ล ศู น ย์ ห มํอ นไหมเฉลิม พระเกี ย รติ ฯ
สุรินทร์นั้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงไหม 3 สายพันธุ์ ดังนี้
1) พันธุ์ไทยแท๎ (Native Thai Silk) เพราะไหมสายพันธุ์พื้นเมืองมีความต๎านทานโรคสูง
ฟักเลี้ยงได๎ตลอดทั้งปี และเกษตรกรสามารถผลิตไขํไหมด๎วยวิธีงําย ๆ ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไหม
พันธุ์พื้นเมืองจะให๎รังไหมสีเหลือง แตํผลผลิตเส๎นไหมต่า จานวนรังไหมประมาณ 20,000 รังจะ
สาวไหมได๎หนัก ประมาณ 1 กิ โลกรัม พั นธุ์ไหมไทยแท๎ เชํน พั นธุ์นางน๎อย พันธุ์นางเหลือง
เป็นต๎น
2) พันธุ์ไทยลูกผสม (Thai Hybrid) ไหมพันธุ์นี้เป็นลูกผสมระหวํางไหมพันธุ์ไทยแท๎
กับพันธุ์ตํางประเทศ รังไหมมีสีเหลือง และเกษตรกรสามารถฟักเลี้ยงไหมได๎ตลอดทั้งปี จานวน
รังไหมประมาณ 10,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1 กิโลกรัม ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม เชํน
พันธุ์นคราชสีมา 1 เป็นต๎น
3) พันธุ์ลูกผสมตํางประเทศ ได๎แกํพันธุ์ไหมลูกผสมโดยใช๎สายพันธุ์ทั้งพํอและแมํจาก
ตํางประเทศ รังไหมที่ได๎มีสีขาว ไหมพันธุ์ลู กผสมที่นิยมเลี้ยง คือสายพันธุ์จีนผสมกับสายพันธุ์
ญี่ปุ่น ไหมพันธุ์นี้ฟักไขํได๎ 2 ครั้ง/ปี จานวนรังไหม 5,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1
กิโลกรัม เชํน พันธุ์นราราชสีมา 60 (เหลืองโคราช) เป็นต๎น และพันธุ์ไหมลูกผสมตํางประเทศนี้
เกษตรกรไมํสามารถผลิตไขํไหมด๎ วยตนเองได๎ เนื่องจากการใช๎เงินลงทุนและต๎องใช๎ความรู๎ทาง
วิชาการสูง เกษตรกรจึงต๎องจองไขํไหมจากสถาบันหมํอนไหม เพื่อการเพาะเลี้ยงเทํานั้น13
นอกจากพันธุ์ไหมทั้ ง 3 สายพั นธุ์ข๎างต๎น ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา ขณะนี้บางพื้ นที่ของ
จังหวัดสุรินทร์เกษตรกรได๎เลี้ยงหมํอนไหมสายพันธุ์ไทยที่เรียกวํา ไหมทอง โดยไหมทองถือ
กาเนิดจากพันธุ์ไหม กสก.11 มีลักษณะเด่นประจาพันธุ์ คือหนอนไหม มีลาตัวขาวปลอดและลาตัว
แต้มปนกัน และไหมทองนี้จะมีเส๎นไหมเป็นสีเหลืองทอง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อีก

13

นัฎฐพร ปางปัญญากุลชัย. ปัจจัยสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปและปัจจัยการแขํงขันของอุตสาหกรรมทีส่ ํงผล
กระทบตํอการสํงออกสินค๎าผ๎าไหมและผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย. สาขาการจัดการธุรกิจระหวํางประเทศ
คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
2545, น.10-12
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เชํน เส้นไหมมีความเหนียวมากเส้นไหมสายพันธุ์อื่น สีของเส้นไหมมีความสม่าเสมอ เส้นไหม
มีความนุ่มนวลและมีความเลื่อมมันระดับดีเยี่ยม เป็นต้น ดังนั้นภายใต้การสนับสุนนของสถาบัน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรจึงเริ่มหันมาเลี้ยงไหมทองมากขึ้น พร้อม
ทั้งผู้ประกอบการหลายรายในสุรินทร์ได้นาไหมทองมาใช้เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่ง เพื่อการผลิตผ้า
ไหมออกจาหน่าย เช่นผ้าไหมของร้านเรือนหม่อน ไหมไทย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น
ขั้นที่ส อง การเลี้ ยงไหม ตามที่คณะผู๎วิ จัย ได๎ รับข๎อมูล จากศูนย์ หมํอนไหม จังหวั ด
สุรินทร์ และการตรวจสอบข๎อมูลการเลี้ยงไหมในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ภาคการเลี้ยง
ไหมยังอยูํในรูปกิจกรรมในครัวเรือน ซึ่งชาวบ๎านตามหมูํบ๎านตําง ๆ มักนิยมเลี้ยงไหมกันอยําง
แพรํหลาย แม๎วําบางหมูํบ๎านอาจมิได๎ทอผ๎าไหมก็ตาม หากแตํหมูํบ๎านนั้นจะเป็นผู๎ผลิตเส๎นไหม
ดิบ เพื่อการจานํายแกํโรงงานทอผ๎าไหมหรือชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมรายอื่น ๆ โดยในสํวนการเลี้ยง
ไหมนั้นเริ่มตั้งแตํ การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมและการให๎ใบหมํอน สุดท๎าย
การเก็บรังไหม ตามลาดับดังนี้
1) การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม
1.1) เตรียมสวนหมํอนเลี้ยงไหมในระดับครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรจะต๎องใช๎ใบหมํอนใน
การเลี้ยงจนถึงไหมทารังประมาณ 300 – 400 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง)
1.2) ทาความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณ์ตําง ๆ โดยการล๎างทาความสะอาด หรือนาไป
ผึ่งแดดแล๎วนาไปฉีดอบฟอร์มาลีน 3 % ในโรงเลี้ยงอัตรา 1 ลิตร/ตารางเมตร โดยอบทิ้งไว๎อยําง
น๎อย 2 วันจึงเปิดโรงเลี้ยงให๎กลิ่นฟอร์มาลีนระเหยอยํางน๎อย 1 วันจึงจะเข๎าเลี้ยงไหมได๎
(สํวนผสมฟอร์มาลีน 3 % =ฟอร์มาลีน 40% 1สํวน ตํอน้า 13 สํวน)
1.3) เตรียมสารเคมีโรยตัวไหมเพื่อใช๎โรยบนตัวไหมตอนเลี้ยงแรกฟัก และไหมตื่นทุก
วัยใช๎ประมาณ 1 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) หรือคลอรีนผง 3.5 % (คลอรีน 60% จานวน 1 สํวนผสมกับ
ปูนขาว 17 สํวน)
1.4) เตรี ย มแกลบเผาและ/หรื อ ปู น ขาวโรยบนตั ว ไหมในระยะหนอนไหมเพื่ อ ลด
ความชื้น
1.5) เตรียมภาชนะใสํเศษใบหมํอนและมูลไหม
2) การเลี้ยงไหม
วิธีการเลี้ยงไหมวัยอ่อน(วัย1 –3)
- ให๎ใบหมํอนหั่นประมาณ 80 กรัม โรยให๎
สม่าเสมอหลังจากนั้นให๎ใบหมํอนเลี้ยงไหมอีก 2
ครั้งในวันแรกนี้
- เพื่อป้องกันใบหมํอนเหี่ยวเร็วและควบคุม

วิธีเลี้ยงไหมวัยแก่(วัย4 –5)
ระยะการเลี้ยง
- วัยที่ 4ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 3 วัน นอน11/2วัน
- วัยที่ 5ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 6 – 7 วัน ไหมจะสุก
ทารัง
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ความชื้นให๎เหมาะสมกับหนอนไหมวัยอํอนควร
คลุมด๎วยใบตองหรือผ๎าชุบน้าหมาด ๆ หรือแผํน
พลาสติกที่สะอาด
การให๎อาหารไหมจะเจริญเติบโตได๎ดีต๎องกินใบ
หมํอนสด มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอตามเวลาที่
กาหนดโดยเลี้ยงวันละ 3 มื้อกลางวันให๎ 2 เทําของ
มื้อเช๎า สํวนมื้อเย็นให๎ 4 เทําของมื้อเช๎า เนื่องจาก
ระยะเวลากินยาวกวํา ใช๎ใบหมํอนประมาณ22 – 25
กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) สาหรับการเลี้ยงไหมแบบ
สหกรณ์ จะใช๎ใบหมํอนประมาณ 8 – 9กิโลกรัม/
แผํน (กลํอง)
3) การเก็บใบหม่อน เพื่อการเลี้ยงไหมวัยอํอนควรเก็บใบหมํอนให๎เหมาะสมกับวัยดังนี้
-วัยที่ 1 เก็บใบใต๎ยอดลงมาใบที่ 1 – 3 หรือเด็ดยอด
-วัยที่ 2 เก็บใบต่าลงมาใบที่ 4–6 หรือใช๎กรรไกรตัดกิ่งใบที่ 1 – 6
-วัยที่ 3 เก็บใบต่าลงมาใบที่ 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 เริ่มต๎นจากเมื่อหนอนไหมกินใบ
หมํอน หลังจากที่หนอนไหมฟักออกมาจากไขํแล๎ว ประมาณวันที่ 10 หนอนไหมก็จะหยุดกินใบ
หมํอนและลอกคราบ ระยะนี้เรียกวํา “ไหมนอน” ตํอจากนั้นหนอนไหมจะกินใบหมํอนและลอก
คราบอีกประมาณ 4 ครั้งเรียกวํา “ไหมตื่น” ในชํวงนี้ตัวไหมลาตัวหนอนไหมจะมีสีขาวเหลืองใส
หดสั้น และเมื่อหนอนไหมหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกวํา “หนอนสุก” ชํวงนี้ผู๎เลี้ยงไหมต๎องรีบ
แยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหมํอนและเตรียม “จํอ” คืออุปกรณ์ที่จะให๎ตัวไหมเกาะเพื่อชักใย
หํอหุ๎มตัว ซึ่งหนอนไหมจะเริ่มพํนใยหํอหุ๎มรังไหม 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 ในฐานะที่หนอนไหมกลุํมนี้จะเป็นแมํพันธุ์ ใน
การเลี้ยงไหมรุํนตํอไป กลุํมที่สองรังไหมที่มีความสมบูรณ์ รังไหมในกลุํมนี้จะถูกนาไปสาวไหม
กํอนที่หนอนผีเสื้อจะเจาะรังไหมออกมา อันจะทาให๎เส๎นใยไหมขาดและเสียคุณภาพไป
3.3.3 การสาวไหม
การสาวไหม คือ การดึงเส๎นใยออกจากรังไหม เส๎นไหมที่ได๎มาจากการดึงเส๎ นใยจากรัง
ไหมหลาย ๆ รังรวมเป็นเส๎นเดียว โดยเส๎นใยจะพันกันเป็นเกลียวทาให๎เกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน
เส๎นไหมที่ได๎จึงมีความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง15
ปัจจุบั นเกษตรกรชาวสุรินทร์มีก ารสาวไหมในระดับ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่ง
เกษตรกรจะใช๎ เครื่องสาวไหมทั้ ง แบบพื้ นบ๎านและแบบปรับปรุงโดยใช๎แรงคนรํวมกั บการใช๎
มอเตอร์ไฟฟ้า เส๎นไหมที่ผลิตได๎เกือบทั้งหมดจะถูกใช๎เป็นเส๎นพุํงในการผลิตผ๎าไหม
ด๎านกระบวนการสาวไหมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อผู๎สาวไหมได๎รังไหมจากผู๎เลี้ยงไหมในขั้นแรกแล๎ว ผู๎ สาวไหมต๎องคัดแยกรังไหม
ที่มีคุณภาพดีออกจากรังไหมที่เสีย หาย เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมที่มีคุณภาพดี ถ๎าหากไมํมีการคัดแยก
นารังดีและรังเสียมาสาวปนกัน คุณภาพเส๎นไหมที่ได๎ก็จะมีคุณภาพลดลง เพราะลักษณะรังเสียจะ
มีผลตํอคุณภาพของเส๎นไหมที่ ส าวได๎ใ นด๎านความเรีย บและความสะอาดของเส๎นไหม และ
นอกจากนี้ยังมีผลตํอการสาวทาให๎เส๎นไหมขาดบํอย
2) หลังจากนั้นผู๎สาวไหมต๎องนารังไหมที่คัดแยกแล๎วไปอบแห๎ง
3) เมื่ อ รั ง ไหมถู ก อบแห๎ ง แล๎ ว ผู๎ ส าวไหมต๎ อ งน ารั ง ไหมไปต๎ ม น้ าด๎ ว ยน้ าสะอาด
จนกระทั่งรังไหมเริ่มพองตัวออกมา ผู๎สาวไหมก็จะใช๎ปลายไม๎เกี่ยวเส๎นใยออกมารวมกันหลาย ๆ
เส๎น โดยการสาวไหมนี้ต๎องเริ่มต๎นจากขุยไหมรอบนอกจนถึงเส๎นใยไหมด๎านใน เส๎นไหมที่ได๎
จากด๎านนอกของรังไหมนี้เรียกวํา “ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” แตํเมื่อผู๎สาวไหมสาวไหมไป
ถึงเส๎นใยด๎านในแล๎ว ผู๎สาวไหมจะแยกเอารังไหมที่มีเส๎นใยด๎านในไปสาวตํางหาก เพื่อที่ผู๎สาว
ไหมจะได๎รับ “เส๎นไหมน๎อย” หรือ “เส๎นไหมหนึ่ง” ซึ่งไหมน๎อยดังกลําวนี้เองที่เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ และเมื่อรังไหมรังหนึ่งถูกสาวใยไหมหมดแล๎ว ผู๎สาวไหมก็
จะนารังไหมใหมํมาสาวเส๎นใยตํอไป โดยเส๎นใยไหมรังใหมํจะถูกสาวรวมกับเส๎นใยไหมรังเกํา
ด๎านคุณสมบัติของผู๎สาวไหม ผู๎สาวไหมต๎องมีทักษะและความชานาญสูงมาก เส๎น
ไหมที่จะได๎รับจึงมีคุณภาพดี และจากการสังเกตของคณะผู๎วิจัยพบวํา ผู๎สาวไหมของจังหวัด
15

สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ. สาระนํารู๎จากใจหมํอนไหม. World Wide Web
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สุรินทร์สํวนใหญํเป็นชาวบ๎านที่ได๎ รับการถํายทอดความรู๎จากบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมา ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู๎ฝึกฝนทักษะการสาวไหมของชาวบ๎านสุรินทร์จึงเริ่มตั้งแตํครั้งเยาว์วัย และเมื่อ
ผํานระยะเวลาประสบการณ์มากพอสมควรแล๎ว เด็กชาวสุรินทร์ก็สามารถเป็นผู๎สาวไหมที่ดีได๎โดย
ไมํยากนัก
4) การกรอเส๎นไหม การตีเกลียว และการทาใจไหม เมื่อผู๎สาวไหมทาสาวไหมและคัด
แยกเอาไหมน๎อยได๎ปริมาณตามที่ต๎องการแล๎ว และผู๎สาวไหมได๎คัดแยกไหมสอง ไหมสามออก
เรียบร๎อยแล๎ว เพื่อ ให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ได๎จากเส๎น ไหมน๎อยมีความหนา หลังจากผู๎สาวไหมได๎
ไหมน๎อยแล๎ว เส๎นไหมน๎อยทั้งหมดจะถูกนาไปตีเกลียวเพื่อเพิ่มความฟูหนาของเส๎นใยไหม
วิธีการ ผู๎ตีเกลียวจะใช๎ไม๎คีบลักษณะคล๎ายไม๎พาย มีรํองกลางสาหรับคีบเกลี่ยรังไหม
และกดให๎เส๎นไหมตีเกลียวแนํนดูเล็ก โดยผู๎ตีเกลียวต๎องระมัดระวังและต๎องอาศัยความชานาญ
และมีเทคนิคในการทาให๎รั งที่ต๎มเกาะกันเป็นเส๎นตามขนาดที่ต๎องการ อันสํงผลให๎เส๎นไหมพัน
หรือไขว๎กันหลายๆรอบ และเมื่อผู๎ตีเกลียวได๎เส๎นไหมดังกลําวแล๎ว เส๎นไหมที่พันหรือไขว๎กัน
หลาย ๆ รอบจะถูกนามาพักไว๎ในกระบุง ตํอจากนั้นเส๎นใยไหมจะถูกนามากรอเข๎า "กง" แล๎วนาไป
หมุนเข๎า "อัก" เพื่อตรวจหาปุ่มปมหรือตัดแตํงเส๎นไหมที่ไมํเทํากันออก หลังจากนั้นเส๎นใยไหมจะ
ถูกเอาเข๎าเครื่องปั่น เพื่อให๎เส๎นไหมแนํนขึ้นกํอนที่จะหมุนเข๎ากงอีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ ซึ่งไหม
หนึ่งไจจะต๎องหมุนกง 80 รอบ เมื่อทาการแบํงไจไหมเรียบร๎อยแล๎วให๎นาเส๎นไหมไปผึ่งในที่รํม
ให๎แห๎ง ไมํควรนาไปผึ่งแดดเพราะจะทาให๎เส๎นไหมเสียคุณภาพ เส๎นไหมที่แห๎งแล๎วสามารถนาไป
จาหนํายหรือเข๎าสูํขบวนการฟอกย๎อมตํอไป หากต๎องการเก็บรักษาควรเก็บไว๎ในที่แห๎งไมํอับชื้น
เพราะอาจทาให๎เส๎นไหมขึ้นราได๎

ภาพ 3-6 ขั้นตอนการสาวไหม
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3.3.4 การย้อมสี แม๎วําในขั้นตอนการตีเกลียมเส๎นไหมดิบจะถูกขจัดไขมันและสิ่ง
สกปรกออกไปบ๎างแล๎วก็ตาม แตํเส๎นไหมดิบที่ได๎มาก็ยังคงมีไขมันตกค๎างอยูํ และเส๎นไหมดิบก็
ไมํได๎มีสีสันสวยงาม กระบวนการย๎อมสีจึงเกิดขึ้น เพื่อการกาจัดไขมันออกจากเส๎นไหมดิบและ
เพิ่มความสวยงามแกํเส๎นไหม กํอนที่ชํางทอผ๎าจะนาเส๎นไหมไปใช๎งานตํอไป ซึ่งในขั้นตอนการ
ย๎อมสีไหมนั้นมีรายละเอียด ดังนี้
กรรมวิธีการย้อมสีไหม ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎พบเห็นข๎อมูลของการกรรมวิธีการย๎อมไหม
ของชาวบ๎านในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ชาวสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติเพื่อการย๎อมไหม
ตั้งแตํครั้งอดีตกาล โดยใช๎สีที่ได๎จากพืชและสัตว์ เชํน แกํนกาแล (หรือเข) คราม ลูกมะเกลือ
เปลือกประโหด และครั่ง ซึ่งมีประโยชน์คือ ทาให๎สีสันสวยงาม สีขรึมไมํฉูดฉาดสอดคล๎องกับ
ลวดลายผ๎า ไหมสุ ริน ทร์ ที่ นิ ย มออกแบบลายเล็ก ๆ ละเอีย ดซั บซ๎ อน เพี ย งแตํก ารย๎ อ มต๎ องใช๎
เวลานาน หมูํบ๎านทอผ๎าไหมในจังหวั ดสุรินทร์จึงมีอุปกรณ์ตําง ๆ ครบอยูํใต๎ถุนเรือน และข๎าง
บ๎านจะมีเชิงกรานสาหรับกํอไฟต๎มสีสมุนไพร เชํนการต๎มครั่งและต๎มแกํนแกแล โดยมีโอํงใบเล็ก
3 ใบเรียงไว๎ใกล๎ ๆ โดยโอํงใบที่ 1 ใช๎เก็บน้าฝนหรือน้าดื่มแชํเปลือกประโหด โอํงใบที่ 2 ใช๎เก็บ
น้าที่ต๎มมดแดงและใบตระมูง โอํงใบที่ 3 เก็บหัวเชื้อที่เกิดจากการหมักใบครามผสมน้าดําง (น้าดําง
ได๎จากการเผากาบกล๎วยนามาแชํน้า)16 และชาวบ๎านสุรินทร์มีกรรมวิธีการย๎อมสีผ๎าไหมแยกเป็น 2
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก การเตรียมไหมดิบด้วยวิธีการด่ องไหม โดยผู๎ย๎อมสีต๎องเตรียมน้าดํางจากขี้เถ๎า
มาฟอกไหมดิบ เพื่อการกาจัดไขมันออกจากเส๎นไหมและไมํให๎ไขมันย๎อนกลับมาติดที่เส๎นไหมอีก
ทาให๎เส๎นไหมที่ได๎มีเส๎นขาวนวลปราศจากไขมัน
ขั้นที่สอง การย้อมสีไหมดิบ การย๎อมสีนับเป็นกระบวนการที่สาคัญอยํางมาก เพื่อที่
ผ๎าไหมจะมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู๎บริโภคต๎องการ และจากเก็บผลสารวจของผู๎ผลิตเส๎นไหมแล๎ว
คณะผู๎วิจัยพบวํา กลุํมหัตถกรรมของชาวสุรินทร์มีวิธีย๎อมสีอยูํ 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การย้อมผ้าไหมด้วยสีสังเคราะห์ หรือเราอาจเรียกวํา สีกรด (Hasid dyes)
สีสังเคราะห์เป็นสีที่ความสดใสและมีระดับสีที่แตกตํางกันมากมาย ทั้งสีชนิดนี้มีความคงทนตํอ
การซักฟอกและแสงแดด และสีดังกลําวมีราคาไมํสูงมากนัก แตํเทําที่คณะผู๎วิจัยได๎สารวจข๎อมูล
มาพบวํา กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎สีเคมี ยกเว๎นในกรณีที่ลูกค๎าแจ๎งความ
ต๎องการให๎ใช๎สีเคมีย๎อมผ๎าไหม กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ จึงจะใช๎สีเคมีเพื่อย๎อมผ๎า
ไหม และในการย๎อมผ๎าด๎วยสีเคมีผู๎ย๎อมสีต๎องดาเนินการตามขั้นตอนตํอไปนี้

16

อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.88
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ขั้นแรก การเตรียมน้าย๎อมสีเคมี เริ่มต๎นจากผู๎ย๎อมสีนาน้าสะอาดมาและเติมสารที่ให๎
ฤทธิ์เป็นกรดลงไป เชํน กรดกามันถัน กรดมดแดง กรดน้าส๎ม หรือแอมโมเนียฟอสเฟต เป็นต๎น
เพราะผงสีเคมีจะละลายน้าได๎ดี ก็ตํอเมื่อน้าที่ใช๎มีฤทธิ์เป็นกรดเทํานั้น
ขั้นที่สอง ขั้นผสมสีเคมี เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้าที่มีฤทธิ์เป็นกรดแล๎ว ผู๎ย๎อมนาผงสีเคมีมา
ละลายลงในน้าที่เตรียมไว๎ พร๎อม ๆ กับ ผู๎ย๎อมสีใช๎น้าเย็นหรือน้าสบูํเทียมผสมลงไปกับน้าย๎อม
เล็กน๎อย ทาการกวนสีจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเติมน้าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 องศา
เซลเซียสลงไป กวนสีอีกครั้งจนน้าสีเป็นสีเดียวกันอีกครั้ง แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้าสีดังกลําวออก
เพื่อให๎น้าสีมีความละเอียดปราศจากตะกอนปะปน

ภาพ 3-7 ตัวอยํางสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ที่ใช๎ย๎อมเส๎นไหม
ขั้นที่สาม ขั้นย๎อมสีสังเคราะห์ หลังจากผู๎ย๎อมได๎น้าสีตามวิธีการข๎างต๎นแล๎ว ผู๎ย๎อมสี
ต๎องเตรียมน้าสีให๎อุํนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเติมสบูํเทียม เกลือแกงที่ละลายคนให๎เข๎ากัน
นาน 10 นาที แล๎วผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมที่ชุบน้าให๎เปียกแล๎วไปจมลงในน้าสีที่เตรียมไว๎ พร๎อม ๆ
กับการคนเส๎นไหมกลับไปกลับมาจนทั่ว กระบวนการนี้ใช๎เวลานาน 10 นาที แล๎วให๎ผู๎ย๎อมเรํง
อุณหภูมิให๎น้าเดือด 90 – 95 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเอาเส๎นไหมออก
และผู๎ย๎อมจึง
เติมกรดลงไปในน้า ตํอจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อมตํอไปอีกนาน 30 – 40 นาที แล๎วผู๎ย๎อม
ก็นาเส๎นไหมออกบิดและซักน้า จนกระทั่งน้าที่ซักไหมเป็นน้าใสหรือหมดจากเส๎นใย แล๎วผู๎ย๎อม
ก็นาเส๎นไหมไปตากให๎แห๎ง และถือวํากระบวนย๎อมสีด๎วยเคมีเป็นอันเรียบร๎อย
ประเภทที่ 2 การย้อมผ้าไหมด้วยสี ธรรมชาติ
จากการสารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย
พบวํา กลุํมหัตถกรรมนิยมใช๎สี ธรรมชาติในการย๎อมผ๎าไหมมากที่สุด และทั้งการใช๎สีธรรมชาติ
ยังเป็นนโยบายของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของจังหวัดสุรินทร์ ตามที่ทางจังหวัดมีนโยบาย
สร๎างจุดเดํนของผลิตภัณฑ์จากสุรินทร์ คือ ผลิตปราศจากสารพิษและใช๎วัตถุดิบธรรมชาติ และ
การที่กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติยังมีสํวนชํวยด๎านสุขภาพของผู๎ผลิตและ
ผู๎ใช๎ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสีธรรมชาติคือสีที่ได๎จากพืช เปลือกไม๎ และวัตถุตามธรรมชาติ ซึ่ง
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วัต ถุ ดิบ เหลํ า นี้เ ป็ นวั ต ถุดิ บ พื้ น บ๎ า น และชาวบ๎ านสามารถแสวงหามาใช๎ ง านได๎ อ ยํ า งสะดวก
ประกอบกับผ๎าโฮลหรือผ๎ามัดหมี่สุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีลักษณะโดดเดํนอยูํที่ลวดลาย ซึ่งลวดลาย
ดังกลําวมีสีถึง 5 สีในผืนเดียวกัน ดังนั้นสีที่ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
นิยมใช๎บํอยครั้งจึงได๎แกํสีธรรมชาติ ดังตํอไปนี้
- สีแดง ได้มาจาก ครั่ง ซึ่งเป็นรังแมลงชนิดหนึ่งตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยูํบน
ต๎นไม๎ และรังของแมลงชนิดนี้เองที่ชาวบ๎านเรียกวํา ครั่ง ลักษณะของครั่งเป็นยางหรือชันชนิด
หนึ่ง อันเกิดมาจากแมลงได๎ขับถํายสารออกจากตัว
วิธีย้อมสีแดง ผู๎ย๎อมจะนาครั่งที่ตากแห๎งแล๎วไปป่นในครกตาข๎าวให๎ละเอียด หลังจาก
นั้นผงครั่งจะถูกนาไปต๎มและกรองจนเหลือแตํน้าครั่ง เมื่อได๎ผู๎ย๎อมได๎น้าครั่งแล๎ว ผู๎ย๎อมก็จะนา
น้ามะขามมาผสมลงในน้าครั่งและต๎มตํอไปจนเดือด และผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมมาชุบน้าให๎เปี ยกและ
บิดพอหมาด ๆ พร๎อมกับผู๎ย๎อมต๎องกระตุกเส๎นไหมให๎เรียงเส๎น หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหม
แชํลงไปในน้าสีที่เตรียมไว๎เป็นเวลา 30 นาที เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมยกเส๎นไหมขึ้นและบิดพอแห๎ง และผู๎
ย๎อมนาเส๎นไหมดังกลําวไปล๎างน้าสะอาด เมื่อเส๎นไหมล๎างน้าเสร็จแล๎ ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไป
ตากให๎แห๎ง
- สีเหลือง ได้จากแก่นเขหรือแกแล โดยผู๎ย๎อมต๎องนาแกํนแกแลมาสับหรือผําเป็นชิ้น
เล็ก ๆ และแชํแกํนแกแลในน้าประมาณ 5 วัน แล๎วผู๎ย๎อมจึงนาน้าแชํแกํนแกแลไปต๎มจนเดือด
เมื่ อน้างวดลงผู๎ย๎ อมจึง กรองน้าสี เพื่ อให๎น้าสีที่ ไ ด๎มีความละเอีย ดปราศจากเปลือกไม๎หรือสิ่ ง
สกปรกอื่น น้าสีที่ได๎จากการกรองถือเป็นน้าสีพร๎อมใช๎งาน
วิธีการย้อมสีเหลือง เมื่อผู๎ย๎อมเตรียมน้าสีจากแกํนแกแลเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ย๎อมจะนาเส๎น
ไหมจุํมลงในหม๎อต๎มน้าสีและต๎มด๎วยความร๎อนประมาณ 30 นาที ระหวํางการต๎มผู๎ ย๎อมต๎องหมั่น
กลับเส๎นไหมบํอย ๆ เพื่อให๎เส๎นไหมดูดน้าสีเข๎าอยํางทั่วถึง เมื่อเส๎นไหมต๎มในน้าสีครบ 30 นาที
แล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมขึ้นและนาไปล๎างน้าสะอาด จนกระทั่งน้าที่ล๎างปราศจากสีเหลืองปะปน
เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมจึงบิดเส๎นไหม กระตุก และตากเส๎นไหมให๎แห๎ง
- สีคราม ได้มาจากรากหรือใบต้นคราม โดยครามที่ใช๎ย๎อมสีนั้นต๎องเป็นต๎นครามบ๎านมี
ขนาดสูง 1.5 เมตร อายุตั้งแตํ 3 เดือน เพราะต๎นครามที่อายุตั้งแตํ 3 เดือนจะเริ่มออกดอก อันแสดง
ถึงวําต๎นครามแกํจัดเต็มที่แล๎ว
วิธีการย้อมสีคราม ผู๎ย๎อมต๎องตัดต๎นหรือกิ่งของต๎นครามที่มีใบติดอยูํมามัดเป็นฟ่อน ๆ
และผู๎ย๎อมนาต๎นหรือใบดังกลําวไปแชํน้าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน จนกระทั่งครามเริ่มเปื่อย ผู๎ย๎อม
จึงคั้นเอาแตํน้าคราม หลังจากนั้นผู๎ย๎อมนาปูนขาวใสํลงไปในน้าคราม จนกระทั่งน้าครามเกิดฟอง
ผู๎ย๎อมรอจนฟองในน้าครามดับ แล๎วผู๎ย๎อมจึงกรองเอาตะกอนน้าครามและเอาตะกอนหยาบ ๆ ทิ้ง
ไป ผู๎ย๎อมจึงนาน้าครามใสํหม๎อดินเผาและเติมน้าดํางลงไป หลังจากนั้นผู๎ย๎อมคนน้าทั้งสองให๎
เข๎ากัน เมื่อน้าย๎อมครามผสมได๎ที่แล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อม โดยการย๎อมสีครามนี้ผู๎ย๎อม

56
ต๎องย๎อมทับอีกครั้ง เพื่อที่สีครามจะเกาะติดทั่วเส๎นไหมและมีความสม่าเสมอ และเมื่อเส๎นไหมมี
สีครามทั่วแล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมผึ่งทิ้งไว๎สักครูํหนึ่ง หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไปซักให๎
สะอาด เพียงเทํานี้เส๎นไหมจะมีสีครามตามที่ต๎องการ
- สีดา ได้มาจากผลมะเกลือผสมกับดินโคลน โดยผู๎ย๎อมนาผลมะเกลือมาตาและผสมน้า
ดินโคลนลงไป แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้ามะเกลือผสมดินโคลน จนกระทั่งน้าย๎อมสีดาสะอาดปราศจาก
กากของผลมะเกลือหรือสิ่งสกปรก
วิธีย้อมสีดา เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้าย๎อมสีดาแล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมมาชุบน้าและบิดพอมาด ๆ
หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อมในน้าสีจานวน 3 -4 ครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหม
ลงย๎อม ผู๎ย๎อมต๎องนาเส๎นไหมไปขึ้นตากแดดให๎แห๎ง กํอนที่ผู๎ย๎อมจะนาเส๎นไหมลงย๎อมสีซ้าทุก
ครั้ง จนกระทั่งผู๎ย๎อมเห็นวํา เส๎นไหมมีสีดาเสมอกันดีแล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนางาดาตาให๎ละเอียดและนา
เส๎นไหมมาคลุกเคล๎าให๎ทั่ว เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมขึ้นผึ่งสักครูํหนึ่ง แล๎วผู๎ย๎อมต๎องกระตุก
เส๎นไหมและตากเส๎นไหมให๎แห๎ง เส๎นไหมที่ได๎จะมีสีดาและเงางาม
- สีเขียว ได้มาจากเปลือกประโหด หรือกระหูด โดยผู๎ย๎อมนาเปลือกประโหดไปล๎างน้า
สะอาด แล๎วผู๎ย๎อมจึงทุบ เปลือกประโหดให๎แตกพอหยาบ ๆ นาเปลือกประโหดที่ไ ด๎มาแชํน้า
สะอาดไว๎ 1 คืน เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมนาน้าแชํเปลือกประโหดมาต๎มเคี่ยว จนกระทั่งน้าดังกลําวได๎สี
เขียวตามที่ต๎องการ
วิ ธี ย้ อ มสี เ ขี ย ว ผู๎ ย๎ อ มต๎ อ งน าน้ าย๎ อ มมากรอง จนกระทั่ ง น้ าย๎ อ มสะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปน หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อม ไหมที่ได๎รับจะมีสีเขียว และเมื่อเส๎นไหมถูก
ย๎อมสีเขียวแล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไปตากผึ่งให๎แห๎งและกระตุกเส๎นไหม
จากข๎อมูลข๎างต๎นเป็นการเตรียมสีธรรมชาติไว๎เพื่อการย๎อมเส๎นไหม และหลังจากได๎สี
ย๎อมตามที่ต๎องการแล๎ว กรรมวิธีขั้ นตํอไป คื อ กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยสีธ รรมชาติ ซึ่ง
ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์มีกรรมวิธีย๎อมอยูํด๎วยกัน 2 แบบ คือ
1) การย๎อมร๎อน
2) การย๎อมเย็น
1) การย้อมร้อน คือการใช๎ความร๎อนที่เกิดจากการต๎ม เพื่อสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ในขั้นตอนการย๎อมเส๎นไหม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นแรก นาเส๎นไหมที่ฟอกแล๎วแบํงใสํหํวง ๆ ละเทํา ๆ กัน จากนั้นนาไปแชํในน้าอุํน
หรือสบูํเทียมนานประมาณ 10 -15 นาที เมื่อครบกาหนดบิดเส๎นไหมให๎พอหมาด ๆ กระตุกเพื่อให๎
เส๎นไหมคลายตัว
ขั้นที่สอง นาน้าสีที่สกัดขึ้นตั้งไฟ จากนั้นเติมเกลือแกงลงในหม๎อย๎อมคนให๎ละลาย
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ขั้นที่สาม เมื่ออุณหภูมิในหม๎อย๎อมได๎ประมาณ 70 องศาเซลเซียล ให๎นาเส๎นไหมลงย๎อม
ประมาณ 40 นาที ขณะย๎อมหมุนกลับเส๎นไหมทุก ๆ 5 นาที และอุณหภูมิหม๎อย๎อมต๎องไมํเกิน 95
องศาเซลเซียล
ขั้นที่สี่ เมื่อเวลาผํานไป 40 นาที ให๎ยกเส๎นไหมขึ้นจากหม๎อย๎อม จากนั้นเติมน้าสะอาด
1 – 2 ลิตร และเติมกรดน้าส๎มลงในหม๎อย๎อม เสร็จแล๎วคนให๎เข๎ ากัน นาเส๎นไหมลงย๎อมตํออีก 20
นาที โดยผู๎ย๎อมต๎องหมั่นกลับเส๎นไหมทุก ๆ 5 นาที
ขั้นสุดท๎าย เมื่อครบ 20 นาทีแล๎ว นาเส๎นไหมขึ้นจากน้าย๎อมและล๎างด๎วยน้าสะอาด 2-3
น้า หรือจนกวําน้าที่ล๎างจะใส บิดให๎มาด กระตุกเพื่อให๎เส๎นไหมคลายตัว และนาเส๎นไหมขึ้นไป
ตาก เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมี สีตามที่ต๎องการ และหากผู๎ย๎อมต๎องการให๎เส๎นไหมมีสีหลาย ๆ สี
แล๎ว ผู๎ย๎อมต๎องมัดเส๎นไหมเป็นข๎อ ๆ และทยอยย๎อมสีตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นไปทีละสีจนครบ เส๎น
ไหมก็จะมีสีที่หลากหลายตามที่ผู๎ย๎อมต๎องการ
นอกจากนี้ทางคณะผู๎วิจัยยังพบวํา ในการย๎อมร๎อนชาวบ๎านมักนิยมใช๎สารชํวยในการติด
สี เพราะสีธรรมชาติจะติดกับเนื้อของเส๎นใยไหมได๎ช๎า ดังนั้นชาวบ๎านสุรินทร์จึงนิยมใช๎สารชํวย
ติดสีกับการย๎อมร๎อนเส๎นไหม โดยการใช๎สารชํวยติดสีอาจกระทาได๎ใน 3 ชํวงเวลา ดังนี้
ชํวงแรก กํอนการย๎อมสี วิธี นี้ชาวบ๎านนิยมใช๎กันโดยทั่วไป โดยชาวบ๎านจะนาเส๎ น
ไหมที่ ผํ า นการท าความสะอาดแล๎ ว ไปใสํ ใ นภาชนะบรรจุ ส ารละลายชํ ว ยติ ด สี และสํ วนมาก
ชาวบ๎านจะทาให๎สารละลายชํวยติดสีร๎อนหรือเดือดนานระหวําง 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมงกํอน และ
ปลํอยเส๎นไหมแชํทิ้งไว๎ในสารละลายตํออีก 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จากนั้นนาเส๎นไหมขึ้นล๎างทา
ความสะอาด กํอนทาให๎เส๎นไหมแห๎งหรือนาไปย๎อมสีตํอไป
ชํวงที่สอง ใช๎สารชํวยติดสีพร๎อมกับการย๎อมร๎อนสี วิธีการนี้สารละลายของสารชํวยติด
สี จ ะถู ก เติ ม ลงไปในน้ าย๎ อ มสี โ ดยตรง และอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช๎ คื อ อุ ณ หภู มิ เ ดี ย วกั บ การย๎ อ มร๎ อ นสี
บางครั้งชาวบ๎านอาจเติมสารชํวยติดสีหลังจากผํานการย๎อมไปชํวงระยะเวลาหนึ่งก็ได๎ โดยเติมสาร
ชํวยติดสีเป็นชํวงระหวํางการย๎อม และการเติมสารชํวยติดสีจะยุติลง เมื่อการย๎อมร๎อนสีใกล๎เสร็จ
สิ้น หลังจากการย๎อมแล๎วเส๎นไหมอาจถูกแชํในน้าย๎อมจนเย็นตัวลง หรือบางครั้งชาวบ๎านจะนา
เส๎นไหมออกจากน้าย๎อมทันทีก็ได๎ เสร็จแล๎วเส๎นไหมจะถูกทาความสะอาดด๎วยน้าสะอาดและ
นาไปตากจนแห๎ง
ชํวงที่สาม การใช๎สารชํวยติดสีหลังการย๎อมร๎อนสีแล๎ว เนื่องจากสารชํวยติดสีบางชนิด
สามารถใช๎ได๎หลังการย๎อมสีแล๎ว เชํนสารส๎ม จุนสี การย๎ อมสีชํวยติดสีแบบนี้จึงแยกกระทาเป็น
อิสระ หลังจากที่ผู๎ย๎อมย๎อมสีเสร็จแล๎ว โดยระยะเวลาที่ใช๎ประมาณ 15 นาที17
17
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2) วิธีการย้อมเย็น คือการนาวัตถุดิบธรรมชาติที่ให๎สีมาสกัดเป็นน้าย๎อมสีด๎วยวิธีการ
หมัก จนกระทั่งได๎น้าหมักสี และใช๎แสงแดดเรํงปฏิกิริยาในการย๎อมเส๎นไหมให๎ติดสี เชํนการ
ย๎อมสีด๎วยครามฮํอม และมะเกลือ เป็นต๎น โดยวิธีการย๎อมเย็นนี้ ทางคณะผู๎วิจัย พบวํา ชาวบ๎าน
สุรินทร์นิยมใช๎ควบคูํไปกับการย๎อมร๎อน โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ อ.ทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง ณ
ที่นี้เป็นแหลํงผลิตผ๎าไหมที่มีชื่อเสี ยงแหํงหนึ่งของจังหวัดนั้น อาจารย์วีระธรรมฯ ผู๎นาการทอผ๎า
ของที่นี้นิยมใช๎การย๎อมเย็นรํวมกับวิธีการย๎อมร๎อนเสมอ ดังสังเกตได๎จากบริเวณรอบ ๆ บ๎านพักใน
เขตอาเภอทําสวําง ชาวบ๎านจะมีถังหมักน้าย๎อมอยูํรอบ ๆ บ๎านหลายใบ ในด๎านขั้นตอนการย๎อม
เย็นนั้นมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนแรก ละลายน้าครามที่เตรียมไว๎ กรองเอาเศษผงที่มากับเนื้อครามออก
ขั้นที่สอง เมื่อได๎น้าครามแล๎วเติมโซดาไฟ เพื่อเป็นตัวทาละลายคราม คนน้าครามจน
โซดาไฟละลายหมด จากนั้นเติมเกลือ และกลูโคส คนให๎ละลาย จะได๎น้าครามสีน้าเงิน
ขั้นที่สาม เติมผงเหม็น (โซเดียวไฮโดรซัลไฟล์) ลงในน้าคราม คนเบา ๆ จนละลาย
หมด น้าสีจะเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีเหลืองอมเขียวเกิดฟองเล็ก ๆ ที่ขอบของภาชนะเป็นสีน้าเงิน
จากนั้นทิ้งน้าครามไว๎ 1 ชั่วโมง เพื่อให๎ครามทาปฏิกิริยากับตัวทาละลายได๎ดียิ่งขึ้น และพยายาม
ไมํให๎น้าครามสัมผัสอากาศ
ขั้นที่สี่
นาเส๎นไหมที่ได๎ลงย๎อมในน้าครามที่อุณหภูมิห๎อง โดยในชํวง 15 นาทีแรก
ให๎กลับเส๎นไหมบํอย ๆ หลังจากนั้นให๎เว๎นชํวงความถี่ในการกลับเส๎นไหมประมาณ 5 – 10 นาทีตํอ
ครั้ง ใช๎เวลาในการย๎อม 1 ชั่วโมง ขณะที่เส๎นไหมแชํอยูํในน้าครามพยายามให๎เส๎นไหมจมอยูํใน
น้าย๎อม และไมํให๎เส๎นไหมสัมผัสกับอากาศ เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนสี สํงผลผลให๎ความเข๎ม
ของสีในเส๎นไหมไมํเทํากัน หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา เส๎นไหมสีดําง
ขั้นที่ห๎า ในระหวํางย๎อมเส๎นไหมที่แชํอยูํในน้าครามจะเป็นสีเหลือง ถ๎าสัมผัสอากาศ
จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน เมื่อย๎อมครบ 1 ชั่วโมง นาเส๎นไหมขึ้นบิดให๎หมาด กระตุกตากในที่รํม
โดยในขั้นตอนนี้ต๎องทาอยํางรวดเร็ว เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้าเงินรวดเร็ว
มาก เมื่อเส๎นไหมเริ่มสัมผัสกับอากาศ และพยายามคลี่เส๎นไหมให๎สัมผัสกับอากาศให๎ทั่วทุกเส๎น
เพราะเส๎นไหมจะได๎มีสีสม่าเสมอ การตากเส๎นไหมในที่รํมนี้ใช๎เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
ขั้นสุดท๎าย นาเส๎นไหมที่ได๎ในขั้นที่ 5 มาล๎างน้าให๎สะอาด และกระตุกตากให๎แห๎งในที่
รํม เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมีสีเงินตามที่ต๎องการได๎ เชํนเดียวกันกับการย๎อมร๎อนหากต๎องการย๎อม
เส๎นไหมสีอื่น ๆ ผู๎ย๎อมก็เปลี่ยนน้าย๎อมจากครามเป็นน้าย๎อมสีอื่น ๆ18
ดังนั้นในการย๎อมไหมด๎วยสีธรรมชาติของชาวสุรินทร์จึงยังเป็นกรรมวิธีตามวิถีธรรมชาติ
ทั้งนี้ไมํวําด๎านวัตถุดิบ กระบวนการตําง ๆ หากมีการใช๎สารเคมีในการย๎อม เชํนโซดาไฟ ฯลฯ ก็
18

อ๎างแล๎ว
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เป็นเพียงบางกระบวนการเทํานั้น แตํกระบวนการหลัก ๆ แล๎ว การย๎อมสีของกลุํมหัตถกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์ยังเป็นวิธีการดั้งเดิม ซึ่งกระบวนการให๎ความปลอดภัยด๎านสุขภาพของผู๎ย๎อมและผู๎ใช๎
ผ๎าไหม เพราะผ๎าไหมที่ย๎อมจากสีธรรมชาติจะไมํกํออาการแพ๎สารเคมีตํอผิวหนังผู๎ใช๎แตํอยํางใด
ประเภทที่ 3 การย้ อ มสี ค รามและการย้ อ มเย็ น พร้อ มกั บ การใช้พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
สีครามอันได๎จากต๎นคราม ชาวบ๎านสุรินทร์เรียกต๎นครามวํา “ตรมเสร๏าะ” มีขนาดประมาณ 1- 1.5
เมตร ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์นิยมปลูกไว๎ข๎างบ๎านหรือมุมใดมุมหนึ่งของที่นา โดยชาวบ๎านจะ
เริ่มปลูกด๎วยการใช๎เมล็ดเพาะในฤดูฝน จนอายุ ประมาณ 3 เดือนต๎นครามก็จะออกดอกและมีฝัก
คล๎ายถั่วแระมีเมล็ดอยูํข๎างใน เมื่อดอกแกํจัดเต็มที่ ชํางทอชาวสุรินทร์ก็จะตัดยอดหรือกิ่งครามที่มี
ใบติดอยูํมามัดเป็นทํอน ๆ แชํน้าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน จนครามเปื่อย
โดยปกติแล๎วการย๎อม
สีครามของชาวสุรินทร์ อาจใช๎วิธีการย๎อมสีครามด๎วยวิธีย๎อมเย็นหรือย๎อมร๎อนดังที่ปรากฏอยูํใน
หัวข๎อการย๎อมสีธรรมชาติก็ได๎
สาหรับชาวสุรินทร์เองแล๎ว ชาวสุรินทร์มีวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
วิธีการนี้นับเป็นวิธีการเฉพาะของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เทํานั้น และไมํปรากฏวําชํางทอผ๎าใน
จังหวัดอื่นใช๎วิธีนี้ในการย๎อมสีเส๎นไหม กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือ
เป็นภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม๎วําในปัจจุบันปรากฏวําชาวบ๎าน
ที่ใช๎วิธีการดังกลําวนี้เหลืออยูํไมํกี่หลังคาเรือนก็ตาม แตํวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็
ยังปรากฏอยูํตามเขตพื้นที่ตําง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้คือ ที่บ๎านนาแห๎ว ตาบลสวาย ที่บ๎าน
สวาย ตาบลสวาย บ๎านเขวาสินริน ทร์ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ บ๎าน
บัลลังก์ ตาบลบ๎านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กรรมวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีกฎข๎อหนึ่งคือ หากผู๎ย๎อมต๎องการย๎อม
ไหมมัดหมี่แล๎ว ผู๎ย๎อมต๎องต๎องย๎อมสีอื่น ๆ ด๎วยสีธรรมชาติทั้งหมดกํอน หลังจากนั้นผ๎าไหม
มัดหมี่จึงย๎อมด๎วยสีครามพื้นบ๎านได๎ สีครามจะติดกับเส๎นใยไหมได๎ดีมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎า
มัดหมี่แมํลายโฮล การที่ย๎อมสีจากต๎นครามนั้นจะให๎สีแกํผ๎ามัดหมี่โฮลถึง 4 สี คือ สีเขียว สีมํวง สี
เปลือกมังคุด สีน้าเงิน และอาจจะมีสีดาเพิ่มขึ้นอีกสีก็ได๎ โดยผู๎ย๎อมต๎องปฏิบัติ ดังนี้19
1) นาต๎นครามมาตัดออกเป็นทํอน ๆ ความยาว 1 – 2 คืบ
2) นาต๎นครามที่ตัดแล๎วมาแชํน้าดํางที่ได๎จากขี้เถ๎าของต๎นกล๎วย มะพร๎าว หรือเปลือก
นุํน และน้าขี้เถ๎าต๎องเอาไปกรองจนเหลือแตํน้าใสแล๎ว
3) เมื่อแชํครามไว๎ 2 – 3 วันแล๎ว ให๎กรองน้าครามและขจัดเศษครามออก จนกระทั่ง
เหลือแตํน้าข๎น ๆ
19

อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.89
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4) เสร็จแล๎วนาน้าครามข๎นไปหมักเป็นหัวเชื้อในโอํงที่มีฝาปิด ซึ่งน้าหัวเชื้อนี้สามารถ
เก็บไว๎ใช๎ได๎ตลอดปี
5) จากนั้นตักเอาหัวเชื้อจากโอํงมาเทลงอําง ซึ่งอํางเหลํานี้ต๎องตั้งอยูํบ๎านร๎า นที่ตั้งอยูํ
บริเวณที่มีแดดจัดประมาณ 5- 6 วัน โดยตักเอาหัวเชื้อใสํอํางใบละประมาณ 2 ชามแกง และเทน้า
ดํางอัตราสํวนเทํากันลงไปผสม ปิดฝาและผึ่งแดดไว๎ตลอดทั้งวันหลาย ๆ วัน แตํต๎องคอยระวังอยํา
ให๎น้าฝนลงไปผสมไมํได๎เป็นอันขาด
6) เมื่อน้าหมักในอํางขึ้นสีแล๎ว ชํา งชาวสุรินทร์จะตักเอาน้าส๎มมดแดงผสมใบตระมูงที่
เก็บไว๎ในโอํงอีกใบมาผสมทุกเช๎ากํอนพระอาทิตย์ขึ้น ในอัตราสํวนวันละ 1 แก๎ว
7) รอตํอไปอีกประมาณ 4 – 5 วันในขั้นนี้ถือเป็นการเลี้ยงคราม (หากเป็นชํวงฤดูฝนต๎อง
รอถึง 14 – 15 วัน) สีจึงเกิดขึ้นในอําง เพียงเทํานี้ชํางชาวสุรินทร์ก็ได๎น้าครามไว๎ใช๎ย๎อมสีแล๎ว
8) วิธีการย๎อมสีคราม กํอนนาน้าครามมาใช๎ชํางชาวสุรินทร์ต๎องทดลองใช๎ไม๎พายคนดู
หากพบวําผ๎าที่ผูกติดอยูํกับไม๎พายเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีดา แสดงวําน้าครามพร๎อมใช๎งานแล๎ว
หลังจากนั้นใช๎นิ้วจุํมลงไปตรวจสอบวําน้าสีอุํนหรือไมํ เพราะการย๎อมเส๎นไหมด๎วยแสงอาทิตย์น้า
สีต๎องอุํนปานกลาง โดยชํวงเวลาที่เหมาะสม คือประมาณชํวง 10.30 – 11.00 น. และ 14.00 –
15.00 น. เป็นเวลาที่น้าสีมีอุณหภูมิที่เหมาะสม หลังจากรับแสงแดดมาตลอดทั้งวัน บางครั้งชําง
ชาวสุรินทร์บางคนอาจเติมเหล๎าขาวลงในน้าสีเล็กน๎อย เพื่อกระตุ๎นให๎น้าสีอุํน
9) สาหรับผ๎าไหมมัดหมี่แมํลายโฮล การย๎อมสีด๎วยน้าครามดังกลําวจะย๎อมในขั้นที่สาม
หลังจากมัดย๎อมสีแดงด๎วยครั่งแล๎วและมัดย๎อมสีเหลืองด๎วยแขและประหูด สุดท๎ายให๎แกะเชือกเปิด
สีแดงและสีเหลืองและสีขาวบางสํวน นาน้าไหมครามที่เตรียมไว๎มาย๎อมสีครามให๎ปรากฏเป็นสีน้า
เงิน สีเขียว สีมํวง สีดา โดยผู๎ย๎อมใช๎มือจุํมเส๎นไหมและขยา พร๎อมกับบิดไหมเพื่อให๎สีเข๎ากับ
เส๎นไหม ทาเชํนนี้สลับกันเป็นเวลาประมาณ 20 – 25 นาที
10) จากนั้นชํางชาวสุรินทร์จะนาเส๎นไหมไปล๎างด๎วยน้ากรดมดแดงชนิดเจือจางกวําที่ใช๎
ผสมครามในครั้งแรก หรืออาจนาไปล๎างด๎วยน้ามะพร๎าวอํอนก็ได๎ เสร็จแล๎วนาไปตากแห๎ง
ด๎วยกรรมวิธีการย๎อมสีเส๎นไหมช๎างต๎นทั้ง 3 วิธีแสดงให๎เห็นวํา กรรมวิธีการย๎อมเส๎ น
ไหมเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอยํ างมาก เพราะการย๎อมสีเส๎นไหมมิใชํ เพียงการสร๎างสีสันที่
สวยงามเทํานั้น หากแตํการย๎อมสียังถือเป็นการขจัดไขมันที่ติดมากับเส๎นไหม โดยการย๎อมสีทั้ง 3
วิธีดังกลําวเป็นวิธีการที่ชํางชาวสุรินทร์สํวนใหญํใช๎งานกันทั่วไป แตํสาหรับการย๎อมสีครามด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์ นี้เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ ซึ่งคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบันวิธีการย๎อมสี
ครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชาวสุรินทร์ยังคงใช๎งานอยูํในหมูํบ๎านบางแหํงในจังหวัดสุรินทร์
ดัง นั้ น ขั้ น ตอนการย๎ อ มสี ข องกลุํ มหั ต ถกรรมผ๎ า มไหมทอมื อ ชาวสุ ริน ทร์ข๎ า งต๎น เป็ น
ขั้นตอนที่มีความยุํงยากและละเอียดอํอนมาก และผู๎เกี่ยวข๎องในกระบวนการเหลํานี้ต๎องมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญสูงมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งขั้นตอนการสาวไหมและการตีเกลียวไหมเป็นขั้นตอนที่
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มีความยุํงยากมากที่สุด ด๎วยเหตุนี้สถาบันหมํอนไหมแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมมช.) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได๎ประดิษฐ์
เครื่องสาวไหม ควบตีเกลียวเส๎นไหม และกรอไจเส๎นไหมในเครื่องเดียวกันเรียกวํา “เครื่องสาวไหม
ยู บี 3” เพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู๎ ผ ลิ ต เส๎ น ไหม ท าให๎ ก ารผลิ ต เส๎ น ไหมของคนสุ ริ น ทร์ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วกวําในอดีต 20 แตํอยํางไรก็ดีกระบวนการอื่น ๆ ในการผลิตเส๎น
ไหมก็ยังคงเป็นวิถีธรรมชาติ ดังที่บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์ได๎กระทามาในอดีต ซึ่งปัจจุบัน
กลุํมหัตถกรรมในจังหวัดสุรินทร์ยังคงทาหน๎าที่เป็นผู๎ผลิตเส๎นไหมและเป็น ผู๎จาหนํายเส๎นไหม
ให๎แกํผู๎ท อผ๎า ไหมและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมผ๎าไหมทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดัง
ปรากฏวําในจังหวัดสุรินทร์มีร๎านค๎าเส๎นไหมดิบและเส๎นไหมย๎อมสีจานวนมาก ตามถนนหลายเส๎น
เชํน ถนนจิตรบารุง ถนนธนสาร เป็นต๎น
3.3.5 การออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมสุรินทร์ได้รับการยอมรับเป็นเวลานานว่า ผ้าไหมสุรินทร์มีความสวยงามและมี
เสน่ห์สวยหรู รวมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ยัง มีชื่อเสียงในด้านผ้าทอมือเชิงอนุรักษ์ เพราะกลุ่มชุมชน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ นิยมผลิตผ้าไหมด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยชาวบ้านไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลในการ
ผลิตผ้าไหมแต่อย่างใด แต่จากการสารวจข้อมูลด้านการออกแบบของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
ของชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่า ผ้าไหมสุรินทร์ของชาวบ้านมีลวดลายที่ดัดแปลงจาก
ลวดลายดั้งเดิมหรือใช้ลวดลายดั้งเดิมในการทอผ้าไหม ซึ่งลวดลายเหล่านี้ยังคงเป็นลวดลายตาม
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อของชาวสุรินทร์ ทาให้ลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์เป็นลวดลาย
เชิงอนุรักษ์และมีสีขรึมและไม่ฉูดฉาด เช่นลายผ้าโฮล ลายผ้าอัมปรม ฯลฯ
ในอีก มุม หนึ่ง ชาวบ้า นกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือบางกลุ่มกลับมีพั ฒนาการด้านการ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอย่างก้าวหน้า ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การออกแบบจากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และมูลนิธิศิลปาชีพ ทำให๎ชาวบ๎านกลุํมนี้มี
ทัก ษะความสามารถด๎านการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมเป็นอยํ างดี และชาวบ๎านกลุํมนี้
สามารถพัฒนาลวดลาย สีสันที่แตกตํางจากในอดีต ผ๎าไหมของกลุํมชาวบ๎านเหลํานี้จึงเป็นสิ นค๎า
สํงออกระดับประเทศ เชํน กลุํมทอผ๎าอาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต๎น
ด๎านวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมของชาวสุรินทร์นั้น ปัจจุบันชาวบ๎านมีวิธีการ
ออกแบบอยูํ 3 วิธีการใหญํ ดังนี้
วิธีการแรก การออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษกราฟ วิธีการนี้คณะผู๎วิจัยพบวํา
อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย แหํงหมูํบ๎านผ๎าไหมทอมืออาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์เป็น
ผู๎ใช๎วิธีการนี้ โดยที่อาจารย์วีระธรรมฯ ได๎รับการอบรมความรู๎เกี่ยวกับผ๎าไหมจากมูลนิธิศิลปาชีพ
20
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อาจารย์วีระธรรมฯ จึงเลือกใช๎วิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหมบนกระดาษกราฟ ซึ่งวิธีการดังกลําว
นี้จะทาให๎เกิดลวดลายที่ซับซ๎อนและละเอียดอํอน โดยอาจารย์วีระธรรมฯ จะใช๎ดินสอฝนลายตาม
ชํองตารางในกระดาษกราฟทีละชํอง ๆ จนเกิดเป็นรูปภาพลวดลายที่สวยงาม วิธีการฝนดินสอลง
บนตารางในกระดาษกราฟจึงนับเป็ นวิธีการที่สร๎างลวดลายจากความคิดสติปัญญาของอาจารย์
วีระธรรมฯ ลวดลายที่เกิดขึ้นจึงสามารถแสดงรายละเอียดได๎มากกวําการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการออกแบบ แตํวิธีการดังกลําวนี้มีจุดด๎อยตรงที่ระยะเวลาที่ใช๎ออกแบบมากกวําวิธีการอื่น ๆ
วิธีการที่สอง การออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบด๎วยวิธีการนี้
เป็นวิธีการสมัยใหมํ ซึ่งนักออกแบบรุํนใหมํ นิย มใช๎กันโดยทั่วไป เพราะนักออกแบบรุํนใหมํ
เหลํานี้ได๎รับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาในสาขาการออกแบบสิ่งทอ สํงผลให๎คอมพิวเตอร์
เข๎ า มี บ ทบาทในการออกแบบลวดลายของผ๎า ไหมสุ ริ น ทร์ มากขึ้ น แตํ คณะผู๎ วิ จัย พบวํ า การ
ออกแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ในกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎านยังไมํแพรํหลายมากนัก
เพราะนัก ออกแบบรุํนใหมํนิย มเข๎ าท างานกับผู๎ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตําง ๆ
มากกวําทางานตามหมูํบ๎านในท๎องถิ่น
วิธีการที่สาม การออกแบบลวดลายผ้าไหมพร้อม ๆ กับการทอผ้าไหมไปในเวลาเดียวกัน
จากการสอบถามชาวบ๎านหลาย ๆ คนที่ทอผ๎าไหม พบวํา ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เป็นชํางมี
ฝี มื อ ในการทอผ๎ า ไหมระดั บ สู ง ชํ า งทอผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ อี ก สํ ว นหนึ่ ง จึ ง มิ ไ ด๎ ใ ช๎ ก ระบวนการ
ออกแบบลวดลายทั้ง 2 วิธีการข๎างต๎น หากแตํด๎วยทักษะความชานาญด๎านการทอผ๎าไหม ซึ่งเด็ก
ชาวสุรินทร์สามารถเริ่มทอผ๎าไหมตั้งแตํอายุ 12 ปี ประสบการณ์ในการทอผ๎าไหมที่สะสมมานาน
ของชํา งทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์ ท าให๎ ชํางทอผ๎าไหมสุรินทร์เหลํานี้สามารถทอผ๎าไหมไปตาม
จินตนาการความคิดลวดลายในสมองตน ผ๎าไหมของชํางทอชาวสุรินทร์กลุํมนี้จึงเปรียบเสมือน
กระดาษ ซึ่งชํางทอผ๎าไหมสามารถสร๎างสรรค์ผลงานผํานลวดลายบนผืนผ๎าไหม การทอผ๎าไหม
จึงมีลักษณะคล๎ายกับศิลปินวาดรูปบนกระดาษ โดยชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์กลุํมนี้มิได๎มี การ
เขียนหรือวาดรูปลวดลายขึ้นมากํอนแตํอยํางใด
ดังนั้นจึงอาจสรุปได๎วํา ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํยังคงลวดลายดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของ
ตน เชํ นผ๎า โฮลสุรินทร์ ผ๎า ลายอัปรม ฯลฯ ผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับการยกยํองวําเป็นผ๎าเชิง
อนุรัก ษ์ วัฒนธรรมภายใต๎ก ระบวนการมัดย๎ อมและทอด๎วยมือของชํางทอชาวสุรินทร์ แตํใ น
ขณะเดียวกั นผ๎าไหมสุรินทร์บางสํวนก็ได๎ถูกออกแบบลวดลายขึ้นใหมํ โดยชํางทอผ๎าไหมชาว
สุรินทร์ได๎นาลวดลายทางวัฒนธรรมหลาย ๆ แบบมาดัดแปลง จนกระทั่งเกิดลวดลายที่มีใหมํด๎าน
วัฒนธรรม ซึ่งลวดลายเหลํานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในครัวเรือน
ของชาวสุรินทร์ได๎ดี ตลอดจนผ๎าไหมสุรินทร์ประเภทนี้ยังถือเป็นสินค๎าสํงออกของประเทศไทย
ด๎วยในเวลาเดียวกัน ตัวอยํางของลวดลายผ๎าไหมที่ดัดแปลงขึ้นใหมํนี้ เชํน ลวดลายผ๎าไหมเอเปค
ของกลุํมจันทร์โสภา อาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต๎น

63
3.3.6 การทอผ้าไหม
สาหรับการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ยังคงใช้กรรมวิธีทอผ้าไหมและอุปกรณ์การทอเช่นเดียวกับในอดีต
ซึ่งในการทอผ้าไหมนับเป็นขั้นตอนสุดท๎าย กํอนผ๎าไหมผืนงามจะเกิดขึ้น โดยในการทอผ๎านี้ต๎อง
ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี้
เครื่องกี่ทอผ้า (ชาวบ๎านเรียกวํา “แก็บบ์”) เป็นเครื่องทอผ้าที่มีขนาดใหญ่ประกอบไป
ด้วยโครงกี่ฟืม เขาหูกหรือตะกอ ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้า ไม้สาหรับพาดนั่งสาหรับผู้ทอ เวลา
ทอผ้าไหม ผู้ทอจะเหยียบและดึงเส้นไหมและตะกอขึ้นลง พร้อม ๆ กับใช้ไม้แกนม้วนไหมเส้นยืน
คานแขวน กระสวย หลอดด้ายพุ่ง ผังหรือสะดึงขึงผ้าให้ตึง
ในอดีต ชายชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจะเป็นผู้แกะสลักทากี่ทอผ้าบนเนื้อไม้แข็ง และกี่
ทอผ้าของชาวสุรินทร์มีขนาดใหญ่มาก และมักติดตั้งบริเวณใต้ถุนบ้าน โดยรูปสลักบนกี่ทอผ้า
ชาวสุรินทร์มักเป็นรูปงูหรือพญานาค ซึ่งรูปเหล่านี้มักปรากฏบนที่ที่ใช้แควนรอกและแขวนตะกอ
และเขา หัวนาคจะหันไปทางทิศเดียวกับช่างทอ เสากี่ทอจะสลักเป็นสายกลีบบัวใช้ไม้ประดู่หรือ
ไม้เนื้อแข็งทา กี่ทอผ้าจะนิยมฝังดินใต้ถุนเรือน เพราะช่างทอชาวสุรินทร์ตั้งใจติดตั้งให้แน่นหนา
ถาวร ส่วนหลักค้นมัดหมี่นิยมสลักเป็นลายพันธุ์พฤกษามีกรอบลายชัดเจนบางทีฉลุเป็นลายนาค
เกี้ยวอย่างสวยงาม

ภาพ 3-8 กี่ทอผ้าไหมโบราณ ที่อาเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
กี่ทอผ้าโบราณนี้มีความสูงขนาดบ้าน 2 ชั้น ใช้ช่างทอไม่น้อยกว่า 4 คนในการทอผ้า 1 ผืน
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกี่ทอผ้าโบราณของชาวสุรินทร์ได้ลดปริมาณลงเป็นจานวนมาก
ทั้งกี่ทอผ้าแบบโบราณของชาวสุรินทร์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ได้มีการแกะสลักลวดลายใด เนื่อง
ด้วยชาวสุรินทร์หันไปใช้เครื่องทอผ้า (กี่) สมัยใหม่ ซึ่งเครื่องทอผ้าชนิดนี้มีราคาไม่แพงและมีขาย
ทั่วไป ทั้งมีขนาดเล็กกว่าเครื่องทอผ้า (กี่) แบบโบราณของชาวสุรินทร์ แต่ชาวสุรินทร์หลาย ๆ
ท้องที่ก็ยังคงเก็บรักษากี่ทอผ้าโบราณไว้ใช้งาน เช่น ชาวบ้านในเขตหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ หมูํ
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2 ตาบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ตาบลสวาย และบ๎านจันรม หมูํ 4 ตาบลตาอ๏อง อาเภอ
เมือง เป็นต้น
ปัจจุบัน กี่ทอผ้าที่ชาวสุรินทร์ใช้งานในขณะนี้ คือ กี่ทอผ้าประเภท กี่กระตุก (Flying
shuttle handloom) ซึ่งเครื่องกี่กระตุกนี้เป็นเครื่องทอผ๎าไหมที่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กกวํากี่
ทอผ๎าโบราณ เวลาทอผ๎าเครื่องกี่กระตุกจะไมํโอนเอนไปมาเชํนเครื่องทอผ๎าไหมแบบอื่น ๆ และ
การทอผ๎าไหมด๎วยเครื่องกี่กระตุกใช๎เวลาน๎อยกวําการทอด๎วยเครื่องทอผ๎าไหมแบบอื่น ๆ ทาให๎
กาลังการผลิตผ๎าไหมด๎วยเครื่องกี่กระตุกมีจานวนแนํนอน คุณภาพคงที่ และใช๎เวลาน๎อยในการทอ
ผ๎าไหม อีกทั้งเกรนของผ๎าไหมสุริ นทร์จะไมํบิดเบี้ยว และโครงสร้างเครื่องกี่กระตุกปัจจุบัน
ประกอบด้วยเสา 4 เสา คาน 9 คานบนมี 4 คาน คานล่างมี 1 คาน และคานกลาง 1 คาน มีราวหูกทั้ง
4 ด้าน มีทั้งด้านบนและด้านล่าง
คานแขวน เป็นไม้ห้อยอยู่กับคานของเครื่องกี่กระตุก ซึ่งคานทั้งสองใช้แขวนเชือกที่
ต่อมาจากเขาหรือตะกอ เพื่อให้ตึงอยู่ตลอดเวลา
ฟืมหรือหวี คือเครื่องมือสาหรับทอผ้ามีฟันเป็นซี่ๆ ลักษณะของฟืมคล้ายหวี ฟืมหรือหวี
ใช้สาหรับสอดไหมหรือเพื่อจัดเส้นไหมให้อยู่ห่างกัน และฟืมหรือหวียังทาหน้าที่กระทบไหมพุ่งที่
สานตัดกันกับไหมยืน จนผ้าไหมเกิดเป็นผืนผ้า ทั้งเนื้อผ้าไหมจะบางหรือหนานั้นขึ้นอยู่กับ การที่
ผูท้ อใช้ฟืมหรือหวีในการทอ
ตะกอ ใช้สาหรับแยกเส้นด้ายขึ้น เพื่อเปิดจังหวะให้เส้นด้ายพุ่งสอดขัดกับกับเส้นด้ายยืน
ตะกอหลอก ตะกอแผงหรือเขาใหญ่และเขายาว ใช้เป็นที่เก็บไม้ขิด เพื่อส่งลายให้ทอ
โดยไม่ต้องเก็บขิด เป็นลักษณะตะกอแนวตั้ง
ไม้ (ไม้กาพัน) ใช้สาหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วแยกไว้ต่างหากอีกด้านหนึ่ง ไม้แกนม้วนผ้านี้
จะเหลาเป็นเหลี่ยม จะได้ยึดผ้าที่ม้วนเก็บไว้ไม่ให้ลื่น
ไม้ คือไม้สอดแทนไม้ขิดเพื่อให้ตะกอเปิดกว้าง และสอดเส้นด้ายยืนพุ่งไป
ไม้ขิด คือเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายสาหรับทอผ้า นิยมทาจากเถาวัลย์เครือไส้ตัน โดยไม้
ดังกล่าวจะมีลักษณะตรงกลางกลวง หรือไม้อย่างอื่นเจาะรูตรงกลาง ไม้ขิดมีหน้าที่เป็นแกนของ
หลอดด้าย เพื่อให้ด้ายหมุนไปตามแรงพุ่งของกระสวย
ไม้เหยียบหรือคานเหยียบ คือไม้ไผ่ 2 อันที่ผูกเชื่อมโยงกับเขาผูกหรือตะกอ เพื่อใช้
สาหรับเหยียบดึงเขาหูกทั้ง 2 อัน ให้เส้นไหมยืนขึ้นลงสลับกัน และเปิดช่องเพื่อพุ่งกระสวยไหม
เข้าไปในร่องดังกล่าว เส้นไหมทั้ง 2 ชนิดจะสานขัดกันเป็นเนื้อผ้า
ไม้นั่งทอผ้า คือไม้กระดานหนาพอสมควร และมีความยาวกว่ากี่เล็กน้อย ใช้เวลานั่งทอ
ผ้า ไม้นี้จะใช้พาดระหว่างหลักกี่ข้างหน้ากับหลักม้วนผ้า
บ่ากี่ คือ ไม้ที่รองรับส่วนปลาย 2 ด้านของไม้ม้วนผ้า มี 2 หลัก แต่ละหลักจะอยู่คนละ
ข้างของหูก
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กระสวย ใช้บรรจุหลอดไหมพุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นไหมยืน ต้นและปลาย
เรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องสาหรับใส่หลอดด้าย
ผัง เป็นไม้ที่ขึงไว้ตามความกว้างของผ้าที่ทอ เพื่อให้หน้าผ้าตึงพอดีกับฟืม และเพื่อทา
ให้ลายผ้าตรง ไม่คดไปคดมา21

ภาพ 3-9 เครื่องทอผ๎าแบบกี่กระตุก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง
สํวนเส๎นไหมที่ใช๎ในการทอผ๎าไหมแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ เส๎นไหมยืนและเส๎น
ไหมพุํง ซึ่งเส๎นไหมทั้งสองจะถูกถักทอกันกํอเกิดผ๎าไหมผืนขึ้น โดยเส๎นไหมแตํละประเภทมี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
ประเภทแรก เส๎นไหมยืน คือเส๎นไหมเรียบ (Raw silk) โดยเส๎นไหมที่จะนามาใช๎เป็น
เส๎นไหมยืนนั้น เส๎นไหมดังกลําวต๎องผํานกระบวนการสาวไหม การย๎อมสี การตีเกลียว การ

21

AThaisilk . Thai silk Making กรรมวิธีการทาผ๎าไหมไทย. World Wide Web
http://athaisilk.netfirms.com/variety.htm /
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ควบและการอบเกลียว จนเส๎นไหมมีความอยูํตัว เส๎นไหมดังกลําวจึงมีคุณสมบัติพร๎อมเป็นเส๎น
ไหมยืน
ประเภทที่สอง เส๎นไหมพุํง คือเส๎นไหมผํานกระบวนการควบตีเกลียวแล๎ว โดยนาเส๎น
ไหมดิบหลายเส๎นมาควบตีเกลียวจนมีจานวนเกลียวประมาณ 150 – 180 เกลียวตํอเมตร และเส๎น
ไหมพุํงเป็นเส๎นไหมที่มีขนาดของเส๎นไมํเกิน 150 – 200 ดีเนียร์ ซึ่งหากเส๎นไหมมีขนาดใหญํกวํา
150 – 200 ดีเนียร์แล๎ว เส๎นไหมดังกลําวจะสร๎างปัญหาแกํกระบวนการทอผ๎าไหมและเกิดปัญหา
ด๎านสม่าเสมอของเส๎นไหม ดังนั้นปั จจุบันเส๎นไหมพุํงจึงเป็นเส๎นไหมขนาดเล็กหลายเส๎น ที่ผําน
การควบตีเกลีย ว จนเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการควบตีเกลียวจนมี เกลีย วประมาณ 150 – 180
เกลียวตํอเมตรอันเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหม
นอกจากนี้เส๎นไหมพุํงอาจหมายรวมความถึงเส๎นไหมเดี่ยวที่มีขนาดใหญํ ซึ่งผู๎ทอจะควบ
เส๎นไหมเดียว 2 เส๎นหรือ 4 เส๎น ฯลฯ เข๎าด๎วยกัน
โดยเส๎นไหมดังกลําวไมํผํานการตีเกลียว
ผ๎าไหมที่ได๎จากกระบวนนี้เรียกวํา ผ๎าไหม 2 เส๎น หรือผ๎าไหม 4 เส๎น
ปัจจุบันผ๎าไหมที่ผํานกระบวนการตีเกลียวเป็นผ๎าที่ใช๎กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ
บางครั้งผ๎าไหมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อาจมีเส๎นไหมพุํงถึง 6 เส๎น เพื่อ เพิ่มความหนาของ
เนื้อผ๎าไหม
กรรมวิธีการทอผ้าไหมทอมือสุรินทร์ ทางคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบัน ทางกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือสุรนิ ทร์ได๎มีกรรมวิธีในการทอผ๎าไหม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก การเตรียมเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง ด้วยวิธีลงแป้ง ด๎วยเหตุที่ธรรมชาติของ
เส๎นไหมเป็นเส๎นใยธรรมชาติที่มีความเหนียวมาก โดยในขณะแห๎งเส๎นไหมมีความเหนียวถึง 4.5
กรัม/ดีเนียร์22 ขณะเปียกมีความเหนียว 3.9 กรัม/ดีเนียร์ และเส๎นไหมมีเปอร์เซ็นต์หดตัวจากการยืด
ตัวที่ 2 % 23 ด๎วยเหตุนี้การทอผ๎าไหมจึงต๎องมีก ารเตรียมเส๎นไหมยืนและเส๎นไหมพุํงเสียกํอน
เพื่อให๎ผู๎ทอผ๎าไหมไมํต๎องใช๎แรงมากนักและป้องกันมิให๎เส๎นไหมขาดระหวํางการทอ การลงแป้ง
เส๎นไหมจึงเกิดขึ้น ซึ่งแป้งที่ใช๎ในการลงเส๎นไหมมีอยูํด๎วยกัน 3 ประเภท คือ
ประเภทแรก แป้งธรรมชาติ เชํน แป้งมันสาปะหลัง แป้งข๎าวจ๎าว ฯลฯ ด๎วยคุณสมบัติ
ของแป้งที่ชํวยยึดและเป็นแผํนฟิมส์เคลือบเส๎นใยไหมไมํให๎แตกจากกัน
ประเภทที่สอง สารหลํอลื่น เชํน น้ามันพืช ฯลฯ ด๎วยคุณสมบัติที่ชํวยให๎เส๎นไหมมีความ
ลื่นเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดการเสียดสีระหวํางเส๎นไหมกับตระกอฟันหวีและระหวํางเส๎นไหม
ด๎วยกันเอง ทาให๎เส๎นไหมไมํแตกหรือขาดโดยงําย

22
23

หนํวยวัดคําความยืดหรือคงที่ของด๎ายไหม
ข๎อมูลกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2552
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นอกจากแป้งทั้ง 2 ประเภทข๎างต๎นแล๎ว คณะผู๎วิจัยยังพบวํา ชํางทอผ๎าไหมบางรายได๎นา
แป้งฝุ่นทาตัวมาใช๎งาน โดยชํางทอให๎เหตุผลวํา แป้งชนิดนี้ใช๎งานได๎ดีทาให๎เส๎นไหมไมํลื่ นมาก
นัก เมื่อเส๎นไหมสัมผัสกับเหงื่อจากมือของผู๎ทอ ทั้งแป้งยังชํวยให๎เกิดการยึดเคลือ บเส๎นไหม
ไมํให๎แตกด๎วย
วิธีการลงแป้งและกรอไหมยืน และเส๎นไหมพุํง ตามการรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย
พบวํา กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มีวิธีการลงแป้งและเตรียมเส๎นไหมยืน ดังนี้
ชาวบ๎านจะนาแป้งมาผสมน้า แล๎วชาวบ๎านจะนาเส๎นไหมที่เตรียมไว๎มาชุบน้าแป้งและ
สลัดแห๎งหรือบีบน้าออกให๎เรียบร๎อย โดยเส๎นไหมต๎องเหลือน้าแป้งแตํพอดีสํวนหนึ่ง ซึ่งขั้นนี้ต๎อง
อาศัยชาวบ๎านที่มีความชานาญในการบิดหรือสลัดเป็นพิเศษ หลังจากนั้นชาวบ๎า นจะกระตุกเส๎น
ไหม เสร็จแล๎วชาวบ๎านจะนาเส๎นไหมไปตาก โดยการกระตุกไหมต๎องกระทาในที่รํม เพื่อให๎เส๎น
ไหมยืดและแยกออกจากกัน และการกระตุกจะต๎องกระทาไปเรื่อย ๆ จนเส๎นไหมเกือบแห๎ง การ
กระตุกไหมนี้ต๎องกระทาทุกเข็ดจนครบเวียนไปมาและอยํางเพียงพอด๎วย เส๎นไหมยืน จึงไมํติดกัน
และกรอเข๎าหลอดไมํยาก เสร็จแล๎วชาวบ๎านจึงจะนาเส๎นไหมยืนไปตากราวกลางแจ๎ง ซึ่งที่ตาก
ไหมต๎องไมํมีวัสดุบังแดดหรือในรํม
ขั้นที่สอง การกรอไหมยืนและการกรอไหมพุ่ง ตามที่คณะผู๎วิจัย ได๎ทาการรวบรวม
ข๎อมูลการทอผ๎าของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ ทางคณะผู๎วิจัยพบวําชาวบ๎านในหมูํบ๎าน
ผ๎าไหมตํางใช๎วิธีการดั้งเดิมในกรอเส๎นไหมลงในหลอดพีวีซีด๎วยมือ โดยการกรอไหมดังกลําวมี
รายละเอียด ดังนี้
การกรอไหมยืน กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มักเลือกใช๎วิธีกรอไหมด๎วยมือ
โดยอุปกรณ์ที่ใช๎คือ ไนกรอไหม ระวิ ง และหลอดพีวีซี เนื่องจากเส๎นไหมมีความลื่นและมีเส๎น
ขนาดเล็ก การกรอจึงต๎องใช๎ความพิถีพิถัน เพื่อให๎ หลอดเส๎นไหมมีขนาดเหมาะสมและลดการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางกรอให๎น๎อยที่สุด การกรอไหมเริ่มด๎วยการที่ผู๎กรอนาไจไหมมาสวมแขน
ทั้งสองข๎างและกระแทก เพื่อให๎เส๎นไหมเรียงกันเสียกํอนตามสภาพเดิม แล๎วผู๎กรอจับเส๎นไหมมา
พันกับหลอด โดยผู๎กรอใช๎นิ้วหัวแมํมือซ๎ายจับเส๎นไหม สํวนมือขวาหมุนไนกรอ การกรอใสํ
หลอดพีวีซีนี้ต๎องกรอที่หัวและท๎ายของหลอดพีวีซีเสียกํอน แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมสูํตรงกลาง
หลอดพีวีซีจนเต็ม เมื่อผู๎กรอกรอเส๎นไหมได๎เต็มหลอดแล๎ว ผู๎กรอต๎องขมวดปลายเส๎นไหมและบิด
ให๎แนํน เพื่อป้องกันการคลายตัวของเส๎นไหม24
การกรอไหมพุ่ง วิธีการกรอเส๎นไหมพุํงเข๎าหลอดพีวี ซีกระทาเชํนเดียวกับการกรอไหม
ยืน และเมื่อกรอเส๎นไหมสูํหลอดพีวีซีเสร็จแล๎ว ผู๎กรอจึงคํอยดาเนินการกรอเส๎นไหมเข๎าหลอด
พุํ ง ในภายหลั ง ซึ่ ง จากการส ารวจข๎ อ มู ล ของกลุํ ม หั ต ถกรรมทอผ๎ า ไหมด๎ ว ยมื อ ของสุ ริ น ทร์
24

ไมํปรากฏชื่อผู๎เขียน. ผ๎าไหมไทย. World Wide Web http://www.yupparaj.ac.th/web2001/st10/link82.htm
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คณะผู๎วิจัยพบวํา ทางกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือ สุรินทร์ ใช๎วิธีกรอไหมพุํ งด๎วยมือ โดย
อุปกรณ์ที่ใช๎คือหลอดด๎ายพุํงที่มีอยูํ 2 ขนาด ขนาดแรกหลอดด๎ายพุํงเส๎นผํ าศูนย์กลาง 5 มิลิเมตร
ยาว 8 เมตร และขนาดที่สองหลอดด๎ายพุํงมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร
ซึ่งหลอดด๎า ยพุํง ขนาดที่ สองเป็ นหลอดด๎ายพุํง ที่กลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือนิยมใช๎อยูํใ น
ปัจจุบัน วิธีการกรอด๎ายพุํงเข๎าหลอดด๎ายพุํง ใช๎วิธีการเชํนเดียวกับการกรอเข๎าหลอดด๎ายยืน แตํ
หากผ๎าไหมที่ทอต๎องการเส๎นไหมพุํง 2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปแล๎ว ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือก็ต๎องนาเส๎นไหมมาปรับความตึงให๎เทํา ๆ กันเสียกํอน แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมพุํง
2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปเข๎าหลอดพุํง เพื่อนาไปใช๎ทอผ๎าไหมตํอไป
ขั้นที่สาม การทอผ้าไหมด้วยเครื่องกี่กระตุก วิธีการทอผ๎าไหมประกอบไปด๎วยเส๎นด๎าย
2 ชุด คือ ชุดแรก “เส๎นด๎านยืน” ซึ่งขึงไปตามความยาวผ๎าและอยูํติดในเครื่องทอหรือแกนม๎วน
ด๎านยืน ชุดที่สอง “เส๎นด๎านพุํง” โดยผู๎ทอจะกรอเส๎นด๎ายไหมพุํงเข๎าในกระสวย เพื่อให๎กระสวย
เป็นตัวนาเส๎นด๎ายพุํงสอดขัดกับเส๎นด๎ายยืนเป็นมุมฉาก การทอผ๎าไหมผู๎ทอจะสอดเส๎นด๎ายทั้งสอง
ชุดสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ๎า และผู๎ทอต๎องสอดด๎ายพุํงแตํละเส๎นให๎สุดถึงริมแตํละด๎าน
เมื่อด๎ายพุํงสุดริมด๎านใดแล๎วผู๎ทอก็จะวกด๎ายพุํงกลับมาอีกด๎าน สํงผลให๎เกิดริมผ๎าเป็นเส๎นตรงทั้ง
สองด๎าน สํวนลวดลายของผ๎าไหมนั้นเกิดจากการวางลายผ๎าแตํละผืน ซึ่งผู๎ทอใช๎ด๎ายไหมพุํงกับ
ด๎ายไหมยืนคนละสีทอลงในผ๎าผืนเดียวกัน25
วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยการทอ สํวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ ลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ
มีที่มาจาก 4 วิธีการด๎วยกันดังนี้
วิธีการแรก ลวดลายที่เกิดจากการใช้เส้นไหมย้อมสี นามาทอผ้าไหม วิธีการนี้คือ การ
ทอผ๎าไหมเป็นลายทางหรือตา บางครั้งชํางผู๎ทอก็ใช๎ไหมเส๎นยืนและเส๎นไหมพุํงที่มีสีแตกตํางกัน
ทาให๎ผ๎าไหมที่เกิดขึ้นจากเส๎นไหมที่มีสีแตกตํางกันมีความสวยงามและเป็นลวดลายตําง ๆ เชํน ลาย
สมอ ลายสาคู ลายอันลูซีน ลายโสรํง ฯลฯ ซึ่งลวดลายเหลํานี้นับเป็นลวดลายดั้งเดิมของผ๎าไหม
ทอมือสุรินทร์
วิธีการที่สอง ลวดลายที่เกิดจากการมัดย้อมเส้นไหมพุ่งและนาเส้นไหมพุ่งไปทอผ้าไหม
ซึ่ ง คนทั่ ว ไปเรี ย กว่ า ผ้ า มั ด หมี่ แตํ ค นสุ ริ น ทร์ เ รี ย กวํ า ผ๎ า ชนิ ด นี้ วํ า “ผ๎ า ปู ม ” ซึ่ ง ลวดลายจาก
กระบวนการมัดและย๎อมสีแกํเส๎นไหมพุํงมีมากมายหลายชนิด เชํน ลวดลายคน สัตว์ ลายบุษบก
ลายทรงช๎างบิณฑ์ก๎านแยํงเป็นรูปนาคเกี้ยว ลายนาคเกี้ยวแดง ลายก๎านประจายาม ฯลฯ ซึ่งผ๎าปูม
นับเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของคนสุรินทร์อีกรูปแบบหนึ่ง ดังปรากฏหลักฐานครั้ง
25
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สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วํา ยุคนั้นผ๎าปูมถูกนามาใช๎เป็นผ๎าโจง
กระเบนของขุนนางชาวไทย โดยผ๎าปูมจะมีความยาวประมาณ 4 หลาและลวดลายจะแตกตํางกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นกับวําขุนนางผู๎ใช๎มีตาแหนํงยศใด และสีที่ใช๎สาหรับผ๎าปูมสุรินทร์จะมีสีเฉพาะตัวไมํ
เหมือนจังหวัดใด คือ สีมํวงเปลือกมังคุด สีแดง สีเขียว สีคราม และสีเหลือง ซึ่งคนทั่วไปดูแล๎ว
จะเห็นวําสีผ๎าปูมมีความกลมกลืนกัน สืบเนื่องมาจากกระบวนการเทคนิคพิเศษของการย๎อมสีของ
คนสุรินทร์ ซึ่งผู๎ย๎อมสีจะใช๎วิธีย๎อมสีทับกัน เชํนเมื่อเส๎นไหมพุํงย๎อมสีแดงแล๎ว ชํางผู๎ย๎อมสีก็จะ
ย๎อมสีครามอีกครั้งหนึ่ง
อยํางไรก็ดีจากการสารวจข๎อมูลคณะผู๎วิจัยพบวํา ปัจจุบันผ๎าปูมสุรินทร์ไมํได๎ใช๎วิธีการ
ย๎อมทับสีอื่น ๆ เชํนในอดีต หากแตํปัจจุบันชํางผู๎ย๎อมจะใช๎วิธีแต๎มสีในสํวนรายละเอียดแทนการ
ย๎อมสีทับ สํงผลให๎ผ๎าปูมปัจจุบันมีสีสันสวยงามฉูดฉาด แตํผ๎าปูมปัจจุบันก็มีข๎อเสียตรงที่สีจืดจาง
และหลุดออกโดยงําย เพราะสีที่ติดอยูํบนเส๎นไหมมิได๎ผํานกระบวนการย๎อมสีเชํนตามปกติ ทาให๎
เส๎นไหมไมํดูดกลืนสีอยํางเต็มประสิทธิภาพ
วิธีที่สาม ลวดลายที่เกิดจากการทอเส้นพุ่ง ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีและมัดย้อม ได๎แกํ
การที่ชํางทอผ๎าสุรินทร์ได๎ย๎อมสีด๎ายไหมพุํงเสียกํอน หลังจากนั้นชํางผู๎ทอทาการมัดย๎อมสีด๎ายไหม
พุํงอีกครั้ง พร๎อม ๆ กับการย๎อมสีแกํด๎ายไหมยืน จนกระทั่งเส๎นด๎ายไหมพุํงและไหมยืนมีสัน
แตกตํางกันตามที่ชํางผู๎ทอต๎องการ กํอนทีช่ ํางผู๎ทอจะทาการทอเส๎นไหมสลับกันจนเต็มผืนผ๎าไหม
ผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์เรียกวํา “หมี่คั่น” ได๎แกํ ผ๎าไหมลายโฮล ลายใบไผํ ลายโคมห๎า
ลายขอ เป็นต๎น
วิธีที่สี่ วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการพิมพ์ลาย วิธีการนี้ใช๎กับผ๎าไหมสีพื้น
(ไมํมีลวดลาย) โดยกํอนที่ผ๎าไหมนี้จะออกสูํตลาด ผู๎ทอผ๎าไหมจะพิมพ์ลวดลายด๎วยบล็อกสกรีน
ลงบนผ๎าไหม ทาให๎เกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมขึ้น แตํอยํางไรก็ตามวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืน
ผ๎าไหมนี้ไมํได๎รับความนิยมจากชาวบ๎านตามหมูํบ๎านผ๎าไหมตําง ๆ ชาวบ๎านยังคงนิยมทอผ๎าและ
สร๎างลวดลายจากวิธีการทอและมัดย๎อมสีไหมมากกวํา
ดังนั้นสาหรับการทอผ๎าไหมของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ จึงมีจุดเดํนอยูํที่
ลวดลายที่เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และการผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ากับการทอผ๎า
ไหมด๎วยมือ โดยชาวบ๎านได๎ใช๎วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในท๎องถิ่น เพื่อการทอผ๎าไหม เชํน
ไหมน๎อย ครั่ง ฯลฯ และลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์แตํละลายยํอมมีขึ้นด๎วยจุดประสงค์แตกตําง
กัน เชํน หากผ๎าไหมที่ใช๎งานในบ๎านหรือไปงานบุญ ก็คือ ผ๎ามัดหมี่โฮล รองลงมาได๎แกํผ๎ามัดหมี่
อัมปรม (มัดหมี่สองทาง) สํวนผ๎าไหมที่ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ และต๎องสวมใสํทํามกลางสาธารณชน
คือ ผ๎ามัดหมี่โฮล สํวนผ๎าลายโครงสร๎างชาวสุรินทร์ก็จะทอไว๎ เพื่อนุํงอยูํกับบ๎าน นุํงทางาน และ
นุํงเป็นซับในของผ๎าโฮลหรือผ๎าอัมปรม เชํนผ๎าไหมลายสระมอ ลายสาคู อันลุยซีม เป็นต๎น
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3.4 กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
จากข๎ อมู ล กรมสํง เสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏวํา ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ๎ ลิตไหมและสํงออกผ๎าไหมมีคุณภาพดีระดับโลกแหํงหนึ่ง แรงงานใน
อุ ต สาหกรรมผ๎ า ไหมก็ มี เ ป็ น จ านวนมาก ในแตํ ล ะปี ป ระเทศไทยสามารถสํ ง ออกไหมและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลคํามากกวําพันล๎านบาท และมีแนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยตลาดผู๎ซื้อผ๎าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมยังคงเป็นตลาดตํางประเทศ เชํน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุํม ยุโรป
เป็นต๎น และด๎วยความต๎องการของตลาดผ๎าไหมจานวนมหาศาลนี้เองสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภาค
การผลิตผ๎าไหมในประเทศไทย จากการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนหรือหมูํบ๎า น
พั ฒ นาไปสูํ ก ารผลิ ต ในรู ป ภาคอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง การผลิ ต ในรู ป แบบนี้
ผู๎ประกอบการจะมีกี่ทอผ๎าไหมอยํางน๎อยตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป และการทอผ๎าไหมด๎วยมือถูกแทนที่
ด๎วยเครื่องจักรกลอันทันสมัย โดยเครื่องจักรกลได๎เข๎ามาชํวยในการผลิตผ๎าไหมบางขั้นตอนเพื่อ
ขยายก าลังผลิตและเพิ่มพู นประสิท ธิภาพของภาคการผลิต ดังปรากฏข๎อมูลของกรมวิชาการ
เกษตรวํา ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมกระจายตัวอยูํทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนือมี โรงงานและแหลํงผลิตผ๎าไหมที่ส าคัญจ านวนมากที่ สุด ได๎แ กํ
จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแกํน บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร ศรีสะเกษ
ร๎อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ทั้งในจังหวัดดังกลําวมีโรงงานขนาดใหญํที่ผลิตเพื่อสํงออกจานวน 10
โรง โดยโรงงานทั้ง 10 โรงนี้มีกิจกรรมด๎านผ๎าไหมครบวงจรตั้งแตํการปลูกหมํอนเลี้ ยงไหม การ
ผลิตเส๎นไหม การทอผ๎ า ไหม การแปรรูปเป็ นเสื้อผ๎าและผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ เพื่ อจ าหนํายทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ26 และด๎วยจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ผ๎าไหม แม๎วําโรงงานผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ไมํใชํโรงทอผ๎าไหมขนาดใหญํที่มีกี่ ทอผ๎าจานวน 100
เครื่องขึ้นไปก็ตาม แตํโรงทอผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ก็มีความนําสนใจอยูํหลายประการ ไมํวํา
การไมํใช๎กี่ทอผ๎าจักรกล การใช๎วัสดุจากธรรมชาติ การพิมพ์ลายบนผ๎าไหม เป็นต๎น การศึกษา
กระบวนการผลิตผ๎าไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยํอมสร๎างความ
เข๎าใจถึงกระบวนการผลิตผ๎าไหมที่ถูกต๎อง ซึ่งการศึกษาในสํวนนี้จะเริ่มตั้งแตํการเตรียมวัตถุ การ
ออกแบบลวดลาย การทอผ๎าไหม การพิมพ์ลายผ๎าไหม ดังมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
3.4.1 การเตรียมวัตถุดิบ
จังหวัดสุรินทร์มีผู๎ประกอบการในรูปโรงงานอุตสาหกรรมอยูํจานวนไมํมากนัก และ
โรงงานเหลํานี้เป็นโรงงานที่มีเครื่องทอผ๎าไหม (กี่กระตุก) จานวนตั้งแตํ 5 เครื่องแตํไมํเกิ น 30
เครื่องขึ้นไป แตํไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมแหํงใดในจังหวัดสุรินทร์มีกี่ทอผ๎าไหมมากถึง
26
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100 เครื่อง ทั้งเครื่องกี่กระตุกทอผ๎าไหมในสุรินทร์นั้นก็ยังเป็นเครื่องที่ใช๎แรงงานชํางฝีมือชาว
สุรินทร์ โรงงานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นโรงงานที่ มีขนาดไมํใหญํนัก ทั้งในจังหวัด
สุรินทร์สํวนใหญํการทอผ๎าไหมยังคงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ
โรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงไมํได๎ดาเนินกระบวนการผลิตครบวงจร โรงงาน
เหลํานี้คงมีเพียงภาคการผลิตและจาหนํายผ๎าไหมเทํานั้น โดยโรงงานเหลํานี้ไมํดาเนินในสํวนการ
ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม27 ดังนั้นกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์จึงต๎องมีการตระเตรียมวัตถุดิบตําง ๆ ดังนี้
ด้านวัตถุดิบ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎วัตถุดิบอยูํ 2
ประเภทใหญํ คือ
ประเภทแรก เส้นไหม ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววํา ผู๎ประกอบการโรงงานผ๎าไหมจังหวัด
สุริ นทร์ ไ มํ ไ ด๎ป ลู ก หมํ อ นเลี้ย งไหมด๎ วยตนเอง โรงงานอุ ต สาหกรรมผ๎า ไหมจัง หวั ดสุ ริน ทร์
เหลํ า นั้ น จึ ง ต๎ อ งซื้ อ เส๎ น ไหมจากเกษตรกรในจั ง หวั ด พร๎ อ ม ๆ กั บ การน าเข๎ า เส๎ น ไหมจาก
ตํางประเทศ ซึ่งบรรดาเส๎นไหมที่ภาคโรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช๎นั้นมีหลากหลายชนิด ดังนี้
ชนิดแรก ไหมดิบ อันได๎แกํเส๎นไหมที่สาวจากรังของหนอนไหม ซึ่งเส๎นไหมดังกลําว
ผํานกระบวนการสาวไหมมาแล๎ว จนเกิดเป็นไหมดิบที่ยังไมํมีการย๎อมสี ซึ่งเมื่อผู๎ประกอบการใน
กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ได๎สั่งซื้อไหมดิบ ไหมดิบดังกลําวไมํอาจนาไป
ทอผ๎าไหมในทันทีได๎ หากแตํทางผู๎ประกอบการผ๎าไหมต๎องใช๎กระบวนการสาวไหมและย๎อมสี
เสียกํอน เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมน๎อยที่มีคุณภาพเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหมตํอไป
ชนิดที่สอง ด้ายไหมน้อยของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดข้างเคียง โดยคาวํา “ด๎ายไหม”
หมายถึงเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการสาวไหมและคัดแยกจนเหลือเฉพาะไหมน๎อยแล๎ว และเมื่อ
ผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเลือกใช๎ไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการทอผ๎าไหม
สุรินทร์ ผู๎ประกอบการก็เพียงแตํนาเส๎นด๎ายไหมน๎อยไปย๎อมสีหรือมัดย๎อมสี โดยผู๎ประกอบการ
ไมํต๎องยุํงยากในขั้นตอนการสาวไหมอีกตํอไป เพียงเทํานี้ผู๎ประกอบการผ๎าไหมก็จะสามารถผลิต
ผ๎าไหมได๎ทันที
อยํางไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด๎านกาลังการผลิตด๎ายไหมของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ข๎างเคียง ซึ่ง ณ วันที่คณะผู๎วิจัยทาการสารวจข๎อมูลก็ยังปรากฏวํา จานวนด๎ายไหมน๎อยเพื่อการทอ
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจานวนน๎อยกวําความต๎องการของผู๎ประกอบการทั้งหมดในจั งหวัด
สุรินทร์ ทั้งด๎ายไหมน๎อยยังมีราคาสูงกวําด๎ายไหมนาเข๎าจากตํางประเทศ สํงผลให๎ผู๎ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ได๎นาเข๎าด๎ายไหมจากตํางประเทศ เพื่อ
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ใช๎เป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหม และในทุก ๆ ปีปริมาณการนาเข๎าเส๎นไหมในรูปด๎ายไหมก็เพิ่ มจานวน
สูงขึ้นเรื่อย28
ประเภทที่สอง สีเคมีและสารประกอบต่าง ๆ เพื่อการย้อมเส้นไหม ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎
พบข๎อเท็จจริงวํา ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติมีความสวยงามและปลอดภัยกับผู๎บริโภคอยํางสูง แตํ
ผ๎าไหมสีธรรมชาติก็จะจืดจางลงอยํางรวดเร็วมาก เมื่อผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติผํานกระบวนการซัก
ล๎างและตากแดดเพียงไมํกี่ครั้ง ประกอบกับสีธรรมชาติสํวนใหญํก็จะไมํฉูดฉาดและไมํมีหลาย
เฉดสี ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติจึงไมํตอบสนองความต๎องการของตลาดผ๎าไหม ซึ่งผู๎บริโภคบาง
กลุํมต๎องการผ๎าไหมที่มีฉูดฉาดและสวยงามรวมทั้งสีไมํจืดจางโดยงําย ปัญหาเหลํานี้ทั้งหมดถือ
เป็นปัญหาสาคัญตํอการตลาดของผ๎าไหมไทยนับแตํอดีต ดังปรากฏข๎อมูลวํานายจิมทอมสันใน
ฐานะผู๎กํอตั้งร๎านผ๎าไหมจิมทอมสันก็ได๎ประสบปัญหาเชํนนี้มากํอน จนกระทั่งนายจิมทอมสันได๎
ทดลองนาเอาสีเคมีมาใช๎เ พื่อการย๎อมเส๎นไหม ซึ่งปรากฏผลวํา ผ๎าไหมย๎อมสีเคมีมีความสวยงาม
มากกวําผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ 29 และผ๎าไหมดังกลําวมีความคงทนตํอการซักล๎าง สีไมํจืดจาง
โดยงําย นับแตํนั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของประเทศไทยจึงหันไปใช๎สีเคมี
เพือ่ การย๎อมเส๎นไหม พร๎อม ๆ กับการผลิตผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ โดยการย๎อมผ๎าไหมด๎วยสีเคมี
นั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์มีวัตถุดิบที่ต๎องเตรียม ดังนี้
- สีเคมีหรือสีสังเคราะห์
- สบูํเทียม
- เกลือ
- กรดน้าส๎มเข๎มข๎น (น้าหมักมดแดง)
กรรมวิธีการย้อมสีสังเคราะห์ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์มีวิธี
ปฏิบัติแยกยํอยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนแรก การเตรียมน้าย้อมสีเคมี (คณะกรรมการสํงเสริมสินค๎าผ๎าไหมไทย)

ไหม
น้ำ ไหม = 30 : 1
สบู่เทียม 1 กรัม/ลิตร
สี 0.5-3%
เกลือ10 -20 %

1 กิโลกรัม

30 กรัม
30 กรัม
5-30 กรัม
100 - 200 กรัม
กรดน้ำส้มเข้มข้น 85% 1-3% 10 - 30 ซีซี

1 กิโลกรัม
30 ลิตร
3 ช้อน
1 - 3 ช้อน
6 - 12 ช้อน
1 - 3 ช้อน

ขั้น ตอนที่ส อง การผสมสี เ คมี ผู๎ ย๎ อมน าสี เคมี ม าละลายกั บน้ าเย็ นหรื อ น้ าสบูํ เ ที ย ม
เล็กน๎อย หลังจากนั้นกวนน้าย๎อมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อน้าย๎อมมีสีเป็นเนื้อเดียวกันแล๎ว ผู๎ย๎อม
จึงเติมน้าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 º ซ. ลงไป เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมกวนน้าย๎อมให๎เป็นสีเดียวกัน และผู๎
ย๎อมจึงกรองน้าย๎อมให๎สิ่งเจือปนหลุดออกไป
ขั้นตอนที่สาม การย้อมผ้าไหมด้วยสีเคมี โดยผู๎ย๎อมสีมีวิธีปฏิบัติ 3 ข๎อ ดังนี้
1) ผู๎ย๎อมเตรียมน้าอุํนอุณหภูมิประมาณ 40º ซ. และเติมสบูํเทียม เกลือแกงสีที่ละลายแล๎ว
คนให๎เข๎ากันนานประมาณ 10 นาที
2) นาเส๎นไหมที่ชุบน้าเปียกแล๎วจุํมลงในน้าย๎อมสีและกดให๎เส๎นไหมจมน้า คนกลับไป
กลับมาจนทั่วนาน 10 นาที และเรํงอุณหภูมิให๎เดือด 90 -95º ซ. หลังจากนั้นผู๎ย๎อมนาเส๎นไหม
ออกเติมกรดและนาเส๎นไหมลงย๎อมตํอนาน 30 -40 นาที เสร็จแล๎วนาเส๎นไหมขึ้นบิด และซักน้า
สะอาด จนกระทั่งน้าล๎างเส๎นไหมไมํมีสีตกหรือหมดเส๎นใย ผู๎ย๎อมสีจึงนาเส๎นไหมไปตาก
3) กรณีน้าย๎อมสีเส๎นไหมเหลือเป็นจานวนมาก หลังจากผู๎ย๎อมสี ได๎ทาการย๎อมสีแล๎วใน
ขั้นที่สองแล๎ว ผู๎ย๎อมสีต๎องเติมกรดน้าส๎มตํอไปอีก 1-2% ตั้งไฟตํอไปอีก 20 – 30 นาที เพื่อย๎อมสี
เส๎นไหมตํอไป เสร็จแล๎วจึงนาเส๎นไหมขึ้นล๎างน้าสะอาดบิดและตากให๎แห๎งตํอไป หลังจากด๎าย
ไหมหรือเส๎น ไหมได๎รับย๎อมสีแล๎วเสร็จ เส๎นไหมเหลํานี้ก็จะถูกนาไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการทอผ๎า
ไหมตํอไป ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นเส๎นยืนหรือเส๎นพุํง
ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีวัตถุดิบ ที่
สาคัญอยูํ 2 ประเภทด๎วยกัน คือ ประเภทแรกเส๎นไหมน๎อยหรือไหมดิบที่ผํานกระบวนการตําง ๆ
จนเกิดเป็นเส๎นไหมน๎อย และประเภทที่สองสีเคมี หรือสีธรรมชาติเพื่อการย๎อมสีเส๎นไหม และด๎วย
เหตุที่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ มิได๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเอง
ปั ญ หาเรื่ อ งการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง เส๎ น ไหมน๎ อ ยจึ ง เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ซึ่ ง หาก
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ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ปราศจากเส๎นไหมน๎อยแล๎ว การผลิตผ๎าไหม
สุรินทร์ก็ไมํอาจเกิดขึ้นได๎
3.4.2 การออกแบบลวดลาย
ในด๎านลวดลายบนผืนผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากผ๎าไหมสุรินทร์มีเอกลักษณ์
โดดเดํนในด๎านลวดลายที่มีเกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎าน
สุริ น ทร์ ไ ด๎ ส ร๎ า งชื่ อ เสี ย งขึ้ น นั้ น เมื่ อ พั ฒ นาการผ๎ า ไหมได๎ ก๎ า วเข๎ า สูํ ยุ ค การผลิ ต ผ๎ า ไหมในรู ป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น ลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ของภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจึงมีจานวนลวดลายมากขึ้นกวําในอดีต โดยการพัฒนาลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ต๎องพึ่งพานักออกแบบลวดลาย เพื่อ
การสร๎างสรรค์ลวดลายแกํผืนผ๎าไหม โดยนักออกแบบรุํนใหมํของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมมีคุณสมบัติดังนี้
ด๎านคุณสมบัติของนักออกแบบ นักออกแบบของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํเป็นคนรุํนใหมํ ที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ที่แปลกใหมํ และมีทักษะ
ความสามารถด๎ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นระดั บ สู ง และจากการส ารวจข๎ อ มู ล คณะผู๎ วิ จั ย พบวํ า
นักออกแบบเหลํานี้สํวนหนึ่งผํานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบสิ่งทอ ด๎วยเหตุนี้
นักออกแบบเหลํานี้จึงมีทักษะ ความสามารถระดับสูงด๎านการออกแบบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย ซึ่งนักออกแบบรุํนใหมํเหลํานี้ล๎วนมีความชานาญอยํางมาก
ประกอบกับรูปแบบการทางานของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ที่
มี หนํว ยงานวิจัย ด๎ า นการตลาดของผลิตภั ณฑ์ สํงผลให๎ผ ลิตภัณ ฑ์ ผ๎าไหมสุริ นทร์ข องกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มีลวดลายและสีสันตรงตํอรสนิยมของ
ผู๎บริโภค ไมํวําผู๎บริโภคเหลํานี้จะเป็นชาวไทยหรือชาวตํางประเทศ สิ่งนี้นับเป็นข๎อได๎เปรียบ
ของกลุํมผู๎ประกอบการผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปโรงทอผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ด๎านกรอบแนวความคิดเพื่อการออกแบบของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหม
ในจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากแนวนโยบายของหนํวยราชการในจังหวัด สุรินทร์ที่เน๎นให๎ทุกภาค
สํวนของจังหวัดให๎ความสาคัญกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น นโยบายดังกลําวจึงสํงมีผลตํอแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายของผ๎า ไหมสุรินทร์ ดังปรากฏวํา นัก ออกแบบลวดลายผ๎าไหมตํ างมุํงเน๎ น
อนุรักษ์ลวดลายตามวัฒนธรรมดั้งเดิ มของตน ทั้งนี้ไมํวําลวดลายผ๎าโฮล ผ๎าขิด หรือผ๎าประเภท
อื่น ๆ แตํในขณะเดียวกันผู๎ออกแบบก็ได๎ทาการดัดแปลงลวดลายดั้งเดิมบางประการ เพื่อความ
เหมาะสมและตรงกับรสนิยมของผู๎บริโภค
ภายใต๎กรอบความคิดวําการเปลี่ยนแปลงลวดลาย
ผ๎าไหมสุรินทร์พึงกระทาได๎ แตํการเปลี่ยนแปลงนี้ต๎องไมํกํอเกิดความเสื่อมเสียหรือเสื่อมถอยของ
ในด๎ า นลวดลายตามภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ของตน ด๎ ว ยเหตุ นี้ ล วดลายผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ ข องกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นลวดลายประยุกต์จากลวดลายดั้งเดิม ซึ่งนักออกแบบได๎
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ปรับเปลี่ยนสีสันของลวดลายให๎ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสีสันของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมมีความสดใส สวยงามและคงทนตํอการซักล๎างมากกวําผ๎าไหมสุรินทร์ทอมือของ
กลุํมหัตถกรรม ดัง นั้นผ๎า ไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นสินค๎าที่
ตอบสนองความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคได๎ ทุกกลุํม ไมํวํากลุํมผู๎ใหญํ หรือกลุํมวัยรุํนที่เน๎นผ๎า
ทอสีสันสวยงามตามยุคสมัย
สาหรับกรรมวิธีการออกแบบลวดลายของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มี
กรรมวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ ดังนี้
วิธีแรก การออกแบบลวดลายโดยใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักออกแบบลวดลายผ๎า
ไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมล๎วนได๎รับการศึกษาวิธีการออกแบบด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงเข๎ามามีสํวนสาคัญตํอการสร๎างสรรค์ลวดลายบนผืนผ๎าไหมสุรินทร์
โดยนักออกแบบสํวนใหญํนิยมใช๎โปรแกรม PhotoShop เพื่อการออกแบบ เพราะโปรแกรม
ดัง กลํา วถูก พั ฒนาขึ้ นเพื่ อการสร๎ า งสรรค์ล วดลายและสีรวมทั้ง ท าการแก๎ ไ ขได๎ โดยงํา ย และ
บางครั้งนักออกแบบบางคนก็ยังใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เชํน โปรแกรม Magic Photo Press
ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมดังกลําวล๎วนถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลังโปรแกรม PhotoShop และโปรแกรม
เหลํานี้งํายตํอการใช๎งานมากกวําโปรแกรม PhotoShop ดังนั้นทิศทางการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
สุ ริ น ทร์ ข องภาคอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรมในอนาคตนั้ น คณะผู๎ วิ จั ย คาดวํ า โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ รุํน ใหมํ ๆ จะได๎ รั บ ความนิ ย มในวงการนั ก ออกแบบมากขึ้ น เพราะโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์เพื่ อการออกแบบลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้สามารถตอบสนองความต๎องการของนัก
ออกแบบรุํนใหมํได๎เป็นอยํางดี
วิธีที่สอง การออกแบบลวดลายโดยใช้กระดาษ สาหรับวิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
บนกระดาษนั้นคณะผู๎วิจัยพบวํา นักออกแบบในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสํวนหนึ่งก็
ยังคงใช๎งานอยูํ ทั้งนี้สืบเนื่องด๎วยหลายสาเหตุด๎วยกันเป็นต๎นวํา นักออกแบบบางทํานขาดความรู๎
หรือความชานาญในด๎านการใช๎ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย หรือการใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลายยังมีข๎อด๎อยบางประการ หรือคําใช๎จํายเพื่อการ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องในการทาลายผ๎ายังมีราคาสูง ฯลฯ ปัจจัย
เหลํานี้ทั้งหมดประกอบเข๎าด๎วยกันสํงผลให๎นักออกแบบลวดลายภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมยั ง คงต๎องใช๎ ก ระดาษวาดแบบ เพื่ องานออกแบบลวดลายผ๎ าไหมสุรินทร์ตํอไป แม๎วํ า
แนวโน๎มในอนาคตการใช๎กระดาษเพื่อออกแบบลวดลายจะมีความสาคัญลดน๎อยลงก็ตาม แตํทาง
คณะผู๎วิจัยคาดวํานักออกแบบลวดลายผ๎าไหมก็ยังจาเป็นต๎องใช๎กระดาษออกแบบลวดลายผ๎าไหม
ตํอไปอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎
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ดังนั้นนอกจากที่ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ จะมีพัฒนาที่
ก๎าวหน๎าในด๎านการเลือกใช๎สีเคมีหรือสีสังเคราะห์เพื่องานย๎อมเส๎นไหมแล๎ว ภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังได๎พัฒนางานด๎านการออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์
จนกระทั่งลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศทุกเพศและทุกวัยได๎ แตํในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของ
จังหวัดสุรินทร์ก็มิได๎ละเลยความสาคัญด๎านศิลปวัฒนธรรม ดังที่ปรากฏวําลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์
ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงเน๎นลวดลายเชิงอนุรักษ์ ดังที่
บรรพชนชาวสุรินทร์ได๎กํอรํางสร๎างวัฒนธรรมของตน จนเกิดกระทั่งวัฒนธรรมเหลํานี้ ได๎ตกทอด
เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ในปัจจุบัน
3.4.3 การทอผ้าไหม
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดผู้ประกอบการผ้าไหมตามจานวนเครื่องทอผ้า 3 กลุ่ม
คือ
กลุ่มแรก ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเครื่องทอผ้ามากกว่า 100 เครื่องขึ้นไป
กลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีเครื่องทอผ้าตั้งแต่ 20 ถึง 100 เครื่อง
กลุ่มที่สาม ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเครื่องทอผ้าตั้งแต่ 1 ถึง 20 เครื่องขึ้นไป
จัง หวัด สุรินทร์จึง มี ผู้ป ระกอบการเพี ย งผู้ประกอบการในกลุ่ม ที่ ส องและกลุ่ มที่ส าม
เท่านั้น โดยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ้าไหมสุรินทร์มีโครงสร้าง
ดังนี้
ผู้ประกอบการผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ มักเปิด
ร้านค้าอยู่ภายในตัวอาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยตั้งร้านค้าของตนกระจายตัวอยู่ตามถนนสาย
ส าคั ญ ๆ ภายในจั ง หวั ด เช่ น ถนนธนสาร ถนนจิ ต รบ ารุ ง ฯลฯ และโรงทอผ้ า นั้ น
ผู้ประกอบการบางรายก็ตั้ง โรงทอภายในร้านค้าของตน เช่น ร้านเรือนไหมใบหม่อน ฯลฯ ใน
ภาคการผลิตของโรงทอผ้ากลุ่ มนี้จะไม่มีการใช้กี่ทอผ้าจักรกล ดังเช่นโรงทอผ้าไหมในจังหวัด
นครราชสีมา โรงทอผ้าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจังหวัดสุรินทร์จึงใช้เพียงกี่ ทอผ้า
ด้วยมือ และมีการนาเครื่องสาวไหมจักรกลเข้าใช้ในโรงทอผ้าบางแห่งเท่านั้น ทั้งผ้าไหมที่กลุ่ม
โรงทอผ้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผลิตได้จะถูกนาไปจาหน่ายที่หน้าร้านพร้อม ๆ กับผ้าไหม
ซึ่งทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรับซื้อต่อมาจากชาวบ้านในเวลาเดียวกัน
เหตุผลในการผลิตผ๎าไหมด๎วยชํางฝีมือของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์ ก็ คือเครื่องทอผ๎าจักรกลยังไมํ อาจสร๎างสรรค์ลวดลายได๎อยํางวิจิตรบรรจงเชํน
มนุษย์ ประกอบกับแรงงานทอผ๎าไหมมีฝีมือของจังหวัดสุรินทร์มีอยูํเป็นจานวนมาก อีกทั้งจุดเดํน
ของผ๎าไหมสุรินทร์อยูํที่ลวดลายบนผืนผ๎า ซึ่งเครื่องจักรกลไมํอาจสร๎างสรรค์ได๎เทียบเทํามนุษย์
ดังนั้นผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงเลือกใช๎ การ
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ทอผ๎าไหมด๎วยแรงงานมนุษย์เทํานั้น ยกเว๎นในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต เชํน การสาวไหม
ฯลฯ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ได๎นาเครื่องจักรสาวไหมมาใช๎
วิธีก ารทอผ้า ของกลุ่ม อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเหตุที่
ผู้ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในจัง หวั ดสุริ นทร์เลื อกใช้วิ ธีท อผ้า ด้ว ยมื อ
เช่นเดียวกับกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมด้วยมือของชาวบ้านจังหวัด สุรินทร์ ส่งผลให้วิธีการทอผ้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความแตกต่างจากการทอผ้าไหมด้วย
มือ ซึ่งกรรมวิธีการทอผ้าไหมด้วยมือนี้มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในหัวข้อ 3.3.6 ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่ง
ทางคณะผู้วิจัยไม่ขอนามากล่าวซ้าอีก
ในส่วนการใช้เครื่องจักรในขบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมในจัง หวัดสุรินทร์ ทางคณะผู้วิจัย พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวั ด
สุรินทร์มีการใช้เครื่องจักรอยู่ 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทแรก การใช้เครื่องจักรเพื่อการสาวไหม โดยที่การสาวไหม คือ การดึงเส๎นใย
ออกจากรังไหม โดยเส๎นไหมได๎มาจากการดึงเส๎นใยจากรังไหมหลาย ๆ รังรวมเป็น เส๎นเดียวกัน
และเส๎นใยเหลํานี้จะถูกพันกันเป็นเกลียว เพื่อให๎เส๎นไหมดังกลําวเกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน ผล
ที่ได๎รับก็คือ เส๎นไหมจะมี ความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง 30 ซึ่งจากการ
สารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัยพบวํา การสาวไหมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์บางแหํงได๎
ใช๎เครื่องจักรที่ทันสมัย คือ เครื่องสาวแบบมัลติเอ็น และเครื่องสาวแบบอัตโนมัติ และเส๎นไหม
เกิดจากเครื่องสาวไหมทั้งสองจะละเอียดไมํมีปุ่มปน มีความหนาและความยืดตัวได๎มาตรฐาน
รวมทั้งเส๎นไหมดังกลําวยังเหมาะตํอการใช๎เป็นเส๎นไหมยืนหรือเส๎น ไหมพุํง เพื่อการทอผ๎าไหม
ตํอไป
กระบวนการสาวไหมด๎วยเครื่องจักรนี้มีขั้นตอนวิธีการเหมือนกับการสาวไหมด๎วยมือ
ของกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือ หากแตํการสาวไหมด๎วยเครื่องนั้นจะมีความแตกตํางอยูํบ๎าง
ตรงที่อุณหภูมิของน้าที่ใช๎ต๎มรังไหมเพื่อการสาวไหมจะต่ากวําการสาวไหมด๎วยมือ โดยเครื่องสาว
ไหมทั้งสองใช๎อุณหภูมิเพียง 37 – 40 องศาเซลเซียลเทํานั้น ในขณะที่การสาวไหมด๎วยมือน้าที่ต๎ม
รังไหมต๎องใช๎อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียล และทั้งเส๎นไหมที่ได๎จากการสาวด๎วยเครื่องจะมี
คุณภาพดีกวําการสาวด๎วยมือ รวมทั้งเส๎นไหมที่ได๎ยังสามารถกาหนดขนาดให๎เล็กมาก ๆ ได๎เชํน
ขนาด 20/22 ดีเนียร์ และเส๎นใหญํขนาด 100/120 หรือ 150/200 ดีเนียร์ เป็นต๎น31

30

สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ. สาระนํารู๎จากใจหมํอนไหม. World Wide Web
http://www.moac.go.th/builder/mu/images/pull_silk.html
31
อ๎างแล๎ว
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ประเภทที่สอง การกรอไหมด้วยเครื่องจักร โดยที่เส๎นไหมที่ได๎รับจากการสาวไหมมี
ลักษณะเป็นไจ (Skein) เส๎นไหมที่ได๎รับดังกลําวนี้ยังไมํ อาจนาไปทอผ๎าไหมได๎ การกรอไหมจึง
เป็นการเปลี่ยนสภาพไจไหมไปสูํเส๎นด๎ายไหมในหลอด เพื่อที่ผู๎ทอจะนาหลอดด๎ายไหมดังกลําว
ไปบรรจุในราวเพื่อสาวเป็นผ๎าไหมตํอไป ซึ่งการกรอไหมด๎วยเครื่องจักรนั้นมีการกรอทั้งเส๎นไหม
ยืนและเส๎นไหมพุํง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอไหมด๎วยเครื่องจักร ดังนี้
วิธีก ารกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกล เมื่อเปิดใช๎เครื่องกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกลแล๎ว
พนักงานจะนาปลายเส๎นไหมพันกับหลอดด๎ายที่ต๎องการกรอ ซึ่งหลอดด๎ายไหมนี้จะติดตั้งอยูํกับ
แกนของเครื่องกรอด๎ายไหม เสร็จแล๎วพนักงานเดินเครื่องจักร โดยการเดินเครื่องกรอไหมจักรกล
นี้พนักงานสามารถกาหนดความเร็วของการกรอได๎ และระหวํางการกรอด๎ายไหมพนักงานต๎อง
คอยใช๎มือประคองและเกลี่ยได๎ไหมให๎ได๎รูปตามที่ต๎องการ เมื่อกรอด๎ายไหมจนเต็มหลอดด๎ายไหม
แล๎ว พนักงานจะหยุดเดินเครื่องจักรกลและนาหลอดด๎ายไหมออกจากแกน
จุดแตกตํางของการใช๎เครื่องจักรเพื่อการกรอไหมกับกรอไหมด๎วยมือ ก็คือ การกรอด๎าย
ไหมด๎วยเครื่องจักรทาได๎คราวละหลาย ๆ หลอด ในขณะที่การกรอด๎วยแรงงานมนุษย์ของกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือทาได๎เพียงทีละหลอดด๎าย และหลอดด๎ายไหมของเครื่องจักรมีหลายขนาด
รวมทั้งอัตราการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการกรอด๎วยเครื่องจักรยังน๎อยกวํากรอเส๎นไหมด๎วยมือ
เพราะหลอดด๎ายทุกหลอดจะมีปีกกั้นที่หัวและท๎ายหลอด (Bobbin) เพื่อป้องกันการสูญเสียเส๎นไหม
ระหวํางการทอ
ผลที่ได๎รับการกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกล คือ เส๎นไหมที่ได๎รับมีความตึงตัวและเรียบ
รวมทั้งปริมาณด๎ายไหมที่ได๎มีความสูญเสียน๎อยกวําการกรอด๎ายไหมด๎วยมือ และด๎ายไหมที่ได๎รับ
จะไมํมีรอยตํอหรือขาดระหวํางเส๎นด๎ายไหม
นอกจากการทอผ๎า ไหมแล๎ว ผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยั งมี
เทคนิคสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํถึง 2 วิธีการใหญํ ดังนี้
วิธีแรก การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยเส้นไหมย้อมสีหรือมัดย้อมแล้วจึงนาเส้น
ไหมไปทอผ้าไหม ผ๎าไหมประเภทนี้จึงมีลวดลายและสีสันบนผืนผ๎าเกิดจากการย๎อมสีหรือมัด
ย๎อมสีข องเส๎นไหม โดยการสร๎า งลวดลายดังกลําวนี้ยั งแบํงยํ อยออกเป็น 3 แบบด๎วยกัน เชํน
ลวดลายที่เกิดจากการใช๎เส๎นไหมย๎อมสีทอ หรือลวดลายที่เกิดจากการทัดย๎อมเส๎นไหมพุํงและ
นาไปทอเป็นผ๎าไหม หรือลวดลายที่เกิดจากการทอเส๎นพุํงย๎อมสีและมัดย๎อม โดยผู๎ทอใช๎วิธีการ
ทอสลับกันไปจนเต็มผืนที่เรียกวํา “หมี่คั่น” จนเกิดเป็นผ๎าลายโฮล ผ๎าลายขอ ฯลฯ
วิธีที่สอง การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีพิมพ์ลาย เนื่องจากผ๎าไหมสีพื้นเป็น
ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวและไมํมีลวดลายใด ๆ ด๎วยเหตุนี้กํอนทางกลุํมโรงงานอุตสาหกรรมผ๎า
ไหมหรือพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์จะสํงผ๎าไปจาหนํายแกํลูกค๎า บรรดาผู๎ประกอบการด๎าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงนิยมพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า เพื่อให๎
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ผ๎าไหมเกิดความสวยงามและตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ ซึ่ง
วิธีการพิมพ์ลายบนผ๎าไหมนี้กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎กัน
ดังนั้นผ๎า ไหมของกลุํมอุ ตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีการใช๎
เครื่ อ งจั ก รเข๎ า มาชํ ว ยเพี ย งบางขั้ น ตอนของการผลิ ต ผ๎ า ไหมเทํ า นั้ น การทอผ๎ า ไหมของกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ จึงยังคงใช๎ชํางฝีมือในท๎องถิ่นเชํนเดียวกับกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ ทาให๎รูปลักษณะของผ๎าไหมสุรินทร์ของทั้งสองกลุํมผู๎ผลิตไมํมีความ
แตกตํา งกั นมากนัก โดยผ๎าไหมสุรินทร์จะมีความกว๎างอยูํ ที่ 72-105 เซนติเมตร และผ้าไหม
สุรินทร์ทั้งสองกลุ่มคงมีลวดลาย สีสันที่สวยงามใกล๎เคียงกัน
3.4.4 การพิมพ์ลายผ้าไหม
เหตุที่ผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีเพี ยงสีเดียวบนผืนผ๎า) เป็นผ๎าไหมที่ไมํมีลวดลาย กํอนที่
ทางร๎านค๎าของผู๎ผลิตผ๎าไหมจะนาไปจาหนํายแกํลูกค๎า ผู๎ประกอบการผ๎าไหมจึงนิยมพิมพ์ลวดลาย
บนผืนผ๎าไหม และผ๎าไหมที่พิมพ์ลายเรียบร๎อยแล๎ว ทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์จะเรียกผ๎าชนิดนี้วํา “ผ๎าบาติค” ซึ่งวิธีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมปัจจุบันมีอยูํ 3 วิธี
ดังนี้
วิธีการแรก กรรมวิธีพิมพ์ลายผ้าแบบโบราณ (Block Print) อันเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์
ลายผ๎าไหมที่มาจากประเทศอังกฤษ และบริษัท TurnBull บริษัทพิมพ์ผ๎าตกแตํงบ๎านที่มีอายุกวํา
100 ปีจากประเทศอังกฤษเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท TurnBull ได๎เข๎ามารํวม
ลงทุนกับบริษัทจิม ทอมป์สัน ผ๎าไหมไทย จากัด ทาให๎กรรมวิธีการพิมพ์ผ๎าไหมแบบโบราณนี้ได๎
ถูกถํายทอดเข๎ามาสูํประเทศไทย
อุปกรณ์สาคัญในการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบโบราณ (Block Print) ก็คือ ผ๎าไหมสีพื้น
บล็อกไม๎แกะสลักลวดลาย สีสังเคราะห์ และค๎อนไม๎ขนาดใหญํและมีน้าหนักมาก
วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print) เริ่มจากการเติมสีลงในบล็อกไม๎ และชํางจะนาบล็อก
ไม๎มาวางบนผืนผ๎าไหม ณ ตาแหนํงที่ต๎องการ หลังจากนั้นชํางก็จะนาค๎อนไม๎ที่มีน้าหนักมากทุบลง
บนบล็อกไม๎ เมื่อผ๎าไหมเกิดลวดลายตามที่ต๎องการแล๎ว ชํางก็จะยกบล็อกพิมพ์ลายออกและคํอย
ๆ วาง ณ ตาแหนํงอื่น ๆ บนผืนผ๎าไหม และชํางก็จะใช๎ค๎อนทุบลงบนบล็อกไม๎ เพื่อพิมพ์ลาย
ตํอไป ชํางจะทาเชํนนี้ไปเรื่อย ๆ จนเกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมทุกจุดตามที่ออกแบบไว๎
ข๎อยุํงยากในการใช๎วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print) อยูํตรงที่บล็อกไม๎เหลํานี้เป็น
บล็ อ กไม๎ โ บราณ ซึ่ ง แตํ ล ะบล็ อ กไม๎ มี อ ายุ ตั้ ง แตํ 50 – 80 ปี ขึ้ น ไปและทางบริ ษั ท TurnBull
ประเทศอังกฤษก็ไมํมีการผลิตบล็อกไม๎นี้อีกแล๎ว การใช๎บล็อกไม๎เหลํานี้ชํางไทยจึงต๎องใช๎ความ
ระมัดระวังอยํางมาก เพื่อมิให๎บล็อกไม๎ชารุดเสียหาย ประกอบกับการใช๎ค๎อนทุบพิมพ์ลายนั้นชําง
ต๎องมีความชานาญอยํางมาก เพราะการทาลวดลายวิธีการนี้ยากมาก สํงผลให๎ การพิมพ์ลายผ๎า
ความยาว 16 เมตรต๎องใช๎เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
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อยํางไรก็ดีด๎วยเหตุที่ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print) เป็นงานฝีมือ และลวดลายมี
ความสวยงามมาก ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print) จึงมีราคาสูงในตลาดระหวําง
ประเทศ ทางบริษัท จิมทอมสัน ไหมไทย จากัดจึงมีความพยายามเพิ่มจานวนชํางฝีมือ และขยาย
การผลิตแกํนัก ออกแบบไทย ซึ่ ง ในอนาคตการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบ (Block Print) ก็ จะถูก
ถํายทอดมายังกลุํม ผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของสุรินทร์
ตํอไป32
วิ ธี ก ารที่ ส อง กรรมวิ ธี ก ารพิ ม พ์ ล ายแบบบล็ อ กสกรี น วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ก ลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิ ช ยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุริ นทร์นิย มใช๎งานกั นอยํ างแพรํหลาย และ
วิธีก ารนี้ มีเทคนิค และเงินลงทุนไมํสูงมากนัก กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์จึงนิยมใช๎อยํางกว๎างขวาง
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช๎ ใ นการพิ ม พ์ ล ายแบบบล็ อ กสกรี น ได๎ แ กํ บล็ อ กสกรี น ต๎ น แบบลาย
สติ๊กเกอร์ ลูกกลิ้งยาง กระดาษกาว เทปหนังไกํ แผํนรอง ที่ปาดสี และสี DIY
กรรมวิธีการสกรีนสีผ๎าไหม เริ่มต๎นจากการตัดต๎นแบบลวดลายออกจากกระดาษ และ
นาเอากรอบของลวดลายมาติดในบล็อกสกรีน ในขั้นตอนนี้บล็อกสกรีนสีผ๎าไหมอันเป็นเสร็จ
สมบูรณ์ ขั้นตํอไปคือการลงสีแกํผ๎าไหม ผู๎สกรีนสีผสมสีลงในภาชนะพร๎อมกับน้ายาผสมสี เพื่อ
ลดความหนืดของสี หลังจากนั้นผู๎สกรีนนาสีมาเกลี่ยลงในบล็อกให๎สม่าเสมอ เสร็จแล๎วผู๎สกรีน
นาบล็อกสีมาวางบนผ๎าไหมสีพื้น ณ ตาแหนํงที่ต๎องการ และผู๎สกรีนทาการปาดสีซ้าอีก 1 – 2 ครั้ง
โดยไมํเพิ่มสี และการปาดสีต๎องปาดในทิศทางเดียวกันตลอด หลังจากสีซึมลงในเนื้อผ๎าไหมแล๎ว
ผู๎สกรีนนาบล็อกสีออก ผ๎าไหมก็จะปรากฏลวดลายตามที่ต๎องการ
วิธีที่สาม การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพลงบนผืนผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องจักร วิธีการนี้ทาให๎ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสามารถพิมพ์
ลายบนผ๎าไหมได๎ครั้งละจานวนมาก ๆ ซึ่งวิธีการนี้แตกตํางกับการใช๎บล็อกสกรีนในวิธีการที่สอง
เพราะผู๎ประกอบการรายที่ใช๎วิธีการพิมพ์ลายด๎วยบล็อกสกรีนจะพิมพ์ลายได๎คราวละไมํมาก
อุปกรณ์ที่ใช๎ ผ๎าไหมสีพื้น และภาพลวดลายที่ปริ้นจากเครื่อ งคอมพิวเตอร์ โดยหมึกที่
ใช๎ปริ้นงานต๎องเป็นหมึกพิเศษสาหรับการพิมพ์ลวดลายเทํานั้น กระดาษ IRON TRANSFER และ
เครื่องพิมพ์ความร๎อนพร๎อมอุปกรณ์ เชํน เครื่อง press 5 IN 1 เป็นต้น
กรรมวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎าไหม เริ่มจากการออกแบบลวดลายด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Magic Pro หรือโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ เมื่อผู๎ออกแบบสร๎างต๎นแบบเสร็จแล๎ว
ผู๎ออกแบบสั่งพิมพ์ลวดลายบนกระดาษ หลังจากนั้นผู๎ออกแบบทาการตัดเฉพาะลวดลายและลอก
กระดาษแผํนด๎านหลังออก เสร็จแล๎วผู๎ออกแบบนาผ๎าไหมและลวดลายมาวางบนเครื่องจักรพิมพ์
32
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ลาย และผู๎ออกแบบนากระดาษ IRON TRANSFER มาวางทับไว๎ด๎านบนลวดลาย ขั้นตํอไปเดิน
เครื่องจัก รพิ มพ์ ลายผ๎าไหมโดยใช๎อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซีย ส รอเครื่องจักรทางานประมาณ
1.20 นาที เสร็จแล๎วนาผ๎าไหมออกจากเครื่องจักรและนากระดาษ IRON TRANSFER ออก เพียง
เทํานี้ผ๎าไหมก็จะเกิดลวดลายตามที่ต๎องการ
จากวิ ธี ก ารพิ ม พ์ ล ายบนผื น ผ๎ า ไหมทั้ ง 3 วิ ธี ข๎ า งต๎ น คณะผู๎ วิ จั ย พบวํ า ปั จ จุ บั น
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ใช๎วิธีการพิมพ์ลาย
วิธีที่สอง คือ การใช๎บล็อกสกรีนเทํานั้น เพราะการลงทุนวิธีนี้ไมํสูงนัก และผู๎ ประกอบการด๎าน
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ไมํต๎องลงทุนเรื่องเครื่องจักรและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ แตํการ
พิมพ์ลายวิธีที่อื่น ๆ นั้นถือเป็นวิธีการพิมพ์ลายของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในอนาคต
ซึ่งในขณะนี้เทคโนโลยีดังกลําวกาลังเข๎ามาสูํผู๎ประกอบการผ๎าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมของสุรินทร์ และด๎วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมดังกลําวทาให๎เกิดผ๎าไหมที่มี
ลวดลายสวยงาม อีกทั้งการพิมพ์ลวดลายก็มีความสะดวกไมํยุํงยากดังเชํนการสร๎างลวดลายด๎วย
การทอผ๎าไหม นอกจากนี้เมื่อลวดลายบนผืนผ๎าไหมหลุดลอกไปเสียแล๎ว ผ๎าไหมก็ยังคงความ
สวยงามอยูํในฐานะผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวบนผืนผ๎า)
3.5 ประเภทของผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์
จากการศึกษาคณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์แบํงแยกตามลักษณะของการทอ
ได๎เป็น 6 ประเภทใหญํ ๆ ซึ่งผ๎าไหมทั้งหกประเภทดังกลําวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจาหนํายอยูํในร๎าน
ตําง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้33
ประเภทที่ 1 ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ได๎ แ กํ ผ๎ า ไหมซึ่ ง ลวดลายเกิ ด จากการมั ด ย๎ อ มเส๎ น พุํ ง
หลังจากนั้นผู๎ทอจึงนาเส๎นใยไหมดังกลําวไปทอผ๎าไหม โดยชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเรียกผ๎าชนิด
นี้วํา ผ๎าปูม ลวดลายบนผืนผ๎านี้สํวนใหญํเป็น รูปคน สัตว์ หรือรูปสถาปัตยกรรมเขมรเมือง
พนมเปญ พระตะบอง เป็นต๎น สํวนสีที่นิยมใช๎สํวนใหญํเป็นสีมํวงเปลือกมังคุด สีแดง สีเขียว
สีครามและสีเหลือง ซึ่งมีความกลมกลืนกัน เนื่องจากการย๎อมทับเพื่อผสมสีให๎ได๎ สีใหมํ โดยผ๎า
ไหมมัดหมี่นี้สามารถจาแนกเป็นประเภทยํอยอีก 2 ชนิด คือ
ชนิดแรก ผ้าไหมมัดหมี่โฮล หรือจองโฮล คาวํา “จอง” ภาษาเขมร หมายถึง ผูกหรือมัด
ผ๎าไหมมัดหมี่โฮลถือเป็นผ๎าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และผ๎าชนิดนี้มีความโดดเดํนไมํมีที่
ใดเหมือน ทั้งการมัดย๎อมแบบนี้สามารถจาแนกได๎ 2 ลาย คือ โฮลผู๎หญิง หรือโฮลธรรมดา และ
ผู๎ทอยังสามารถทอเป็นผ๎าโฮลเปราะฮ์ หรือผ๎าโฮลผู๎ชาย ซึ่งผ๎าชนิดนี้ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ
33

พรทิพย์ จันทา. การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์. (สุรินทร์ :
ฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม.2542), น.19 -20
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ภาพ 3-10 : ผ๎าโฮลปัจจุบันใช๎สีเคมีและมีสีสดใส
ฉูดฉาด

ภาพ 3-11: ผ๎าโฮลโบราณมีสีสันไมํ

ชนิด ที่ส อง ผ้า ไหมมั ดหมี่ล วดลายต่าง ๆ เรียกว่า จองซิน ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้จะมี
ลวดลายเหมือนกับผ๎าไหมของจังหวัดอื่น ๆ และมีลวดลายหลายแบบด๎วยกัน เชํน ผ๎าไหมมัดหมี่
ลายกนก ผ๎าไหมมัดหมี่ลายรูปสัตว์ ลายต๎นไม๎หรือลายลักษณะผสม และผ๎าไหมลายโบราณตาม
ความเชื่อในศาสนาพุทธ เป็นต๎น

ภาพ 3-12 : ผ๎ามัดหมี่โฮลผู๎ชาย

ภาพ 3-13 : ผ๎ามัดหมี่ลายพวงลูกหว๎า

ประเภทที่ ส อง ผ้ า นุ่งลาย ได๎แ กํ ผ๎านุํงไหมที่มีล วดลายเป็ นรู ปทรงเลขาคณิ ต เชํ น
สี่เหลี่ยม ตาราง หรือบางครั้งผู๎ทอใช๎สีพื้นหรือสีขาวและดา ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้เชํนผ๎านุํงลาย
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สาคู ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย) ผ๎านุํ งลายโสรํงแสรีย (ผ๎าโสรํงหญิง) ผ๎านุํงโสรํงเปราะฮ์
(โสรํงชาย) ผ๎าขาวม๎าไหม หรือสไปเปราะฮ์ ซึ่งผ๎าชนิดนี้จะมีการทอลายขิตรูปช๎าง รูปม๎าที่เชิงผ๎า
สํวนสี่ที่ใช๎กับผ๎าในกลุํมนี้เชํน สีเขียว สีแดง สีน้าเงิน สีเหลืองทอง สีขาว โดยผู๎ทอจะใช๎ไหมสี
จานวนเส๎นเทํา ๆ กันทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน

ภาพ 3-14 : ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย)
ประเภทที่สาม ผ้าไหมยกดอก เป็นผ๎าไหมที่มีลวดลายอยูํทั้งสองริมผ๎า โดยริมผ๎าด๎าน
หนึ่งเป็นลวดลายที่คมชัดและเรียบ และมีริมผ๎าด๎านหนึ่งเป็นลวดลายหยาบ และผ๎าไหมทอชนิดนี้
จะใช๎เส๎นใยไหมมากกวําธรรมดาทาให๎ดูหนาและแนํน ตัวอยํางของผ๎าไหมยกดอกประเภทนี้เชํน
ผ๎ายกดอกลายดอกบัว ผ๎ายกดอกลายละเบิก ผ๎ายกดอกดอกจัน ผ๎ายกดอกลายดอกพิกุล เป็นต๎น

ภาพ 3-15 : ผ๎าไหมลายลูกแก๎ว
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ประเภทที่สี่ ผ้าจกลายปะเต๊าะ คือผ๎าไหมทอลายดอกหําง ๆ ระหวํางกัน โดยผ๎าไหม
ชนิดนี้ผู๎ทอจะใช๎เส๎นใยไหมเส๎นพุํงหรือเส๎นยืนเป็นสีเดียวกัน ระยะหํางระหวํางดอกเทํ า ๆ กัน
กระจายทั่วผืนผ๎า ผ๎าชนิดนี้พบมากที่เขตบ๎านเขวาสินรินทร์
ประเภทที่ห้า ผ้าไหมพื้นเรียบ ได๎แกํผ๎าไหมที่ทอเป็นสีพื้น โดยไมํมีการมัดย๎อมหรือ ทา
ลวดลายแตํอยํางใด โดยผู๎ทอผ๎าไหมชนิดนี้จะเส๎นใยไหม 1 หรือ 2 สีก็ได๎ โดยไหมเส๎นหนึ่งเป็น
เส๎นพุํง และไหมอีกเส๎นหนึ่งเป็นเส๎นยืน บางครั้งใยไหมเส๎นพุํงอาจมีจานวนมากถึง 2 – 3 เส๎นก็ได๎
ผลที่ได๎จากการทอผ๎าไหมชนิดนี้คือ ผ๎าไหมสีพื้นที่ความมันวาวและหนา บางครั้งชํางทอก็จะนา
เส๎นด๎ายเป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด๎วย ทาให๎ผ๎าเกิดความมันระยับและสวยงามยิ่งขึ้น

ภาพ 3-16 : ผ๎าไหมพื้นเรียบ
นอกจากนี้กํอนการนาผ๎าไหมสีพื้นไปใช๎งาน บางครั้งชํางผู๎ทอจะทาการพิมพ์ลายลงผืน
ผ๎าไหม ทาให๎ผ๎าไหมสีพื้นมีลวดลายตําง ๆ เชํนลายหงส์ ลายสัตว์ในตานานพุทธศาสนา เป็นต๎น
ทาให๎ผ๎า ไหมสีพื้ นมี ล ายบนพื้ นผิวของผ๎า ซึ่งผ๎าไหมที่พิ มพ์ ล ายเชํนนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์
เรี ย กวํ า “ผ๎ า บาติ ค ” และหลั ง จากนั้ น ผ๎ า ไหมสี พื้ น ดั ง กลํ า วจะถู ก น าไปประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เสื้ อ ผ๎ า
เครื่องใช๎สอยตําง ๆ ตํอไป
ประเภทที่หก ผ้า ไหมหางกระรอก (ผ้า ไหมกระนิว) เป็นผ๎าไหมสีพื้ นชนิดหนึ่งไมํมี
ลวดลายเชํนเดียวกับผ๎าไหมประเภทที่ห๎า หากแตํในการทอผ๎าไหมชนิดนี้ชํางผู๎ทอนิยมใช๎เส๎นใย
ไหมจานวน 2 ถึง 5 สีมาควบกัน เพื่อทอเป็นผ๎าทั้งผืน ผ๎าที่ได๎จะมีความเงางามเชํนเดียวกับผ๎ าพื้น
และผ๎าชนิดนี้พบได๎ทั่วไปในทุกหมูํบ๎านในจังหวัดสุรินทร์ เพราะผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านนิยมใช๎เป็น
ผ๎านุํงในชีวิตประจาวัน ซึ่งคนโบราณเรียกผ๎าชนิดนี้วํา “ผ๎ามํวง” หรือ โจงกระเบนนั่นเอง34

34

อ๎างแล๎ว, น.20
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ภาพ 3-17 : ผ๎าไหมหางกระรอก
สาหรับผ๎าไหมยกทองโบราณของอาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าที่
ทอนั้นมีหลากหลายทั้ง 6 รูปแบบ แตํลวดลายบนผืนผ๎ามีความวิจิตรงดงามมากกวําที่อื่น และใน
การทาลวดลายบนผืนผ๎านั้น ชํางผู๎ทอมักนิยมใช๎การถักทอเพื่อทาลวดลายมากกวําการพิมพ์ลาย
รวมความแล๎ว ผ๎าไหมซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแตํอดีต โดยชาวบ๎าน
เป็ น ผู๎ ผ ลิ ต และใช๎ ใ นครั ว เรื อ นเป็ น สํ ว นใหญํ หรื อ บางครั้ ง ชาวบ๎ า นก็ ผ ลิ ต เพื่ อ ถวายแกํ
พระมหากษัตริย์ไทยแตํโบราณ การผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมได๎แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
และยุคสมัย โดยปัจจุบันผ๎าไหมไทยกลายเป็นการผลิตเพื่อการพาณิชย์และสํงออก โดยในการ
ผลิตดังกลําวมีลักษณะผสมผสาน กลําวคือใช๎เครื่องจักรกลในการทอผ๎า ควบคูํกับการใช๎แรงงาน
มนุษ ย์ ใ นการทอผ๎า พร๎อม ๆ กั บ การนาเอาเทคโนโลยี ก ารพิ มพ์ ล ายบนผืนผ๎าไหม สํงผลให๎
กระบวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมจึงมีอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ คือ วิธีแรกการถักทอผ๎าไหมและ
การมัดย๎อมสี และวิธีที่สองการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า แตํทั้งนี้ไมํวําผ๎าไหมจะผลิตด๎วยกรรมวิธี
การใด ความสวยงามและความต๎องการของผู๎บริโภคก็มิได๎ลดน๎อยลงแตํอยํางใด
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานผ้าไหมสุรนิ ทร์
ด๎วยกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์อันเริ่มต๎นจากการปลูกหมํอน การเลี้ยงไหม การ
สาวไหม การย๎อมสีไหม การออกแบบลวดลาย และการทอผ๎าไหม กระบวนการตําง ๆ เหลํานี้
ล๎วนมีสํวนสัมพันธ์กับข๎อกฎหมายหลาย ๆ บทบัญญัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง บทบัญญัติกฎหมายด๎าน
ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญญา ในฐานะที่ ก ฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่คุ๎มครองผลงาน
สร๎างสรรค์จากความคิดสติปัญญาของมนุษย์ ด๎วยเหตุนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ จึง
ได๎เข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานผ๎าไหมสุรินทร์ เชํ น พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
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พระราชบั ญญั ติสิ ท ธิบั ตร พ.ศ.2522 พระราชบัญ ญัติ เครื่อ งหมายการค๎ า พ.ศ.2534 เป็ นต๎ น
ประกอบกับงานผ๎าไหมเป็นงานที่มีมิติทั้งในด๎านวัฒนธรรม ด๎านสิ่งประดิษฐ์ ด๎านงานออกแบบ
และด๎า นงานศิ ลปะ ดัง นั้นเพื่ อความสะดวกในการศึก ษาปัญหาทางกฎหมายของงานผ๎าไหม
สุรินทร์แล๎ว ในหัวข๎อนี้จึงขอแบํงแยกกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ออกเป็น 2 สํวนใหญํ ๆ
ดังนี้
1 งานด๎านกระบวนการผลิตเส๎นไหม อันเริ่มต๎นตั้งแตํการปลูกหมํอน การเลี้ยงไหม
การสาวไหม การย๎อมสี
2 งานด๎านกระบวนการผลิตผ๎าไหม อันเริ่มต๎นตั้งแตํการออกแบบลวดลาย การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จนถึงการทอผ๎าไหมและการพิมพ์ลาย
1 งานด้านกระบวนการผลิต เส้นไหม การที่ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์และผู๎ประกอบการ
ตําง ๆ จะผลิตเส๎นไหมอันเป็นวัตถุดิบสาคัญในการทอผ๎าไหมนั้น ภาคกระบวนการผลิตเส๎นไหมนี้
จะเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแตํละขั้นตอน ดังนี้
1.1 การปลูกหม่อน ต๎นหมํอน (Mulberry: Morus alba Linn.) ถือเป็นพืชสายพันธุ์
หนึ่งของประเทศไทย และใบหมํอนนับเป็นอาหารสาหรับหนอนไหม โดยต๎นหมํอนในประเทศ
ไทยเป็นพืชยืนต๎นประเภทไม๎พุํม เนื้ออํอน เจริญเติบโตได๎ดีในเขตร๎อน และเขตอบอุํน ปลายใบ
แหลม ขอบใบอาจหยักเว๎ามากคล๎ายใบมะละกอ หรือหยักน๎อยคล๎ายใบโพธิ์ บางชนิดมีขนเล็กใต๎
ใบ ลาต๎นมีลักษณะกลม ผิวลาต๎นเรียบ ไมํมีหนาม มียางสีขาวขุํนคล๎ายน้านม และด๎วยเหตุที่ต๎น
หมํ อ นเป็ น พื ช สายพั น ธุ์ หนึ่ ง ในประเทศไทย กระบวนการปลู ก หมํ อ นจึ ง เข๎า ไปเกี่ ย วข๎อ งกั บ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) พระราชบั ญญัติคุ้ มครองพั นธุ์พืช พ.ศ.2542 ต๎นหมํอนเป็นพื ชสายพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย ซึ่งคนไทยในหลายภูมิภาคทั่วประเทศรู๎จักและนามาใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลายใน
ธุรกิจเลี้ยงไหม และด๎วยความสาคัญของต๎นหมํอนที่มีตํ อผลผลิตของเส๎นไหม ต๎นหมํอนสาย
พันธุ์พื้นเมืองไทยจึงถูกนาไปปรับปรุงสายพันธุ์อยูํเสมอโดยสถาบันหมํอนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ดังนั้นต๎นหมํอนในประเทศไทยจึงได๎รับความคุ๎มครองอยูํ 2 ประการ
ด๎วยกัน คือ
ประการแรก ต้นหม่อนสายพันธุ์พื้นเมืองย่อมถือ เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามมาตรา
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 และทาข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์ โดยให๎นา
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เงินรายได๎ตามข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์สํงเข๎ากองทุน คุ๎มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดในกฎกระทรวง ข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์อยํางน๎อย
ต๎องมีรายการดังตํอไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
(2) จานวนหรือปริมาณของตัวอยํางพันธุ์พืชที่ต๎องการ
(3) ข๎อผูกพันของผู๎ได๎รับอนุญาต
(4) การกาหนดความเป็นเจ๎าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลองหรือวิจัยที่ได๎มาจากการใช๎พันธุ์พืช ในข๎อตกลง
(5) การก าหนดจานวน อั ตรา และระยะเวลาการแบํงปันผล ประโยชน์ ตามข๎อตกลง
แบํงปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาจาก การใช๎พันธุ์พืชในข๎อตกลง
(6) อายุของข๎อตกลง
(7) การยกเลิกข๎อตกลง
(8) การกาหนดวิธีการระงับข๎อพิพาท
(9) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ผู๎ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือ
สํวนหนึ่งสํวนใดของพันธุ์พืชดังกลําวที่มิได๎มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค๎า ให๎ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ คณะกรรมการกาหนด
ประการที่สอง ต้นหม่อนสายพันธุ์ใหม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะพันธุ์พืชใหม่ต าม
มาตรา 12 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 สืบเนื่องจากต๎นหมํอนสายพันธุ์พื้นเมือง
เชํน หมํอนน๎อย หมํอนตาดา เป็นต๎น เป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งที่ให๎ผลผลิตปริมาณไมํมากเพียงพอ
นักปรับปรุงพันธุ์พืชกระทรวงเกษตรฯ จึงได๎ทาการปรับปรุงสายพันธุ์หมํอน จนปัจจุบันเกษตรกร
ชาวสุรินทร์และชาวไทยจึงได๎เริ่มปลูกหมํอนสายพันธุ์สกลนคร 72 อันเป็นพันธุ์หมํอนสายพันธุ์
ใหมํ ซึ่งหมํอนสายพันธุ์นี้สามารถให๎ผลผลิตสูงถึง 3,507 ก.ก.ตํอไรํ มีความทนทานตํออากาศแห๎ง
แล๎งเชํนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎ดี ขยายพันธุ์งําย เติบโตเร็ว และต๎านทานตํอโรครากเนําได๎ดี
ต๎นหมํอนสายพั นธุ์ใหมํ นี้จึงได๎รับ ความคุ๎มครองตามกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ทาให๎นัก
ปรับปรุง พันธุ์ไ ด๎รับ สิท ธิเพีย งผู๎เดีย วในการใช๎ประโยชน์สํวนขยายพันธุ์ ทั้งนี้ไ มํวํา การขาย
จาหนํายเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ หากหมํอนสายพันธุ์ใหมํนี้ได๎รับการจดทะเบียนตํอหนํวยราชการ ดังนี้
มาตรา 33 ผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํมีสิทธิแตํเพียงผู๎เดียวในการ ผลิต ขาย หรือจาหนําย
ด๎วยประการใด นาเข๎ามาในราชอาณาจักร สํงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว๎เพื่อกระทาการอยําง
หนึ่งอยํางใด ดังกลําวซึ่งสํวนขยายพันธุ์ ของพันธุ์พืชใหมํ ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับแกํกรณี
ดังตํอไปนี้
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(1) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎
เป็นสํวนขยายพันธุ์
(2) การศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ ได๎รับความคุ๎มครองเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
(3) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง กระทาโดยสุจริต
(4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความ คุ๎มครองโดยเกษตรกร
ด๎ ว ยการใช๎ สํ ว นขยายพั น ธุ์ ที่ ต นเองเป็ น ผู๎ ผ ลิ ต แตํ ใ นกรณี ที่ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประกาศ ให๎ พั น ธุ์ พื ช ใหมํ นั้ น เป็ น พั น ธุ์ พื ช ที่ ค วรสํ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ใ ห๎
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได๎ไมํเกินสามเทําของปริมาณที่ได๎มา
(5) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค๎า
(6) การขายหรื อ จ าหนํ า ยด๎ ว ยประการใด น าเข๎ า มาในราชอาณาจั ก ร สํ ง ออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว๎เพื่อกระทาการอยํางหนึ่งอยํางใด ดังกลําว ซึ่งสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
ใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง ถูกนาออกจาหนําย โดยผู๎ทรงสิทธิหรือด๎วยความยินยอมของผู๎ทรง
สิทธิ
มาตรา 34 ในการขายหรือจาหนํายด๎วยประการใด ซึ่งสํวนขยาย พันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ ผู๎
ทรงสิท ธิ ใ นพั นธุ์ พื ช ใหมํ ต๎อ งแสดงเครื่ องหมาย ให๎ป รากฏที่ สํวนขยายพั นธุ์ ของพั น ธุ์พื ช ใหมํ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหํอ ของสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ
ด๎ว ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ต ามกฎหมายคุ๎ ม ครองพั น ธุ์ พื ชใหมํ ที่มี แ กํ นัก ปรั บปรุ ง พั น ธุ์ ผู๎ จ ด
ทะเบียน แม๎วําเกษตรกรไทยจะได๎รับประโยชน์ จากพันธุ์หมํอนที่ ให๎ผลผลิตสูงขึ้นก็ตาม แตํ
เกษตรกรไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่งชาวสุรินทร์ต๎องจํายคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํ ทั้ง
ผู๎ทรงสิทธิยังผูกขาดในสํวนขยายพันธุ์ของหมํอนเพียงผู๎เดียวตามกฎหมาย ในขณะที่เกษตรกรชาว
สุรินทร์สํวนใหญํมีรายได๎ไมํสูงทั้งยังมีภาระหนี้สิน การที่กฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชมอบสิทธิ
พิเศษแกํผู๎ทรงสิทธิพันธุ์หมํอนใหมํเพียงผู๎เดียวเชํนนี้ เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรไทย
จังหวัดอื่น ๆ ยํอมได๎รับผลกระทบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ และทางออกของเกษตรกรสุรินทร์และ
เกษตรกรชาวไทยมีทางออกเพียงอยํางเดียว คือ การหันกลับไปใช๎หมํอนสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งให๎ผล
ผลิตต่าและมีความต๎นทานโรคน๎อย อันสํงผลตํอต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการขาดการพัฒนา
สายพันธุ์หมํอนที่เหมาะตํออุตสาหกรรมผ๎าไหมในที่สุด
ข) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 หมํอนถือเป็นพืชและเป็นสิ่งที่ไมํได๎รับ
การคุ๎มครองตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 บัญญัติวํา
“มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุ ล ชี พ และส่ ว นประกอบส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของจุ ล ชี พ ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ สั ต ว์
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พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช..”
หม่ อ นจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 แต่
กระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่มิใช่สิ่งที่มาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กาหนดไว้
กระบวนการสร้ า งพั น ธุ์ พื ช ใหม่ จึ ง อาจจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ ต ามมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิท ธิบัตร พ.ศ.2522 35 ได้ เพราะกระบวนการดังกล่าวมีความใหม่ มีขั้นการ
ประดิ ษ ฐ์ สูง ขึ้ น และกระบวนการสร้ า งหม่ อ นพั น ธุ์ใ หม่ นี้ ยั ง สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ท าง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมได้ และผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้กรรมวิธีที่ตน
ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 36 (2) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ดังนั้นในส่วนของหม่อนพืชใบที่เป็นอาหารหลักของหนอนไหม เพื่อ การผลิตผ้าไหม
หม่อนในฐานะพืชชนิดหนึ่งจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
แม้ว่าต้นหม่อนไม่ใช่สิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คุ้มครอง เพราะหม่อนเป็นพืชชนิด
หนึ่ง ซึ่งในมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่ให้ความคุ้มครองไว้ แต่อย่างไรก็
ตามกระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่ ยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 ได้ เนื่องจากมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มิได้บัญญัติห้ามการคุ้มครอง
ในกรรมวิธีการสร้างพันธุ์พืชใหม่
ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คือ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของเกษตรกรไทยและเกษตรกรชาว
สุริ น ทร์ เพื่ อการแลกเปลี่ ย นกั บ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ห ม่ อ นสายพั นธุ์ ใ หม่ ห รื อ การใช้ ก รรมวิ ธี ก าร
ปรับปรุงพันธุ์หม่อนจากผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย ในขณะที่เกษตรกรชาวสุรินทร์เป็นผู้มีรายได้น้อย
และมีภาระหนี้สินจานวนมาก ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเหล่านี้ย่อมทาให้ผ้าไหมสุรินทร์มีราคาสูงขึ้นอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ การสูญเสียตลาดสินค้าผ้าไหมของชาวสุรินทร์ เพราะ
มาตรา 5 ภายใต้บั งคั บมาตรา 9 การประดิษ ฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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สินค้าผ้าไหมที่มีราคาถูกกว่าจากต่างประเทศย่อมเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์
เช่นสินค้าผ้าไหมและเส้นไหมจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ฯลฯ
อย่ า งไรก็ ต ามการที่ ท างสถาบัน หม่ อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้ เข้ ามา
ปรับ ปรุง สายพั นธุ์หม่ อนและแจกจ่า ยเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรชาวสุรินทร์ โดยเกษตรกรชาว
สุรินทร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์หม่อนนั้น วิธีการนี้
ย่ อ มช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ เ กษตรกรชาวสุ ริ นทร์ไ ด้ เป็ นอย่ างมาก ท าให้ ผ ลกระทบของความ
คุ้มครองตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นไม่ส่งผลร้ายแรงนัก แต่สิ่งนี้ก็มิใช่หลักประกันในอนาคต
และการพั ฒนาของอุตสาหกรรมไหมสุรินทร์ ว่า ในอนาคตการปลูกหม่อนต้องเสีย ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวสุรินทร์
1.2 การเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อผ้าไหมสุรินทร์
เพราะหนอนไหมแต่ละสายพันธุ์ย่อมให้เส้นไหมที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ
สีของเส้นไหม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสายพันธุ์ไหมจึงนับเป็นสิ่งที่ มีความสาคัญ ซึ่งในปัจจุบัน
สถาบั น หม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การอยู่ นั้ น
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) จุ ล ชี พ และส่ ว นประกอบส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของจุ ล ชี พ ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ สั ต ว์
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน
ด้วยเหตุนี้หนอนไหมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตร บรรดาหนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ ต่าง ๆ อาทิ หนอนไหมสายพันธุ์อิลี่36
เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยทั้งหมดย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้หนอนสายพันธุ์
36

หนอนไหมอิลี่ คือหนอนไหมสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นหนอนไหมป่า มีความต๎านทาน
โรคสูง ทั้งหนอนสายพันธุ์นี้ยงั สามารถกินใบไม๎ได๎หลากชนิด โดยไมํจากัดวําต๎องเป็นใบหมํอน
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ใหม่ได้ โดยผู้ปรับปรุงสายพันธุ์หนอนไหมเหล่านี้ไม่อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนจากเกษตรกรได้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหนอนไหมเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดทะเบี ยนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 9 (1)
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แต่กรรมวิธีการพัฒนาหนอนไหมไม่ใช่สิ่งที่มาตรา 9 (1)
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ระบุไว้ ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีการพัฒนาหนอนไหมจึงเป็นสิ่ง
ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎ หากปรากฏ
วํากรรมวิธีก ารพั ฒนาสายพันธุ์หนอนไหมมีความใหมํ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และกรรมวิธี
ดังกลําวสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และหัตถกรรมได๎
นอกจากนี้ในสํวนกรรมวิธีการเลี้ยงหนอนไหม หากบุคคลใดค๎นพบเทคนิคการเลี้ยง
หนอนไหมที่มีความใหมํ ขั้นการเลี้ยงหนอนไหมที่ มีเทคนิคสูงขึ้น และเทคนิคการเลี้ยงหนอน
ไหมนี้สามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเลี้ยงหนอนไหมได๎ ตามมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แล๎ว บุคคลนั้นก็อาจยื่นขอจดทะเบียนสิท ธิบัตรการประดิษฐ์
ได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 อันทาให๎ผู๎จดทะเบียนจะได๎รับสิทธิผูกขาดในการใช๎
เทคนิค การเลี้ย งไหมดัง กลํา วเพีย งผู๎เดีย วภายในระยะเวลา 25 ปีนับแตํวันยื่ นคาขอจดทะเบีย น
สิทธิบัตร
เชํนเดียวกับ ผลกระทบจากกฎหมายในการปลูกหมํอน คือ ปัญหาและอุปสรรคจาก
ความคุ้ ม ครองตามพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็คือ ภาระด๎านคําใช๎จํายที่สูงขึ้นของ
เกษตรกรสุรินทร์และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เพราะการใช๎กรรมวิธีพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหมที่
จดทะเบี ย นตามกฎหมายสิ ท ธิบั ตรแล๎ว หรือ การใช๎ เทคนิ ค การเลี้ ย งหนอนไหมที่จ ดทะเบี ย น
สิทธิบัตรไว๎แล๎ว เกษตรกรผู๎ปรับปรุงพันธุ์หนอนไหมหรือใช๎เทคนิคการเลี้ยงหนอนไหมดังกลําว
ต๎องเสียคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิตามสิทธิบัตร ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือราคาผลิตผ๎าไหมยํอมสูงขึ้น
กวําสินค๎าผ๎าไหมของประเทศคูํแขํงในตลาดค๎าผ๎าไหมอื่น ๆ จนอาจกํอให๎เกิดการสูญเสียตลาดผ๎า
ไหมสุรินทร์และผ๎าไหมในท๎ายที่สุด ดังนั้นแม๎วําพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จะชํวยให๎
เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย แตํ ในขณะเดียวกัน
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ยังกํอผลกระทบตํอ อุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และผ๎าไหม
ไทยในเวลาเดียวกัน แม๎วําปัญหาเรื่องนี้ยังไมํสํงผลรุนแรง เพราะผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์หนอนไหม
และกรรมวิธีการเลี้ยงไหมปัจจุบันก็คือสถาบันหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งหนํวยราชการได๎เข๎ามาชํวยเหลือเกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยโดยไมํแสวงหาผล
กาไรก็ตาม
1.3 การสาวไหม คือการดึงเส้นใยออกจากรังไหม โดยนารังไหมไปต้ม ทาละลายกาวที่
ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นในรังให้แยกออกจากกัน แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธี
ซึ่งใน
ประเทศไทยชาวบ้านได้เรียนรู้และถ่ายทอดการสาวไหมแบบพื้นเมืองมานานแล้ว แต่ด้วยการสาว
ไหมที่ต้องอาศัยช่างผู้ชานาญและต้องใช้เวลาในการสาวไหมที่นานมาก การพัฒนาเทคนิคการสาว
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ไหมด้วยเครื่องจักรจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และการสาวไหมทั้งของเกษตรกรชาวสุรินทร์และ
ชาวไทยย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) การสาวไหมแบบพื้นเมืองซึ่งเกษตรกรชาวสุรินทร์และชาวไทยได้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้ง
บรรพชน การสาวไหมดังกลําวนี้ยํอมไมํได๎รับความคุ๎มครองทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสาว
ไหมและกรรมวิธีการสาวไหมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพราะการสาวไหมด๎วยวิธี
นี้ขาดความใหมํทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ ใช๎และกรรมวิธีที่ใช๎ตามที่มาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 กาหนดไว๎ เนื่องด๎วยการสาวไหมเป็นสิ่งที่บรรพชนได๎ถํายทอดมาให๎แกํลูกหลานในยุค
ปัจจุบัน
มาตรา 5 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิ ษ ฐ์ ที่ข อรับ สิท ธิ บัต รได้ ต้อ งประกอบด้ ว ย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
ดังนั้นกลุํมผ๎าผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือและกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมใน
รูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงสามารถใช๎การสาวไหมแบบพื้น บ๎านได๎ โดยทั้งสองกลุํมไมํ
ต๎องเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด
ข) การสาวไหมด้วยเครื่องจักร ด๎วยเหตุที่การสาวไหมต๎องใช๎ชํางผู๎มีฝีมือและต๎องใช๎
เวลาดาเนินการมาก ทั้งอาจเกิดการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม ณ จุดนี้นักประดิษฐ์จึง
เข๎ามามีสํวนในการปรับปรุงการสาวไหม โดยนักประดิษฐ์ได๎สร๎างเครื่องสาวไหมขึ้นมาทางาน
แทนแรงงานมนุษย์ ทาให๎เส๎นไหมที่ได๎จากเครื่องสาวไหมมีความเรียบ สม่าเสมอ และไมํมีการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม เครื่องสาวไหมจักรกลเหลํานี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาก
ความคิดสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งผู๎ประดิษฐ์อาจยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ
อนุสิทธิบัตรได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ทั้งนี้แล๎วแตํผู๎ประดิษฐ์จะเลือกความ
คุ๎มครองประเภทใดประเภทหนึ่งระหวํางสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ภายใต๎เงื่อนไข
ดังนี้
กรณีผู๎ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องจักรสาวไหมดังกลําวต๎องมี
องค์ประกอบครบ 3 ประการด๎วยกัน คือ ประการแรกเครื่องสาวไหมต๎องมีความใหมํซึ่งไมํเคย
ปรากฏมากํอนในราชอาณาจักร ประการที่สองเครื่องสาวไหมต๎องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่ง
ผู๎เชี่ยวชาญระดับสามัญในสาขาเครื่องสาวไหมมิได๎ประจักษ์โดยงําย และประการสุดท๎ายเครื่อง
สาวไหมนี้ต๎องสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมได๎ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
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มาตรา 5 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิ ษ ฐ์ ที่ข อรับ สิท ธิ บัต รได้ ต้อ งประกอบด้ ว ย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
กรณีผู้ประดิษฐ์จะขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร หากเครื่องสาวไหมเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์
ที่มีความใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม แต่เครื่องสาวไหมนี้มิได้มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
โดยผู้ประดิษฐ์ต้องเลือกจดทะเบียนเพียงอย่างเดียวระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา 65 ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันไม่ได้
ดังนั้นเครื่องสาวไหมย่อมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และหากผู้ประดิษฐ์เลือกจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
แล้ว ผู้ประดิษฐ์ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียน
ได้ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.252237
1.4 การย้อมไหม นับเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ง เพื่อการขจัดกาวและสิ่ง
สกปรกออกจากเส้นไหมพร้อม ๆ กับการย้อมสีไหมตามที่ผู้ทอต้องการ โดยในส่วนของการย้อม
ไหมนี้สามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรก กรรมวิธีการย้อมไหม และส่วนที่สอง
อุป กรณ์ที่ ใ ช้ ใ นการย้ อมสีไ หม สูตรสีที่ใ ช้ย้ อ มไหม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ ย วข้องกั บ กฎหมาย
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 เสนอขายหรือนาเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
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สองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งระบุว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือ
ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์” ดังนั้นกรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึงนับเป็นกรรมวิธี
หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึง ย่อมไม่อาจ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้
ข) พระราชบั ญญัติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 ส าหรับ การย้ อมไหมนั้น ย่ อมได้ รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ทั้ง 2 ส่วน คือส่วนกรรมวิธี และส่วนอุปกรณ์ที่
ใช้ย้อมไหม และสูตรที่ใช้ย้อมสีเส้นไหม ดังนี้
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
สาหรับการย้อมไหมของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่า นอกจากช่างทอผ้า
ไหมชาวสุรินทร์จะใช้กรรมวิธีย้อมไหมด้วยวิธีการย้อมร้อนและย้อมเย็นแล้ว ในจังหวัดสุรินทร์
ช่างทอผ้าไหมยังมีวิธี พิเศษเฉพาะกลุ่มตน คือ กรรมวิธีการสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่เส้นไหมดังกล่าวหาใช่กรรมวิธีที่มีความใหม่
ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพราะกรรมวิธีการย้อมสีครามแก่เส้นไหมด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์นี้ ช่ างทอผ้า ไหมในสุรินทร์ไ ด้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้ว
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงเป็นกรรมวิธีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยแล้ว
กรรมวิธีเช่นนี้จึงขาดความใหม่ตามกฎหมายตามที่มาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
บัญญัติไว้วา่
มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร…
ดังนั้นกรรมวิธีการย้อมสีไหมทั้งการย้อมร้อน การย้อมเย็น และกรรมวิธีการย้อมสีคราม
แก่เส้นไหมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจึงไม่อาจยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษ ฐ์ หรือ
อนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ เพราะกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสาม
วิธีนี้ขาดความใหม่ และกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสามเป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายในราชอาณาจักร
ก่อนวันยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
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อุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสีไหม และสูตรการย้อมสีไหม จากข้อมูลการย้อมไหมบรรดาอุปกรณ์
ที่ช่างทอผ้าไหมใช้ล้วนเป็นอุปกรณ์ทั่วไป ซึ่งช่างทอผ้าไหมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและหาใช่
สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นดังเช่นเครื่องจักรต่าง ๆ ไม่ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสีไหมของช่าง
ทอผ้าไหม เช่น เชือก อ่าง โอ่ง น้าสะอาด ฯลฯ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ช่างทอผ้าไหมใช้งานจึงไม่ใช่
สิ่งประดิษฐ์ตามความหมายในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 38 เพราะอุปกรณ์ย้อม
ไหมเหล่ า นี้ มิ ใ ช่ ก ารคิ ด ค้ น หรื อคิ ด ท าขึ้ น อั น เป็น ผลให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ผลิต ภั ณฑ์ ห รื อกรรมวิ ธีใ ดขึ้ น
ใหม่ หรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
สูตรที่ใช้ในการย้อมสีไหม ช่างทอผ้าไหมมีสูตรการย้อมสีไหมอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ
สูตรสีธรรมชาติ อันได้มาจากวัตถุดิบตามท้องถิ่นของเกษตรกร เช่น ใบและกิ่งของต้น
คราม ครั่ง แก่นเข ฯลฯ ผ่านกระบวนการต้ม หรือหมักกับน้าสะอาด จนกระทั่งเกิดน้าย้อมสี
ธรรมชาติ เพื่ อ การย้ อ มเส้ นไหม น้าย้ อ มสีธ รรมชาติ เหล่า นี้ จึง ไม่ ใ ช่สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ อาจขอรั บ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
เพราะน้าย้อม
สีธ รรมชาติเหล่า นี้เป็ นสิ่ง ที่ ช่ า งผู้ท อผ้าไหมใช้กั นอย่ างแพร่หลายอยู่ แล้ว สู ตรน้าย้ อมสีตาม
ธรรมชาติจึงขาดความใหม่ ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
252239
สูตรสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ อันได้มาจากเคมีภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดถูกนามาผสมกันจน
สามารถก่อเกิดสีสันต่าง ๆ แก่เส้นไหมได้ หากสีเคมีเพื่อการย้อมเส้นไหมเหล่านี้เป็นการประดิษฐ์
ที่มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสีเคมีภัณฑ์ที่ได้จากสูตรเคมีเหล่านี้สามารถนามา
ประยุก ต์ใช้กั บงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และหัตถกรรมได้ สีเคมีภัณฑ์
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5 และ
38

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"กรรมวิธี" หมายความวํา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให๎คงสภาพหรือให๎มี
คุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให๎ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช๎กรรมวิธีนั้น ๆ ด๎วย
39
มาตรา 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
ปั ญ หาที่ ช่ า งทอผ้ า ไหมสุ ริน ทร์ และช่ างทอผ้า ไหมในจั งหวั ด อื่น ๆ อาจได้ รั บ ก็ คื อ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูงขึ้นในด้านสีเคมีเพื่อการย้อมไหม หากช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีในการย้อม
สีไหม ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรในงานประดิษฐ์สีเคมีเหล่านี้ย่อมสามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์จากช่างทอผ้าไหมได้ ถ้าช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีภัณฑ์ในการย้อมเส้นไหม ทั้งนี้
เป็นไปตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งบัญญัติว่า
มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร…
แต่ปัญหาเรื่ องการละเมิดสิทธิบัตรสูตรสีเคมีภัณฑ์เพื่อการย้อมเส้นไหมของช่างทอผ้า
ไหมสุรินทร์ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก เพราะผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เลือกใช้สี
ธรรมชาติในการผลิตผ้าไหม ส่วนการใช้สีเคมีเพื่อการย้อมผ้าไหม ไม่ปรากฏว่า ผู้ผลิตผ้าไหม
รายใดต้องการละเมิดสิทธิบัตรสีเคมีเพื่อการย้อมไหม เพราะราคาสีเคมีเหล่านี้ไม่สูงมากนัก ซึ่ง
ผู้ผลิตผ้าไหมสามารถหาซื้อได้โดยไม่ยากนัก หากใช้สีเคมีย้อมสีเส้นไหม ต้นทุนในการผลิตผ้า
ไหมก็ไม่ได้สูงมากขึ้น ดังนั้นปัญหาด้านสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์สีเคมีภัณฑ์จึง ยังมิใช่ปัญหาที่มี
ความรุนแรงและคุกคามต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์
2 งานด้ า นกระบวนการผลิต ผ้า ไหม เมื่อ เส้ นไหมเส้ นเล็ก ๆ ได้ผ่ านกระบวนการ
ออกแบบลวดลาย การทอ และการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมแล้ว ผ้าไหมผืนงานก็จะบังเกิดขึ้น
และภายใต้กระบวนการผลิตผ้าไหมเหล่านี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
1) การออกแบบลวดลาย
2) การทอผ้าไหม
3) การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม
4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
5) การจาหน่ายผ้าไหม
1) การออกแบบลวดลาย จากการส ารวจข้ อ มู ล การออกแบบลวดลายซึ่ ง กลุ่ ม
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 งานสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ โดย
งานออกแบบทั้งสองประเภทนับเป็นงานที่มุ่งประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ ดังนั้นตามแนวความคิดของคณะผู้วิจัยแล้ว งานออกแบบทั้งสองประเภทจึงนับเป็นงาน
ศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ระบุว่า
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง.....
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ข) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สืบเนื่องจากการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมทั้ง 2 วิธี คือ การออกแบบบนกระดาษ และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบทั้งสองได้สร้างงานขึ้นใน 2 มิติพร้อม ๆ กัน อันได้แก่มิติแรกการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปกรรม เพื่อการชื่นชมคุณค่าทางงานศิลปะ มิติที่สองการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนั้นมุ่ง
ประโยชน์ ใ นการใช้ ส อย เพื่ อ สร้ า งแรงจู งใจแก่ ผู้ซื้ อ ในการตัด สิ นใจซื้อ ผ้า ไหม ดัง นั้ นงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากการใช้เส้น สีสร้างลวดลายบนกระดาษและวัสดุอื่นใด งาน
ออกแบบดังกล่าวจึงอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ " หมายความว่ า รู ป ร่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้
แต่มิใช่ ว่าการออกแบบลวดลายผ้าไหมทุกครั้งจะเป็นงานอันอาจขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ นั้ น การออกแบบลวดลายผ้ า ไหมนั้ น ยั ง ต้ อ งมี ลั ก ษณะครบองค์ ป ระกอบตามมาตรา 56
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ด้วย อันได้แก่ การออกแบบลวดลายต้องมีความใหม่ และ
การออกแบบลวดลายดังกล่าวนั้นต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้
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มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้อ งเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทั้ง 2 วิธีการตามความคิดของคณะผู้วิจัยจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยยังพบว่า การออกแบบลวดลายของช่างทอผ้ามีกลุ่มหนึ่งไม่อาจ
ไม่ ไ ด้รับ ความคุ้ม ครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ เพราะช่างทอผ้าไหมชาว
สุรินทร์ก ลุ่ ม นี้คิ ดแบบลวดลายไว้ใ นใจของตน และขณะเมื่อทอผ้าไหมช่ างกลุ่มนี้ จึงใช้ฝีมื อ
แสดงออกซึ่ง ความคิดผ่า นการทอลวดลาย จนลวดลายที่ส วยงามปรากฏบนผืนผ้าไหม การ
ออกแบบในลักษณะนี้จึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใดได้เลย เพราะการทอผ้ามิใช่งาน
อันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
นอกจากนี้การที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกลวดลายที่ออกแบบ
ขึ้นใหม่ และกลุ่มที่สองลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์ ส่งผลต่อการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มแรก ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งลวดลายในกลุ่มนี้ตามความเห็นของคณะผู้วิจัย
เห็นว่า ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 และอาจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองในฐานะสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 โดยการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นี้ถือเป็นงานศิ ลปประยุกต์
ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพราะจุดมุ่งหมายของการออกแบบลวดลาย
ขึ้นใหม่นี้ คือ การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้ เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ในขณะเดียวกันการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่เพื่ อการผลิตผ้าไหมยังอาจได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2522 มาตรา 56 ที่บัญญัติว่า
มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
เพราะการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นั้นประกอบด้วยลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
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หากลวดลายและสีบนผ้าไหมมีค วามใหม่ และไม่เคยปรากฏลวดลายและสีเช่นนั้นมาก่อนใน
ประเทศไทย รวมทั้ ง หากลวดลายและสีของผ้าไหมที่ส ร้างขึ้นใหม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรมผ้า ไหมได้แล้ว ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่ย่ อมได้ไ ปซึ่งความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
กลุ่มที่ 2 ลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมทอมือสุรินทร์ ลวดลายในกลุ่มที่สองนี้อาจได้ไปซึ่ง
ความคุ้มครองตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้ม ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ได้ หาก
ปรากฏว่า ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์นั้นเป็นลวดลายที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว อันแสดงให้เห็นได้ว่า
สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ลวดลายนั้น ๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของจังหวัดสุรินทร์
เท่านั้น ตัวอย่างของลวดลายดั้งเดิมที่อาจได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ก็คือ ผ้าไหมลวดลายโฮลสุรินทร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ส่วนลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์อื่น หากไม่อาจแสดงให้ปรากฏได้ว่าลวดลาย
ดังกล่าวนั้นเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ มีชื่อเสียง คุณภาพ หรือ คุณลักษณะเฉพาะของจังหวัด
สุรินทร์แล้ว ลวดลายเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิ่งบ่ งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 เช่ น ลวดลายลู ก แก้ ว ฯลฯ ทั้ ง ๆ ที่ ล วดลายเหล่ า นี้ เ ป็ น ลวดลายที่
แสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ก็ตาม ส่งผลให้ลวดลายเหล่านี้อาจถูกฉกฉวยประโยชน์
จากผู้อื่นและก่อเกิดความเสียหายแก่ชาวสุรินทร์
2) การทอผ้าไหม การทอผ้าไหมคือเป็นขั้นตอนหลักที่ก่อเกิดผืนผ้าไหมและการสร้าง
ลวดลายบนผ้าไหม รวมทั้งการทอผ้าไหมยังเป็นตัวกาหนดความหนาของเนื้อผ้าไหม และเมื่อ
พิจารณาว่า การทอผ้าไหมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดแล้ว
คณะผู้วิจัยพบว่า การทอผ้าไหมย่อมมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
ก) ด้ า นอุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการทอผ้ า ไหม ปั จ จุ บัน ช่ า งทอผ้ า ไหมในจั ง หวั ด
สุรินทร์ได้ใช้อุปกรณ์ที่สาคัญอยู่ 2 ชนิดเพื่อการทอผ้าไหม คือ
ชนิดแรก เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย
ชนิดที่สอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน
ชนิดที่สาม เครื่องทอผ้าไหม (กี่)
ชนิดแรก เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย สาหรับเครื่องจักรกรอด้าย
ไหมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ประดิษฐ์อาจขอรับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ หากการประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้า
หลอดด้ายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบครบ 3 ประการตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 5 ภายใต๎บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิษ ฐ์ที่ข อรับสิทธิบัต รได๎ต๎องประกอบด๎ว ย
ลักษณะดังตํอไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
จากข๎อมูลที่ได๎จากสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันใน
จังหวัดสุรินทร์กลุํมผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในรูปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได๎มีการ
นาเข๎าเครื่องจักรเพื่อการสาวไหมจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎ เชํน ร๎านเรือนหมํอน ไหมไทย อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ทางสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ได๎
รํ ว มกั บ หนํ ว ยราชการอื่ น ๆ ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ การสาวไหมขึ้ น ดั ง นั้ น ผู๎ ป ระดิ ษ ฐ์
เครื่องจัก รกลเพื่ อการสาวไหมเหลํา นี้ยํ อมอาจขอรับหนังสื อ ส าคัญสิทธิบัตรการประดิษ ฐ์ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได๎
ชนิดที่สอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน สาหรับกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ที่ใช้อุปกรณ์พื้นบ้าน เพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้ายนั้น แม้ว่า
ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมีสภาพเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ตาม แต่อุปกรณ์ที่ทาง
กลุ่ ม ใช้ ยั ง คงเป็ น อุป กรณ์ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ง ทางกลุ่ม ได้ รั บ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญามาจากบรรพบุ รุ ษ
อุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่และใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย ส่งผล
ให้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ล้ ว นมิ ใ ช่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ค วามใหม่ ต ามมาตรา 6 พระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่บัญญัติว่า
มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ได๎แกํการประดิษฐ์ที่ไมํเป็นงานที่ปรากฏอยูํแล๎ว
งานที่ปรากฏอยูํแล๎ว ให๎หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังตํอไปนี้ด๎วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช๎แพรํหลายอยูํแล๎วในราชอาณาจักรกํอนวันขอรับสิทธิบัตร….
ด๎วยเหตุนี้อุป กรณ์ และเครื่องมือที่ใ ช๎ก รอด๎ายไหมแบบพื้ นบ๎านจึงไมํอ าจขอหนังสื อ
สาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎ เพราะอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ก รอด๎ า ยไหมแบบพื้ น บ๎ า นไมํ ใ ชํ ก ารประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหมํ ซึ่ ง มาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ระบุไว๎วํา อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จะต๎องเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่มีค วามใหมํและมี ขั้นการประดิษ ฐ์สูงขึ้น รวมทั้งต๎องสามารถประยุก ต์ใ ช๎ในทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรมได๎
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ชนิดที่สาม เครื่องทอผ้าไหม (กี่) ในจังหวัดสุรินทร์การทอผ้าไหมใช้เครื่องทอผ้าไหม
(กี่) อยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดแรกเครื่องทอผ้าโบราณ (กี่) และชนิดที่สองเครื่องทอผ้าแบบกี่
กระตุก โดยไม่ปรากฏข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลทอผ้าไหมแทนแรงงานมนุษย์ เครื่องทอผ้า
ไหม (กี่) ทั้งสองชนิดนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในราชอาณาจักรไทย แม้ว่า
เครื่องทอผ้าไหม (กี่) จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม แต่เครื่องทอผ้าไหมทั้งสองชนิดก็มิใช่สิ่งประดิษฐ์ที่
เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นเครื่องทอผ้าไหม (กี่) ทั้งสองชนิดจึงไม่อาจขอรับหนังสือสาคัญ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.252240 ได้
3) การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม
โดยปกติแล้วลวดลายของผ้าไหมย่อมเกิดขึ้นจากการทอ แต่สาหรับผ้าไหมที่ทอขึ้นมา
โดยมีสีเพียงสีเดียวแล้ว (ผ้าไหมพื้นเรียบ) ช่างผู้ทอจะสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายลงบน
ผ้าไหม เพื่อให้ผ้าไหมเกิดความสวยงามและเป็นการเพิ่มมูล ค่าแก่ผ้าไหม ก่อนที่ผ้าไหมจะถูก
นาไปผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้สอยต่าง ๆ และในขั้นการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมนี้ย่อมเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผ้าบาติกหรือผ้าไหมที่ถูกพิมพ์ลวดลายลงบนผืน
ผ้านั้น ในทางกฎหมายแล้วถือว่าผ้าบาติก นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะผ้าบาติกเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 เพราะงานผ้าบาติคนี้เป็นงานที่มีความมุ่งหมายใน 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรก
การสร้า งสรรค์ งานทางศิล ปะ และประการที่ส อง การเพิ่มมูลค่าแก่ ผ้าไหม เพื่อประโยชน์ใ น
การตลาด
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง.....
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตั วงานดังกล่าว
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นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ดังนั้นผ้าบาติกจึงเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย และผู้พิมพ์
ลวดลายบนผ้าไหมบาติคย่อมมีฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าบาติค
ข) พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 การพิ ม พ์ ล ายลงบนผ้ า ไหมย่ อ มก่ อ เกิ ด
ความสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2 ประการด้วยกัน ดังนี้
ประการแรก การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมอาจได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพราะการออกแบบตามนั ย ยะมาตรา 3 พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 คื อ รู ป ร่ า งของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของลวดลาย หรื อ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ ด้วยเหตุนี้
การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าไหมอันเป็นการสร้างลวดลาย สีลงบนผืนผ้าไหม การพิมพ์ลายจึงถือ
เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
เช่นเดียวกับการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการทอก็อาจถือเป็นงานออกแบบ
เพราะการสร้างลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
นั้น ในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 หาได้กาหนดรูปแบบ หรือวิธีการสร้าง
ลวดลาย หรือสี ด้วยเหตุนี้การพิมพ์ลวดลาย การใช้มือเขียนลวดลาย หรือการทอสร้างลวดลาย
บนผืนผ้าไหมล้วนนับเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ลวดลายบนผื นผ้า
ไหมทุกวิธีการจึงอาจขอรับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2522 ได้ หากการ
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมมีคุณสมบัติตามที่มาตรา 56 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
ประการที่ ส อง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ ม พ์ ล ายผ้ า ไหมบาติ ด ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ผลิตผ้าไหมบาติคในจังหวัดสุรินทร์ยังคงใช้บล็อกสกรีน เพื่อการพิมพ์ลาย และ
การพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนนี้เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตผ้าไหมรู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่ างแพร่หลาย
ในประเทศไทย วิธีการพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนจึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ตามมาตรา 5
และมาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 41 ส่งผลให้บรรดาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
พิมพ์ลายผ้าไหมบาติคไม่อาจได้รับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์
41
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4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้หีบห่อผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่มต่างได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้หีบห่อของผ้า
ไหมสุรินทร์ดูสวยงามสะดุดตาและดึงดูดใจผู้บริโภค ภายใต้การสนับสนุนของทางหน่วยราชการ
ภาครัฐ ทาให้กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ก็ดี กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปโรงงานทอผ้าไหม
และพาณิช ยกรรมก็ดีต่างมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะที่บรรจุภัณฑ์เป็นงานศิลปประยุกต์ตาม
ความในมาตรา 4 (7) พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แม้ว่าบรรจุภัณฑ์ เหล่านี้จะมีความ
สวยงามทางศิลปะก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ คือความต้องการใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจและการตลาด ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่บัญญัติว่า “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม
(1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่น
ชมในคุ ณ ค่ า ของตั วงานดัง กล่ า วนั้ น เช่ น นาไปใช้ ส อย น าไปตกแต่ง วั ส ดุห รื อ สิ่ง ของอั น เป็ น
เครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ด้วยเหตุที่งานบรรจุภัณฑ์ คือ งานออกแบบ
รูปร่างของกล่อง หีบห่อของผ้าไหม พร้ อม ๆ กับการใช้ลวดลายและสีบนหีบห่อหรือกล่องบรรจุ
ผ้าไหม ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์นับเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แต่การที่งานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมจะได้ไปซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้ น งานบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมยั ง ต้ อ งประกอบด้ วยลั ก ษณะอี ก 2 ประการตามมาตรา 56
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กล่าวคืองานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมต้องเป็นงานที่มีความใหม่
และไม่ เ คยปรากฏหรือ ใช้ ง านแพร่ห ลายในประเทศไทยมาก่ อนการจดทะเบีย นสิ ทธิ บัต รการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และงานบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมต้ อ งสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นทาง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้
5) การจาหน่ายผ้าไหม ในการผลิตและจาหน่ายผ้าไหมสู่ตลาดผู้บริโภคนั้น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจาหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์ โดยผู้ผลิตผ้าไหม
สุรินทร์จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ภายใต๎กรอบแนวความคิดการคุ๎มครอง
สิทธิทางเศรษฐกิจของเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า เจ๎าของเครื่องหมายการค๎าที่ได๎จดทะเบียนกับ
ทางราชการจะได๎รับสิทธิพิเศษ เพื่อให๎เจ๎าของเครื่องหมายการค๎าจดทะเบียนเป็นเพี ยงผู๎เดียวที่
สามารถจาหนํา ยสิ นค๎ า จาพวกที่ ตนแจ๎ งไว๎ และในสํ วนผู๎ผลิ ตผ๎า ไหมสุริ นทร์จะได๎ รับความ
คุ๎มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค๎า 2 รูปแบบด๎วยกัน ดังนี้
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1 ความคุ้มครองในรูปเครื่องหมายการค้า อันได๎แกํ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการจาหน่ายสินค้าของตน
ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น
เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการจาหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์ ดังปรากฏว่า
ผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่ มต่างสร้างเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อการจาหน่ายสินค้าผ้าไหม
สุรินทร์ โดยผู้ผลิตผ้าไหมในรูปกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือได้ร่วมกันใช้เครื่องหมายการค้าของ
กลุ่มตนในชื่อต่าง ๆ ภายใต้โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล OTOP แต่ชาวบ้านหมู่บ้านผ้าไหม
สุรินทร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือบางกลุ่มก็ไม่มีเครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้าผ้าไหมของตน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
ทอมือได้รับความคุ้มครองในระดับที่ต่ากว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบีย น เพราะเครื่องหมาย
การค้าของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือเป็นเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ซึ่งในทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าจะมอบสิทธิเพียงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าภายใต้กรอบบทบัญญัติ
มาตรา 46 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้
จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบี ย น ในอัน ที่ จะฟ้ อ งคดีบุ ค คลอื่นซึ่ง เอาสิน ค้าของตนไปลวงขายว่ าเป็นสิน ค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้น
ในทางกลับกันสาหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้ากันอย่าง
แพร่หลาย เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านเรือนหม่อน ไหมไทย เป็นต้น
2. ความคุ้มครองในรูปเครื่องหมายรับรอง อันได๎แกํ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รับ รองใช้ หรือจะใช้ เป็ นที่หมายหรือเกี่ย วข้องกับสินค้าหรือบริก ารของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการ
รับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า
นั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น ตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้น
ปัจจุบั นทางสถาบันหม่ อนไหมเฉลิมพระเกี ยรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ จด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองสาหรับสินค้าผ้าไหมไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผ้า
ไหมยื่นคาขอใช้เครื่องหมายรับรองนี้ได้ หากผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีคุ ณสมบัติครบตามเงื่อนไขของ
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ทางสถาบั นหม่ อนไหมเฉลิมพระเกี ย รติ เครื่องหมายรับรองนี้ ก็ คือ เครื่องหมายนกยู งที่มีอยู่
ด้วยกัน 4 ประเภท ทั้งนี้เพื่อ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งพระองค์ทรงทุํมเทพระวรกายพัฒนางานผ๎าไหมมาถึง 5 ทศวรรษ ซึ่งเครื่องหมายรับรองทั้ง 4
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทแรก นกยูงทอง (Royal Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน และมีองค์ประกอบเพื่อการ
ขอใช๎เครื่องหมายรับรองนกยูงทอง (Royal Thai Silk) ดังนี42้
1) ด๎านเส๎นไหม ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านเป็นทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน
2) การสาวไหม ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือผํานพวงสาวลงภาชนะ
3) เครื่องทอผ๎า ต๎องเป็นกี่ทอมือแบบพื้นบ๎านชนิดพุํงกระสวยด๎วยมือ
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง ใช๎เส๎นเงินเส๎นทอง ไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ
หนํวยตารางหลา

ภาพ 3-18 เครื่องหมายรับรองนกยูงทองคา
ประเภทที่สอง นกยูงเงิน (Classic Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหม
ไทยที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง โดยเส๎นไหมนั้นต๎อง
ถูกสาวด๎วยมือหรืออุปกรณ์ที่ใช๎มอเตอร์ไมํเกิน 5 แรงม๎า และผู๎ทอต๎องทอผ๎าไหมด๎วยมือ รวมทั้ง
ต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบตํอไปนี้
42

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2553
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1) ด๎านเส๎นไหม
และหรือเส๎นยืน
2) การสาวไหม
3) เครื่องทอผ๎า
4) ด๎านสีย๎อม
5) แหลํงผลิต
6) การตกแตํง
หนํวยตารางหลา

ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง เป็นเส๎นพุํง
ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือ
ต๎องเป็นกี่ทอมือชนิดใดก็ได๎
ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ

ภาพ 3-19 เครื่องหมายรับรองนกยูงเงิน
ประเภทที่สาม นกยูงสีน้าเงิน (Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทยที่
ได๎ม าตรฐาน ด๎วยการใช๎ เส๎นไหมแท๎ ทอด๎วยกี่ แบบใด ๆ ก็ ไ ด๎ รวมทั้งยั งต๎องประกอบด๎ว ย
ลักษณะดังตํอไปนี้
1) ด๎านเส๎นไหม ต๎องใช๎เส๎นไหมแท๎ทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน
2) การสาวไหม ไมํระบุการสาว (ถ๎านาเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง)
3) เครื่องทอผ๎า ไมํกาหนด
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ
หนํวยตารางหลา
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ภาพ 3-20 เครื่องหมายรับรองนกยูงสีน้าเงิน
ประเภทที่สี่ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมเป็นสํวนประกอบหรือใช๎เส๎นใยอื่น ๆ เป็นสํวนประกอบรอง
แตํทั้งนี้การใช๎เส๎นใยอื่น ๆ ต๎องระบุให๎ชัดเจน และผู๎ทอจะทอด๎วยกี่แบบใดก็ได๎ รวมทั้ งต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้
1) ด๎านเส๎นไหม เส๎นไหมแท๎เป็นสํวนประกอบหลัก เส๎นใยอื่นเป็นสํวนประกอบ
รอง แตํระบุสัดสํวนให๎ชัดเจน
2) การสาวไหม ไมํระบุการสาว (ถ๎านาเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง)
3) เครื่องทอผ๎า ไมํกาหนด
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมี
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง อาจมีการตกแตํงวัสดุอื่นได๎

ภาพ 3-21 เครื่องหมายรับรองนกยูงสีเขียว
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ดังนั้นนับแต่กระบวนการผลิตผ้าไหมจวบจนกระทั่งเกิ ดผ้าไหมขึ้นจะเห็นได้ว่า ทุก
ขั้นตอนทุกกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
โดยระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระบบที่ใ ห้ความคุ้มครองถึง 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบแรกความคุ้มครองแง่ลิขสิทธิ์ โดยมุ่งคุ้มครองตัวผู้สร้างสรรค์งาน เช่นความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้นใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม เป็นต้น
รูปแบบที่สอง ความคุ้มครองในรูปสิทธิทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ความคุ้มครองในรูป สิทธิบัตร
ความคุ้มครองในรูปพันธุ์พืช เป็นต้น และรูปแบบที่สาม ความคุ้มครองในรูปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันได้แก่ กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้งานผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมพอสมควร
3.7 ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายในงานผ้าไหมสุรินทร์
จากการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในงานผ๎า
ไหมสุรินทร์นั้น ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา การพัฒนางานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงต๎องเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคสาคัญถึง 4 ประการด๎วยกัน คือ
ประการแรก ปัญหาด้า นความคุ้ มครองทางกฎหมายทรัพ ย์สินทางปัญญา โดยที่
ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีความคุ๎มครองทางกฎหมายในงานผ๎าไหม
ไทยอยูํในกฎหมายหลายฉบับ ด๎วยกัน เชํน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค๎า สิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต๎น แตํกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหลํานี้สํวนใหญํไมํอาจให๎ความคุ๎มครองแกํ
งานผ๎าไหมได๎อยํางรอบด๎าน เชํน
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แม๎วําพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะให๎
ความคุ๎มครองแกํงานผ๎าไหมในบางกรณีแล๎ ว เชํนในการออกแบบลวดลาย การพิมพ์ลาย ฯลฯ
แตํในขณะเดียวกันผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ก็ยังต๎องเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ดังนี้
1. ความไมํ ชั ดเจนในตัวบทบัญญัติก ฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไมํได๎บัญญัติวํา งานออกแบบผ๎าไหมขึ้นใหมํทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สํงผลให๎เกิดปัญหาเฉพาะการออกแบบผ๎าไหมบางวิธีของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์
เทํ า นั้ น ที่ ไ ด๎ รั บ ความคุ๎ ม ครอง เชํ น การออกแบบบนกระดาษ การออกแบบด๎ ว ยโปรแกรม
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
การพิ ม พ์ ล ายกลั บ เป็ นงานอันมี ลิ ข สิทธิ์ เชํ นเดีย วกั บงานผ๎าบาติค (ผ๎าเขี ย นลายบนผืนผ๎าทาง
ภาคใต๎) ที่มีลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานภาพพิมพ์
4. กฎหมายลิขสิทธิ์ไมํอาจคุ๎มครองลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมได๎ เพราะลวดลาย
เหลํานี้เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นในครั้งอดีต และชาวสุ รินทร์ได๎รับการถํายทอดมาจนถึงปัจจุบัน เชํน
ผ๎าโฮลสุรินทร์ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่การสร๎างลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้ ทุกครั้งที่ผู๎ทอสร๎างสรรค์ขึ้น ผู๎ทอ
จะต๎อ งใช๎ ค วามคิ ดริ เริ่ ม ขึ้ นด๎ วยตนเองเสมอ ลวดลายบนผืน ผ๎ าไหมจึง มีร ายละเอี ย ดที่ป รากฏ
แตกตํางจากลวดลายของดั้งเดิม เพียงแตํความแตกตํางนี้มิได๎มีความชัดเจนถึงขั้น เกิดลวดลายใหมํ
เทํานั้น
5. งานทอผ๎าไหมอาจไมํถือเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ 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 ดังนี้เมื่อนาพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาใช๎กับงานผลิตเส๎นไหมและผลิต
ผ๎าไหมแล๎ว พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ผลิตผ๎า
ไหมสุรินทร์ในบางประการ เชํน ในงานออกแบบลวดลายที่มีความใหมํ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ แตํในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์
ในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้
1) ลวดลายผ๎าไหมดั้งเดิมที่เป็นงานทางวัฒนธรรมไมํใชํสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 คุ๎ม ครอง เพราะงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมขึ้นใหมํเทํานั้นที่ถือเป็นงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ให๎ความคุ๎มครอง
2) บรรดาอุปกรณ์ เครื่องใช๎เพื่อการผลิตเส๎นไหม และเครื่องสาวไหม (กี่) ของชาว
สุรินทร์ก็มิใชํสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหมํตามพระราชบัญญัติสิ ทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพราะชํางทอผ๎า
ไหมชาวสุรินทร์ล๎วนใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎เหลํานี้มาตั้งแตํครั้งอดีต
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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 หรือสิ่งอื่นใดที่ใช๎เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร์ เพื่อ
บํงบอกได๎วําสินค๎าที่ผลิตจากแหลํงภูมิศาสตร์นั้น คือ สินค๎าที่มีชื่อเสียง หรือคุณลักษณะที่สังคม
ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ดังนี้
เมื่อพิจารณาผ๎าไหมสุรินทร์กับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ.2546 แล๎ว ผลลัพธ์ก็คือ พระราชบัญญัติคมุ๎ ครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 สามารถ
คุ๎มครองลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมเพียงบางลวดลายเทํานั้น เชํน ผ๎าไหม
ลวดลายโฮล ฯลฯ ในขณะที่ลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมอื่น ๆ กลับไมํได๎รับ ความคุ๎มครองแตํ
อยํางใด ดังนั้นความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงไมํ
อาจคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ทุกประเภท ทั้ง ๆ ที่ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
และมีที่มาจากภูมิปัญญาของคนสุรินทร์
ประการที่สอง ปัญหาด้านมาตรฐานของผ้าไหมสุรินทร์ ปัจจุบันในด๎านกระบวนการ
ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์กาลังประสบปัญหาเรื่องมาตรฐานของสินค๎าผ๎าไหมสุรินทร์ 3 ประการด๎วยกัน
คือ
1) คุณภาพของผ๎าไหมสุรินทร์ไมํแนํนอน เนื่องจากการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าที่ทอ
ด๎วยมือ กระบวนการผลิตผ๎าไหมจึงต๎องใช๎เวลามาก และผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ไมํอาจผลิตได๎ครั้ง
ละจานวนมาก ๆ รวมทั้งการผลิตจากแรงงานมนุษย์ก็ไมํอาจรักษามาตรฐานสินค๎าผ๎าไหมให๎คงที่
สม่าเสมอได๎
2) ด๎ า นคุ ณ ภาพด๎ า นสี ข องผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ การที่ ผู๎ ผ ลิ ต ผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ นิ ย มใช๎ สี
ธรรมชาติย๎อมเส๎นไหม แม๎วําจะมีข๎อดีคือ ความปลอดภัยในการใช๎สอยของผู๎บริโภค แตํปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็ได๎แกํ ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติย๎อมนั้นจะสีซีด จืดจางลงโดยงําย เมื่อผ๎าไหม
สุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติ ถูกซักล๎างเพียงไมํกี่ครั้ง และการใช๎สีธรรมชาติย๎อมเส๎นไหมขาดความ
สม่าเสมอด๎านความเข๎มของสีและความสม่าเสมอของสี
3) การนาเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาทอผ๎าไหมสุรินทร์ของผู๎ผลิตบางกลุํม สํงผลให๎
จุดเดํนของผ๎าไหมสุรินทร์ที่เนื้อนิ่มนวล เพราะผ๎าไหมสุรินทร์ผลิตจากไหมน๎อย ซึ่งเส๎นไหมน๎อย
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อันประกอบไปด๎วยเส๎นใยโปรตีนที่มีโครงสร๎าง Amino Acid ที่ใกล๎เคียงกับโปรตีนของมนุษย์มาก
ที่สุด 18 ชนิด จาก 21 ชนิด เนื้อผ๎าไหมสุรินทร์จึงนุํมนวล ไมํระคายเคืองผิว และทาหน๎าที่เป็น
UV cut ให๎กับผิวหนังผู๎สวมใสํได๎อยํางดีนั้น สิ่งเหลํานี้กาลังถูกทาลายลง เพราะผ๎าไหมที่ผลิต
จากเส๎นไหมตํางประเทศมีเนื้อผ๎าที่แข็ง ยับงําย ไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน
ปัญหาทั้ งหมดนี้สํงผลให๎ผ๎า ไหมสุรินทร์อาจประสบปัญหาการใช๎เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานนกยูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได๎ในที่สุด
ประการที่สาม ปัญหาด้านการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์ แม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะเป็นผ๎า
ไหมที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นก็ตาม แตํผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎าน
ที่ผลิตในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นก็มิได๎มีการทาการตลาดอยํางเชํนกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สํงผลให๎ยอดขายผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎านมีปริมาณไมํแนํนอน
ทั้งยังปรากฏปัญหาการขายผ๎าไหมตัดราคาระหวํางชาวบ๎านตํางกลุํมกัน รวมทั้งปัญหาชาวบ๎านจาก
ถิ่นอื่นนาผ๎า ไหมมาขายในจังหวัดสุรินทร์ โดยคนกลุํมนี้แอบอ๎างวําผ๎าไหมของตนคือผ๎าไหม
สุรินทร์ สิ่งเหลํานี้ล๎วนสํงผลให๎ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ลดลงเป็นอัน
มาก
ประการที่สี่ ปัญหาการเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เนื่องจากผู๎ผลิต
ผ๎า ไหมในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ทุ ก กลุํ ม ขาดความรู๎ค วามเข๎า ใจถึง คุ ณประโยชน์ จ ากระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอยํางยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ สํงผลกระทบให๎เกิดการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เสมอ ในรูปแบบ ดังนี้
1) การนาลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํของบุคคลอื่นมาใช๎ หรือทาการดัดแปลง
โดยเจ๎าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํก็ไมํอาจดาเนินการตามกฎหมายได๎
2) เจ๎าของลิขสิทธิ์ก็มิได๎ใสํใจตํอการความคุ๎มครองตามกฎหมาย ดังปรากฏวําเจ๎าของ
ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์มักไมํนิยมใสํชื่อตนลงในสํวนหนึ่งสํวนใดของผืน
ผ๎า เพื่อเป็นการแสดงถึงการใช๎ธรรมสิทธิและความเป็นเจ๎าของลิขสิทธิ์
นอกจากนี้การที่เจ๎าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ก็ไมํนิยมจดแจ๎ง
ลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะผู๎ออกแบบสํวนใหญํมีความคิดวํา การดาเนินการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นเรื่องยุํงยากและต๎องเสียคําใช๎จําย ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล๎วการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ไมํได๎มีความยุํงยากหรือคําใช๎จํายแตํอยํางใด ดังนั้นผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ทุกกลุํมจึงได๎
กระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่นสม่าเสมอ
โดยทั้งฝ่าย
ผู๎ละเมิดและฝ่ายเจ๎าของลิขสิทธิ์ตํางไมํสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทุกกลุํมผู๎ผลิตสนใจแตํเพียง
ยอดจาหนํายผ๎าไหมของตนเทํานั้น
จากปัญหาทั้งสี่ประการข๎างต๎นของวงการผ๎าไหมสุรินทร์ยํอมทาให๎เกิดอุปสรรคตํอการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสุรินทร์ เพราะผู๎ที่ใช๎สติปัญญา
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คิดค๎นปรับปรุงงานผ๎าไหมสุรินทร์ต๎องเผชิญการละเมิดสิทธิ อีกทั้งมาตรการคุ๎มครองตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบับก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์อยํางครบถ๎วน ทํามกลาง
สภาวการณ์เชํนนี้ทางคณะผู๎วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาความคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติ
ลิข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 เพราะกลุํม ผู๎ผลิตผ๎าไหมสุ รินทร์สํวนใหญํเป็น เพี ยงชาวบ๎านธรรมดา ซึ่ง
ชาวบ๎านเหลํานี้รวมตัวเป็นหมูํบ๎านผ๎าไหม และชาวบ๎านเหลํานี้ไมํมีทุนทรัพย์มากพอในการจด
ทะเบียนหรือเสียคําธรรมเนียมรายปี เพื่อแลกกับความคุ๎มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับอื่น ๆ เชํน ความคุ๎มครองในรูป เครื่องหมายการค๎า หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในทางกลับกันหากชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 แล๎ว ชาวบ๎านไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมรายปีแกํรัฐเพื่อแลกสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา ด๎ วยเหตุ ที่ ร ะบบกฎหมายลิข สิ ทธิ์ ใ ห๎ค วามคุ๎ม ครองแกํ ผู๎ ส ร๎ า งสรรค์ งาน ทัน ที ผ๎ู
สร๎างสรรค์ได๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นตามกฎหมาย โดยผู๎สร๎างสรรค์ไมํได๎จดทะเบียนลิขสิทธิ์
หรือเสียคําธรรมเนียมแกํรัฐ อีกทั้งระยะเวลาความคุ๎มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยก็มีระยะเวลา
ยาวนาน คือ ตลอดอายุผู๎สร๎า งสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และตํอไปอีก 50 ปีนับแตํผู๎สร๎างสรรค์ถึงแกํ
ความตาย ปัจจัยเหลํานี้ยํอมทาให๎ชาวบ๎านในฐานะผู๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ได๎รับประโยชน์มากกวํา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ

บทที่ 4
แนวทางการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กับงานผ้าไหมสุรินทร์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ถูกใช้เป็นแนวทางพิจารณาและการศึกษา เพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจว่า ขณะนี้
นักกฎหมายไทยสามารถใช้และตีความพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กับงานผ้าไหมสุรินทร์
และได้เช่นใด ในบทนี้จึงนาเสนอถึง ความหมายของคาว่า “ลิขสิทธิ์” แนวความคิดพื้นฐานของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ความสัมพันธ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยในเวทีระหว่างประเทศ หลักทั่วไปตาม
กฎหมายลิขสิท ธิ์ งานผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เช่นใด วิธีการได้ไปซึ่งความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิของผู้สร้างสรรค์ การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้า
ไหมและผลทางกฎหมาย อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต่อไปเป็น
ลาดับ
4.1 ความหมายของคาว่า “ลิขสิทธิ์”
คาว่า “ลิขสิทธิ์” เป็นคาที่มีคาจากัดความที่หลากหลาย โดยนักกฎหมายแต่ละท่านต่าง
ให้คานิยาม เพื่ออธิบายถึงคาว่า “ลิขสิทธิ์” ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
องค์ การทรัพ ย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)ได้ให้คาจากัดความคาว่า “ลิขสิทธิ์ ” ไว้ว่า
ลิขสิทธิ์ หมายถึงความคุ้มครองอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะเหตุ
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผลิตงานขึ้นมา โดยเนื้อหาแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจและธรรมสิทธิ1
ธนะชัย ผดุงธิติ ได้ให้คาจากัดว่าคาว่า “ลิขสิทธิ์” ไว้ว่า ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิ
เพียงผู้เดียวที่กระทาการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น (ลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537, มาตรา 4)2
ราชบั ณฑิ ตยสถาน ลิข สิทธิ์ หมายความว่า น. สิทธิแต่ผู้เดีย วที่กฎหมายรั บรองให้
ผู้สร้างสรรค์กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้กระทาขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทาซ้า ดัดแปลง

1
2

WIPO, Collective management of copyright and related rights, April 4, 20002
ธนะชัย ผดุงธิติ. พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย. (กรุงเทพ : สานักพิมพ์นิติรัฐ, 2549), น.279
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หรือนาออกโฆษณา ไม่ ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนางานไปทา
เช่นว่านั้น3
Simon & Schuster, Inc. ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่เ พียงผู้เดียวในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน การขาย เป็ น ต้น และสิทธิ นี้มีแก่ ง านวรรณกรรม หรืองานศิล ปกรรม ด้วยการ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์4
มาตรา 4 แห่งพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติว่า “ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้
เดียวที่จะทาการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น”
ดัง นั้นค าว่า “ลิข สิท ธิ์ ” ย่ อมหมายถึง สิทธิเพี ย งผู้เดีย วของผู้ ส ร้างสรรค์ ในฐานะที่
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ คื อ เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ มี สิ ท ธิ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการแสวงหา
ผลตอบแทนจากงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้ไม่ว่า การทาซ้า การดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หรือนาออกโฆษณาด้วยวิธีการใด โดยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ย่อมเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้
4.2 แนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์
แนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีสาระสาคัญ อยู่บนพื้นฐานสิทธิ 2 ประการ
คือ
ประการแรก แนวความคิ ด ด้ า นความเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ เนื่ อ งด้ ว ย
งานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นย่อมเกิดขึ้นจากสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความอุตสาหะ และจินตนาการ
ของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะต้องทุ่มเททั้งกาลังทรัพย์และสติปัญญาอย่างมาก จนบังเกิด
งานสร้างสรรค์อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเหตุนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ และ
เพื่อการตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ สังคมจึงควรมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์ ทาให้ผู้สร้าง
สรรค์สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากงานสร้างสรรค์ของตนได้ภายในระยะเวลาอันจากัด5
ประการที่สอง แนวความคิดด้านประโยชน์ของสังคม ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์
ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ย่อมมีพื้นฐานจากการต่อยอดความคิดจากงานสร้างสรรค์ชิ้นอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้
3

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพ : ห้างหุน้ ส่วนจากัด
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 แต่ สั ง คมก็ ส มควรได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษบางประการ หากสาธารณะชนประสงค์ จ ะใช้
ประโยชน์จากสร้างสรรค์ชิ้นนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์จึงสร้างระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
สังคมด้วย ในเวลาเดียวกับที่กฎหมายลิขสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์
ภายใต้กรอบแนวความคิดพื้นฐานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสองประการ ระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์จึงเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด คือ หลักการถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์ของ
ผู้สร้างสรรค์และผลประโยชน์ข องสังคม เมื่อสังคมได้รับประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมี
ลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงสมควรมอบสิทธิทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์ เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็น ทั้งกลไกสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์
และระบบการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งระบบรักษาผลประโยชน์ของสังคม
อันนามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม เนื่องด้วยผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ถูกนามาใช้ประโยชน์ใน
สังคม
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
นับแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 19
เป็นต้นมา สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาวรรณกรรมได้บังเกิดขึ้น คือ เครื่องพิมพ์
กูเตนเบิร์ก6 โดยชาวเยอรมันชื่อ โจฮัน กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ชาวเมืองไมนซ์ (Mainz)
ประเทศเยอรมนี เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น นับแต่นั้นเป็นต้นมาการคัดลอกทาสาเนางานเป็นไปอย่าง
แพร่หลาย พร้อม ๆ กับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขยายวงไปอย่างกว้างขวาง จนเป็นผลให้ผู้ประพันธ์
งานวรรณกรรมและประเทศที่เกิดของงานประพันธ์ ต่างได้รับความเสียหาย ประเทศที่เกิดของ
งานจึงพยายามปกป้องสิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ชาติตน เพื่อให้พ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์
6

เครื่องพิมพ์กูเตนเบิร์ก คือ วิธีการพิมพ์ โดยเรียงตัวด้วยโลหะ โลหะที่ใช้เป็นส่วนผสมระหว่าง ดีบุก 5%
พลวง 12% และตะกั่ว 83% นอกจากคิดตัวเรียงแล้ว กูเตนเบิร์กยังเป็นคนที่คิดออกแบบตัวพิมพ์ การแกะสลัก
แม่พิมพ์ การหล่อตัวพิมพ์ การทาหมึกพิมพ์ และการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ทาด้วยไม้ดัดแปลงมา
จากเครื่องสาหรับคั้นองุ่นเพื่อทาเหล้าองุ่น ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุด และยังปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันคือ คัมภีร์
ไบเบิ้ล 42 บรรทัด (forty-two line Bible) โดยเริ่มพิมพ์ ในราวปี พ.ศ.1995 ในแต่ละหน้ าของคัมภีร์จะมี 42
บรรทัด และมีตัวอักษร 2,800 ตัวต่อหน้า ซึ่งหนังสือ มีความหนาถึง 1,282 หน้า และพิมพ์จานวนทั้งหมด 200
เล่ม นับเป็นจุดเริ่มของการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสในโลกตะวันตก ด้วยความสามารถในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การพิมพ์ กูเตนเบิร์ก จึงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพิมพ์
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ของประเทศอื่น ๆ ณ จุดนี้จึงเป็นบ่อเกิดของของความคิดเรื่องระบบความคุ้มครองลิขสิทธิ์สากล
โดยมีกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก กลุ่มประเทศที่ผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ อันได้แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งประเทศกลุ่ม
นี้มีจุดประสงค์สาคัญ คือ การปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ในระดับระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้
งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศตนถูกนาไปใช้ประโยชน์ โดยผู้สร้างสรรค์ของประเทศตนไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน
กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศผู้บริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าสร้างสรรค์งานขึ้นเอง อัน
ได้แก่ประเทศกาลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย เช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศจีน ฯลฯ ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้มีความต้องการ คือ การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศ
อื่น ๆ โดยไม่ ต้องเสีย ค่ าตอบแทน เพราะค่าตอบแทนเหล่านี้ส ร้างภาระทางเศรษฐกิ จแก่ ก ลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มากเกินความจาเป็น
ท้ า ยที่ สุด ภายใต้ค วามก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่เ พิ่ ม ขึ้น อย่ า งต่ อเนื่อ ง เช่ น
เทคโนโลยีเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ การทา MP3 ฯลฯ ประกอบกับแรงกดดัน
ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศผู้ผลิตงานอันมี ลิขสิทธิ์ ทั้งหมดนี้ทาให้ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19
ระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศจึงถือกาเนิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากระบบการแลกเปลี่ยนและ
การคุ้มครองแบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติหรือลักษณะต่างตอบแทนระหว่างประเทศ จนพัฒนาไปสู่การ
ทาสนธิสัญญาระหว่างประเทศในรูปสนธิสัญญาแบบทวิภาคี และเมื่อประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วม
อยู่ในสนธิสัญญาฉบับเดียวกันมากขึ้น สนธิสัญญาก็ขยายตัวเป็นสนธิสัญญาแบบพหุภาคีในรูป
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังปรากฏสนธิสัญญาฉบับแรกของโลกที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ได้ แ ก่ อนุสั ญ ญากรุ ง เบอร์ น ในฐานะที่ อ นุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์น เป็น กฎหมายแม่ บ ทที่ ใ ห้ค วาม
คุ้ม ครองลิขสิทธิ์ระหว่า งประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันในเวทีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศก็บังเกิ ด
องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระดับโลก ได้แก่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในฐานะที่
องค์การนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น และองค์ ก าร
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ภายใต้กรอบความตกลงตามสนธิสัญญาเหล่านี้ ดังปรากฏ
ถ้อยคาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่เป็นไปตามอนุสัญญากรุง เบอร์นและ
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 ทาให้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ประเทศไทยจึง
ได้แก่ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานนาฏกรรมรวมทั้งงานแสดงโดยวิธีใบ้ งานดัดแปลง
งานดนตรีกรรม เนื่องด้วยอนุสัญญาเบอร์นฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ได้ขยายความ
คุ้มครองแก่งานฟ้อนรา การเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ การแปล การดัดแปลง รวมทั้งการ
จัดลาดับแห่งดนตรี ต่อมาในปีค.ศ.1971 อนุสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 2 (1) ได้กล่าวว่า “งาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายรวมถึงงานทุกชนิดในแผนกวรรณกรรม แผนกวิทยาศาสตร์ และ
แผนกศิลปกรรม ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม”7 ทาให้งานภาพยนตร์กลายมาเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งตามมาตรา 4 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ส่ ว นงานโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต ามที่ ม าตรา 4 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ บั ญ ญั ติ ว่ า
“วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพ นธ์ที่ทาขึ้นทุก ชนิด เช่น หนังสือ จุล สาร สิ่งเขียน สิ่งพิ มพ์
ปาฐกถา เทศนา คาปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย” นั้น
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 4 ได้รับการอนุวัติตามข้อตกลง TRIPs (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
ทาให้ปัจจุบันงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม
2) สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 วรรคสอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติ
ว่า “การคุ้ม ครองลิข สิท ธิ์ไ ม่ คลุม ถึง ความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใ ช้หรือ
ทางาน หรือแนวความคิ ด หลัก การ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ”
ทั้งหมดนี้เกิดจากการอนุวัติตามสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ข้อ 2 ที่บัญญัติว่า การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ต้องเป็นการคุ้มครองการแสดงออก (Expression of Idea)
แต่ไม่คุ้มครองความคิด (Idea) ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือการค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
3) สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้อนุวัติ
การณ์ตามอนุสัญญากรุงเบอร์ น ค.ศ.1886 ทาให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิ์ พ.ศ.
2537 มาตรา 15 เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

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
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4) ธรรมสิทธิหรือสิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ประเทศไทยเกิดจากการอนุวัติอนุสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ค.ศ.1967
ซึ่งอนุสัญญากรุงเบอร์นฉบับนี้ได้ก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)8
5) อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เกิดจากการอนุวัติ
ตามอนุสัญญาเบอร์น ฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ซึ่งทาให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 19 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงเป็นตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย และด้วยผลของอนุสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุง
บรัสเซลส์ ค.ศ.1948 ทาให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานบางประเภท เช่นงานสร้างสรรค์ของ
นิติบุคคล ฯลฯ มีอายุความคุ้มครองเป็นไปตามประเภทของงาน
ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทยจึ ง เกิ ด ขึ้ น จากการแปล
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เช่นอนุสัญญากรุงเบอร์น สนธิสัญญา
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สภาพพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
จึงมีเนื้อหาและมุมมองของการใช้การตีความของประเทศโลกตะวันตก เพราะความตกลงระหว่าง
ประเทศเหล่านี้เกิดจากความต้องการคุ้มครองอุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตงานต่าง ๆ โดย
พระราชบั ญ ญัติ ลิข สิ ท ธิ์ มิ ไ ด้ ตั้ง อยู่ บนพื้ นฐานวั ฒนธรรม หรื อความต้อ งการแก้ ไ ขปัญ หาของ
ประเทศไทยแต่อย่างใด
4.4 หลักทั่วไปของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
แม้ว่าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะไม่ได้กาหนดหลักทั่วไปอันเป็นพื้นฐาน
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ก็ตาม แต่จากแนวการศึกษาของนักกฎหมายและศาลไทยเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปแล้วว่า งานอันมีลิขสิทธิ์พึงมีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการต่อไปนี้
1) เป็นการแสดงออกทางความคิด
2) เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
3) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้เท่านั้น
4) เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
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1) เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) หลักการข้อนี้เป็นไปตาม
สนธิสัญญาลิข สิทธิ์ข ององค์ ก ารทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO) ข้อ 2 9 ซึ่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้อนุวัติเอาไว้ในมาตรา 6 ดังนี้
มาตรา 6 งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้ แ ก่ ง านสร้ า งสรรค์ ป ระเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสี ย งแพร่ ภ าพ หรื อ งานอื่ น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ แผนกศิ ล ปะ ของผู้
สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ทางาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
ดังนั้นงานชิ้ นใดจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ งานชิ้นนั้นต้องถูกแสดงให้ปรากฏ
ออกมา เช่น นาย ก. คิดจะวาดรูป เพียงแต่ความคิด (Idea) ย่อมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ตราบเมื่ อนาย ก. ได้วาดรูปลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ เช่นนี้นับว่า นาย ก. ได้
แสดงออกทางความคิดของตน (expression of idea) ให้ปรากฏแล้ว งานภาพวาดของนาย ก. ย่อม
ได้ไปลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย
2) เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Original) ตามกรอบอนุสัญญากรุงเบอร์น
ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง มิได้ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยการที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นี้ อนุสัญญากรุงเบอร์นมิได้ระบุว่า ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีมากหรือน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้แม้ว่าผู้สร้างสรรค์ใช้ความคิดริเริ่ม
(Original) เพียงเล็กน้อย งานชิ้นนั้นก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
เช่ น เดี ย วกั บ ตามพระราชบัญ ญั ติลิ ข สิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทยซึ่ง อนุ วัติ ต าม
อนุสัญญากรุงเบอร์น ศาลและนักวิชาการด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างยอมรับว่า งานสร้างสรรค์จะ
ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ งานชิ้ น นั้ น เป็ น งานที่ เ กิ ด จากความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
ผู้สร้างสรรค์มิได้ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น แม้ว่าในบทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 จะไม่ได้ระบุถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองก็ตาม
นอกจากนี้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็ไม่ต้องมีความใหม่ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือ การให้ความคุ้มครองแก่บุคคลใดก็ตาม หากบุคคลนั้นได้ใช้ความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์ของตน ดังที่ปรากฏตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ว่า ผู้สร้างสรรค์
หมายความว่า ผู้ทาหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด้วยเหตุนี้งานสร้างสรรค์อาจมีลักษณะเหมือนกันก็ได้ และผู้สร้างสรรค์ทุกคน
ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทุกคน แต่ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้สร้างสรรค์ดังกล่าวต้องมิได้
ลอกเลียนแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น นาย ก ถ่ายภาพวัดพระแก้วมรกต และต่อมา
นาย ข ก็ถ่ายภาพวัดพระแก้วมรกตเช่นกัน โดยที่ทั้ง 2 คนมิได้ทาซ้ารูปถ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
เช่นนี้ทั้งนาย ก และ นาย ข ย่อมได้ไปซึ่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นต้น
3) เป็ นงานอั น มี ลิ ขสิ ทธิ์ ต ามที่พ ระราชบั ญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้เท่า นั้ น
หลักการเรื่องนี้เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1886 ซึ่งวางหลักการเรื่องการบังคับ
ใช้ทั่วไป (Convention rules) ไว้ว่า “เพื่อให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ
และไม่ น้ อ ยกว่ า มาตรฐานระหว่ า งประเทศ ประเทศภาคี ส มาชิ ก พึ ง ต้ อ งบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
ภายในประเทศของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น ” ประกอบกั บ เมื่ อ อนุ สั ญ ญา
กรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ระบุงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไว้ เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานนาฏกรรม งาน
ดนตรี ก รรม งานภาพยนตร์ ฯลฯ ส่งผลให้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิ ก ความตกลงลิ ขสิท ธิ์
ระหว่างประเทศทั้งอนุสัญญากรุงเบอร์นและอื่น ๆ ประเทศไทยจึงยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 มาตรา 6 ไว้ดังนี้
มาตรา 6
งานอันมี ลิขสิทธิ์ต ามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสีย งแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้
สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจึงได้แก่ งาน 9 จาพวก คือ
ก) งานวรรณกรรม ได้แก่งานนิพนธ์ที่ทาขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คาปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วย
ข) งานนาฏกรรม ได้แก่งานเกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่า หรือการแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ค) งานศิลปกรรม ได้แก่งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ คือ
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม
งานภาพถ่าย งาน
ภาพประกอบ และงานศิลปประยุกต์
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ง) งานดนตรีกรรม ได้แก่งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะ
มีทานองและคาร้องหรือมีทานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่
ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
จ) งานโสตทัศนวัสดุ ได้แก่งานอันประกอบด้วยลาดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่
ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการใช้
วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี
ฉ) งานภาพยนตร์ ได้แก่โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลาดับของภาพ ซึ่งสามารถ นา
ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนาออกฉายต่อเนื่องได้
อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี
ช) งานสิ่งบันทึกเสียง ได้แก่งานอันประกอบด้วยลาดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง
หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อีก
โดยใช้เครื่องมือที่ จาเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสีย งประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
ซ) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ได้แก่งานที่นาออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึง
กัน
ฌ) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ซึ่งไม่มีคานิยาม
ไว้ก็ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่ในทางตาราวิชาการแล้วนักวิชาการได้ให้คาจากัด
ความไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ได้แก่
งานประเภทใดในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ
โดยท่านอาจารย์ปริญญา ดีผดุงได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า “ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏงานประเภทใดถือ
เป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ แต่ก็มีงานอยู่ประเภท
หนึ่งซึ่งน่าถือเป็นงานในกลุ่มนี้ คือ งานสักผิวหนังมนุษย์” 10
แนวทางที่สอง งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะต้อง
เป็นงานอันไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เช่น สิทธิบัตร
ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ฯลฯ และงานดังกล่าวต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด

10

ปริญญา ดีผดุง. คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพ : สานักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา, 2540), น.146
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สร้างสรรค์ในรูปแบบที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้ โดยนักวิชาการกลุ่มนี้ให้
เหตุผลว่า เพื่อเป็นไปตามกรอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไว้ อัน
ได้แก่อนุสัญญากรุงเบอร์น การตีความคาว่า “งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ” จึงต้องตีความตามกรอบดังกล่าว11
ส่วนความเห็นของคณะผู้วิจัย งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะ ได้แก่งานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการรูปแบบของงานศิลปกรรมอื่น ๆ เช่นวิธีการเขียนหรือ
วาดแบบจิตรกรรม การปั้นแบบงานประติมากรรม ฯลฯ และงานดังกล่าวนี้ไม่อาจจัดเป็นงาน
ประเภทใดประหนึ่งในงานศิลปกรรม ไม่ว่างานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งาน
สถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ งานชนิดนี้จึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ตัวอย่างงานประเภทนี้เช่น การสัก
ผิวหนัง การทาเฮลน่า (การทาสีบนผิวหนังของชาวอินเดีย) การทาบอดี้เพ็นส์ ฯลฯ
ดัง นั้น งานอื่นใด หากงานชิ้นนั้น มิใ ช่งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติไว้แล้ว งานสร้างสรรค์ชิ้น ดังกล่าวย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้
4) เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ว่างานสร้างสรรค์ต้องไม่ใช่งานอันขัดต่อ
กฎหมายนี้ แม้ว่าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หาได้ตราบทบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 ความว่า
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 วินิจฉัยว่า ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้
จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อปรากฏว่าวีดีโอเทปของ
กลาง 1 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงและชายบางตอนอัน
เป็นภาพลามก ซึ่งผู้ทาหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 287 งานของโจทก์ ดั ง กล่ า วจึ ง มิ ใ ช่ ง านสร้ า งสรรค์ ต ามความหมายแห่ ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8) และไม่มีอานาจฟ้อง
ด้วยแนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 นี้ทาให้ ปัจจุบันในตาราวิชาการและทาง
ปฏิบัติของนักกฎหมายจึงยอมรับว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเป็นงานอันไม่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ใช้สิทธิ
ในทางศาลจึง ต้องเป็นผู้มือสะอาด และผู้นั้ นต้องไม่ใ ช้กฎหมายเพี ยงเพื่อเป็นเครื่องมือฉกฉวย
ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น
11

ธัชชัย ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์. (กรุงเทพ : สานักพิมพ์นิติธรรม, 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 งานผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามที่ก ล่าวมาแล้วว่า งานผ้าไหมคืองานศิล ปะแขนงหนึ่ง ผู้ทอผ้าไหมจึงเป็นศิลปิน
ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยช่างทอผ้าไหมชาวบ้านหลายรายยัง
ได้รับ การยกย่ องเป็นศิล ปินแห่ง ชาติ เช่น นางแสงดา บัณสิทธิ์ ศิล ปินแห่งชาติส าขาช่ างทอผ้า
ประจาปี พ.ศ.2529 เป็นต้น ประกอบกับ ปัจจุบันการทอผ้าไหมก็มิใช่เป็นเพียงงานหัตถกรรม
พื้นบ้ า นเท่ า นั้น หากแต่ง านผลิตผ้าไหมของชาวบ้านได้พัฒนามาสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ประเด็ น ข้ อ กฎหมายที่ น่ า พิ จ ารณาคื อ ลวดลายบนผื น ผ้ า ไหมจั ด เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เช่นใด ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้จะเริ่มจากการศึกษาลิขสิทธิ์ใน
ลวดลายบนผืนผ้าไหม และลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายบนผืนผืนผ้าไหมเป็นลาดับ
4.5.1 ลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้าไหม
ผ้าไหมงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้น ลาพังเพียงผืนผ้าไหมที่ มีเพียงสีเดียว ผ้าไหมผืน
นั้นย่อมขาดทั้งความสวยงามและคุณค่าทางศิลปะ เพราะช่างทอผ้าไหมหาได้ใช้ความคิดริเริ่มใน
การสร้างสรรค์งานทางศิลปะไม่ ในทางกลับกัน หากผ้าไหมผืนนั้นปรากฏลวดลายบนผืนผ้าแล้ว
ผ้าไหมนั้นย่อมนับเป็ น งานทางศิลปะ ดังนั้นการศึกษาลิขสิทธิ์ ในงานผ้าไหมจึงเป็นการศึกษา
ลิข สิท ธิ์ใ นลวดลายบนผืนผ้า ไหม ซึ่งในปัจจุบันช่างทอผ้าไหมสุรินทร์มี ล วดลายบนผืนผ้า 2
ประเภท คือ
1. ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่
2. ลวดลายดั้งเดิมหรือลวดลายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยลวดลายทั้ ง สองประเภทนี้ ย่ อ มมี ส ถานะและความคุ้ มครองภายใต้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่ คือ ลวดลายที่ช่างทอผ้าไหมชาวสุรินทร์
ได้คิดค้นขึ้นด้วยตนเอง โดยลวดลายเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลงหรือรวบรวมลวดลายอื่น ๆ
เข้าด้วยกัน จนกระทั่งลวดลายใหม่ได้ปรากฏขึ้นในวงการอุตสาหกรรมผ้าไหมของชาวบ้านสุรินทร์
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ด้านความสัมพันธ์ของลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่กับกฎหมายลิขสิทธิ์
ไทยนั้ น ช่ า งทอผ้ า ไหมก็ คื อ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง านผ้ า ไหมอั น เป็ น งานศิ ล ปะ ผ้ า ไหมจึ ง เป็ น งาน
ศิลปกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะที่ลวดลายซึ่งออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้
เป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ที่มิได้ลอกเลียนแบบลวดลายของผู้อื่น และลวดลาย
ดั ง กล่ า วก็ มิ ใ ช่ ง านอั น ขั ด ต่ อ กฎหมาย งานผ้ า ไหมที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภท
ศิลปกรรมภายใต้มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
อย่างไรก็ดีการที่ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่จะถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น ปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบก็คือ กรรมวิธีการสร้างลวดลายของช่างทอผ้า
ไหม ซึ่ง ช่ า งชาวสุริน ทร์มี วิธี ก ารสร้างลวดลายบนผืน ผ้าไหม 2 วิธี และแต่ล ะวิ ธีก ารสร้า ง
ลวดลายจะมีผลต่อการพิจารณาว่า ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่จะถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือไม่ ดังนี้
กรรมวิธีแรก การสร้างลวดลายด้วยวิธีการทอ
กรรมวิธีที่สอง การสร้างลวดลายด้วยวิธีพิมพ์ลาย
กรรมวิธีแรก การสร้างลวดลายด้วยวิธีการทอ โดยที่ผ้าไหมในฐานะเป็นงาน
ศิลปะชนิดหนึ่ง การที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์จะพึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่
เพียงใดนั้น ลวดลายบนผืนผ้าไหมต้องมีองค์ประกอบครบตามคาจากัดความคาว่า “ศิลปกรรม” ใน
มาตรา 4 และคาว่า “งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกศิลปะ และแผนกวิทยาศาสตร์ ” ตาม
มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการทอเพื่อสร้างลวดลายกับงาน
ศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ศิล ปกรรม หมายความว่ า งานอันมี ลัก ษณะอย่ า งหนึ่ง อย่ างใดหรื อหลายอย่ า ง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่ง
อื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
(2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัส
และจับต้องได้
(3) งานภาพพิ ม พ์ ได้ แก่ งานสร้ างสรรค์ ภาพด้ วยกรรมวิธี ทางการพิ ม พ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
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(4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบ
ตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูก สร้าง หรือการสร้างสรรค์
หุ่นจาลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ายาซึ่งมีสู ตรเฉพาะ หรือด้วยกรรม
วิธีใด ๆ อันทาให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสาม
มิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความ
รวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”
จากถ้อยคาตามคาจากัดคาว่า “ศิลปกรรม” ข้างต้น การสร้างงานศิลปกรรมตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงสามารถกระทาได้ 6 วิธีการ คือ
- การสร้างในรูปงานจิตรกรรม เช่น การวาด ขีด เขียน หรือการกระทาอื่นใน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การสร้างในรูปงานประติมากรรม เช่น การปั้น การหล่อ การแกะสลัก ฯลฯ
- การสร้างงานในรูปงานภาพพิมพ์ เช่น การพิมพ์ การใช้บล็อกสกรีน ฯลฯ
- การสร้างงานในรูปงานสถาปัตยกรรม เช่น การเขียนวาดออกแบบโครงสร้าง
การทารูปจาลอง ฯลฯ
- การสร้างงานในรูปงานภาพถ่าย เช่น การถ่ายภาพ ฯลฯ
- การสร้างงานในรูปงานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองาน
สร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
ส่ ว นวิ ธี ก ารสร้ า งงานศิ ล ปกรรมในรู ป แบบอื่ น ๆ ซึ่ งค าจ ากั ด ความค าว่ า
“ศิลปกรรม” ไม่ได้กาหนดไว้นั้น งานชิ้นดังกล่าวย่อมไม่อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามกฎหมาย
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ลิขสิทธิ์ได้ ซึ่ง ณ ที่นี้จึงเห็นได้ว่า การทอผ้าไม่ใช่วิธีการสร้างงานศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.253712
ด้วยเหตุนี้ทาให้ลวดลายผ้าไหมที่ผ่านกระบวนการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการ
ทอเพื่อสร้างลวดลาย ผ้าไหมสุรินทร์ที่ใช้วิธีการทอดังกล่าวจึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทงานศิลปกรรมได้ ถึงแม้ว่าลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้จะเกิดจากความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าไหมก็ตาม
ส่ ว นมู ล เหตุ ข องการก าหนดค านิ ย ามค าว่ า “งานศิ ล ปกรรม” ตามมาตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะการบัญญัติคาจากัดความคาว่า
“ศิลปกรรม” ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถูกแปลขึ้นจากสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตามสนธิสัญญาเหล่านี้ เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น
ฉบับปี ค.ศ.1886 และฉบับปี ค.ศ.1908 ฯลฯ ทาให้คาจากัดความคาว่า “ศิลปกรรม” จึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานวิธีการสร้างงานศิลปะของชาติตะวันตกและวัฒนธรรมชาติตะวันตก ซึ่งชาติตะวันตก
เหล่านี้มิได้สร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอเช่นชาติตะวันออก
2) ลวดลายที่ผ่านการออกแบบขึ้นใหม่และใช้วิธีการทอ เพื่อสร้างลวดลายกับงาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ซึ่งบัญญัติว่า
“มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสี ย งแพร่ ภ าพ หรื อ งานอื่ น ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ แผนกศิ ล ปะของผู้
สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด”
สืบเนื่องจากคาจากัดความคาว่า “งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ” ไม่ปรากฏคาจากัดความตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่ในตารา
วิชาการกฎหมายให้คาอธิบายไว้ว่า
“งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ หมายถึงงาน
สร้างสรรค์ที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 6 พระราบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ก าหนดไว้ ไม่ ว่า งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิล ปกรรม งานดนตรีก รรม
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จากการสอบถามนักกฎหมายบางท่าน ท่านมีความเห็นว่า งานทอลวดลายอาจจัดเป็นวิธีส ร้างงานแบบ
จิตรกรรมได้ แม้ว่าตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะมิได้ระบุไว้ก็ตาม เพราะท่านมีเหตุผล
สาคัญคือ การตีความตามมุ่งหมายของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
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งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานสิ่ งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ แต่ไม่ได้มี
ความหมายกว้างถึงขนาดว่า ไม่ว่างานทุกชนิดที่เป็นงานในแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนก
วรรณกรรมแล้ว งานชิ้นนั้นจะกลายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะเสมอไป หากแต่งานชิ้นนั้นต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วย”13
ตามแนวความคิดเช่นนี้ส่งผลให้ ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์ที่ออกแบบขึ้นใหม่
และใช้วิธีการทอเพื่ อสร้างลวดลายไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานอื่ นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ เพราะวิธีการทอผ้ามิใช่วิธีการสร้างงานศิลปกรรมตาม
ความมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทาให้งานผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายใหม่และใช้
วิธีการทอเหล่านี้ ไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ทั้งนี้ไม่ว่างานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งาน
ภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ดังนั้นงานผ้าไหมที่มีลวดลายขึ้นใหม่
และใช้วิธีการทอเหล่านี้ ไม่อาจเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ทยาศาสตร์ หรือแผนก
ศิลปะเช่นกัน
กรรมวิธีที่สอง การสร้างลวดลายด้วยวิธีพิมพ์ลาย ผ้าไหมสุรินทร์ที่ช่างทอ
เลือกใช้วิธีพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าไหมนั้น งานผ้าไหมชนิดนี้ที่ชาวสุรินทร์เรียกว่า ผ้าบาติค และ
ผ้าบาติกชนิดนี้ย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ ในฐานะที่ผ้าบาติคเหล่านี้คืองานศิลปประยุกต์
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ศิล ปกรรม หมายความว่ า งานอันมี ลัก ษณะอย่ า งหนึ่ง อย่ างใดหรื อหลายอย่ า ง
ดังต่อไปนี้….
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า”
เนื่ อ งจากกรรมวิ ธี ก ารสร้ า งลวดลายบนผื น ผ้ า ไหมบาติ ก คื อ การพิ ม พ์ และ
การพิ ม พ์ นั บ เป็ น หนึ่ ง ในวิ ธี ก ารท างานศิ ล ปกรรมตามมาตรา 4 (3) พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
13

ปริญญา ดีผดุง. คู่มือศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพ : สานักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา. 2544), น.148
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พ.ศ.2537 ที่บัญญัติว่า “งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย” ผ้าไหมบาติคจึงเป็นงานภาพพิมพ์
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างผ้าไหมบาติกมิใช่การชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ ซึ่งองค์ประกอบสาคัญของงานศิลปกรรมในแบบภาพพิมพ์ ก็คือการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ
ในทางกลับกันการสร้างผ้าไหมมีจุดประสงค์หลัก คือ ประโยชน์ในการค้าขายเป็นสาคัญ ผ้าไหม
บาติกจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์บาติกประเภทงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทั้งนี้เพราะงานศิลปประยุกต์มีจุดประสงค์สาคัญ คือการมุ่งต่อคุณประโยชน์
ประการอื่น นอกจากการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ
ดังนั้นผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลวดลายถูกสร้างขึ้นใหม่และใช้วิธีการพิมพ์ลาย ซึ่งชาว
สุ ริ น ทร์ เ รี ย กผ้ า ไหมชนิ ด นี้ ว่ า ผ้ า บาติ ค ผ้ า บาติ ค จึ ง อาจเป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทงาน
ศิลปกรรมในกลุ่มงานศิลปประยุกต์ เพราะวิธีการพิมพ์ลายคือหนึ่งในวิธีการสร้างงานศิลปกรรม
ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในทางตรงกันข้ามผ้าไหมที่ใช้วิธีทอกลับไม่ใช่
วิธีการสร้างงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
กาหนด ลวดลายบนผืนผ้า ไหมที่ทอขึ้นจึงไม่อาจถือ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
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
ประเด็น ส าคั ญที่ ต้องพิ จารณา ก็ คือ ลวดลายโบราณเหล่านี้ไ ม่อาจถือ เป็นงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ได้ และตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วลวดลายโบราณเหล่านี้ยังนับเป็นงานสาธารณะ หรืองาน
ที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Public domain) สาธารณะชนจึงสามารถใช้ ประโยชน์จาก
ลวดลายเหล่านี้ได้อย่างอิสระและไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นงานสาธารณะแล้ว ก็ตาม
แต่ลวดลายโบราณเหล่านี้อาจกลับมาเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ได้อีกครั้ง หากว่าช่างผู้ทอได้
ใช้ ค วามคิ ดริ เริ่ม สร้ า งสรรค์ ป รั บ ปรุง ลวดลายโบราณเสีย ใหม่ เพื่ อ ก่ อเกิ ด ลวดลายโบราณใน
รูปแบบใหม่ และช่างทอผ้าไหมใช้วิธีพิมพ์ลายเพื่อสร้างลวดลายบนผืนผ้า ไม่ใช่การทอ เพียง
เท่ า นี้ ผ้า ไหมพิ ม พ์ ล ายผ้ า โบราณในรู ป แบบใหม่เ หล่ านี้ จ ะกลายเป็ นงานอั นมี ลิข สิท ธิ์ ประเภท
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ศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ตัวอย่างของงานผ้าไหมลวดลาย
โบราณในกลุ่มนี้ เช่นผ้าไหมของกลุ่มจันทร์ โสมา อาเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
ในแง่ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่เกี่ยวกับลวดลาย
โบราณของผ้าไหมสุรินทร์และของผ้าไหมไทยนั้น ในขณะที่ผู้วิจัยกาลังศึกษาอยู่นี้ ประเทศไทยมี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองภูมิปั ญญาท้องถิ่นเพียง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติแพทย์
แผนไทย และพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 และลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์เพียงลวดลายเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
คือลายผ้าโฮลสุรินทร์ ส่วนลวดลายอื่น ๆ ยังไม่ปรากฏกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายทรัพย์ สิน
ทางปัญญาฉบับใดให้ความคุ้มครอง
4.5.2 ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหม สาหรับงานออกแบบลวดลาย
ของผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ ช่ า งชาวสุ ริ น ทร์ มี วิ ธี ก ารออกแบบถึ ง 3 วิ ธี ก ารด้ ว ยกั น นั้ น ส่ ง ผลให้
งานออกแบบแต่ละวิธีการอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนี้
1. งานออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษ
2. งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าผ้าไหม
1. งานออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษ อันได้แก่ การที่ช่างทอผ้าไหมชาวสุรินทร์
วาดเส้น สี รูปร่าง รูปทรงของลวดลายบนกระดาษ ก่อนการที่ช่างทอผ้าไหมจะเริ่มผลิตผ้าไหม
วิธีการออกแบบในลักษณะนี้นับเป็นงานจิตรกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง….
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น
นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”
ด้วยเหตุนี้การออกแบบลวดลาย โดยช่างชาวสุรินทร์ใช้วิธีเขียนลวดลายลงบนกระดาษ
ภายใต้จุดมุ่งหมายของการออกแบบ คือ การใช้ประโยชน์ด้านการค้าพาณิชยกรรมมิใช่เพื่อการชื่น
ชมคุณค่าทางศิลปะ ประกอบกับปัจจุบันการผลิตผ้าไหมสุรินทร์เป็นการผลิตในรูปอุตสาหกรรม
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ในครัวเรือนเกือบทั้งจังหวัด ทาให้งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมบนกระดาษจึงจัดเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ตัวอย่างของงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์บนกระดาษ เช่น งานออกแบบผ้ายกทองของ
กลุ่มจันทร์ โสมา เพื่อมอบเป็ นของขวัญแก่ ผู้นากลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย
แปซิฟิค (เอเปค) 2003 กรุงเทพมหานคร

ภาพ 4-1 ผ้าตัดเสื้อแบบพระราชทาน
ลายดอกผุดดวงกลม จก และลายสัตว์หิมพานต์
ลวดลายข้างต้นมาจากงานออกแบบลวดลายดอก ผสมผสานกั บรูปสัตว์หิมพานต์ 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 โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูก นาเข้ามาช่วยในการ
ออกแบบลวดลาย เพื่ อความสะดวกในการลงลายละเอีย ดของสี และความสะดวกในการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบในภายหลัง
รูปแบบของงานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์จะ
ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกระดาษ ปากกาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ดก็คืออุปกรณ์วาด
เขียน นักออกแบบคือศิลปิน ซึ่งนักออกแบบจะขีดเขียน รูปร่าง รูปทรงของลวดลาย พร้อม ๆ
กับการเติมสีสันแก่ลวดลายได้ในเวลาเดียวกัน
ประโยชน์ของงานออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่างาน
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนาไปใช้กับงานผ้าไหมได้ทั้งสองรูปแบบ ไม่ว่างาน
ผ้าไหมที่เกิดจากการทอ หรืองานผ้าไหมพิมพ์ลาย (ผ้าบาติค) เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถพิมพ์ลวดลายบนกระดาษธรรมดาและกระดาษ Iron Transfer (กระดาษสาหรับงานพิมพ์
ลายด้วยความร้อน) และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตผ้าไหมพิมพ์ลายนี้ยังสามารถผลิตผ้าไหมได้
คราวละจานวนมาก ๆ
งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จึ ง ถื อ เป็ น การสร้ า งงาน
ศิลปกรรมด้วยวิธีแบบงานจิตรกรรมตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติไว้
ว่า
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง...
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(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น
นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึ ง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”
เนื่ อ งจากจุ ด ประสงค์ ข องงานออกแบบลวดลายของผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การออกแบบลวดลายเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าขายเป็นสาคัญ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึง
จัดเป็นงานศิลปกรรมในรูปงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
3. งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหม คือ การที่ช่างทอผ้าไหมบางรายได้ใช้วิธีการทอ
เป็นการแสดงออกซึ่งงานออกแบบของตน โดยช่างผู้ทอเหล่านี้มิได้มีงานออกแบบบนกระดาษหรือ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อย่ างใด จากการศึกษาพบว่าการที่ช่างทอผ้าไหมจะออกแบบใน
ความคิดและทอไปพร้อม ๆ กันได้นี้ ช่างผู้ทอต้องเป็นช่างที่มีความชานาญมาก และส่วนใหญ่มัก
เป็นชาวบ้านสุรินทร์ที่เป็นเกษตรกร การทอผ้าของชาวบ้านเหล่านี้จึงไม่มีงานออกแบบในรูปแบบ
ใด หากแต่ชาวสุรินทร์ เช่น ชายชาวกุย หรือผู้หญิงชาวกุยต่างช่วยกันคิดแบบที่ต้องการ และหญิง
ชาวกุยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์จะทอตามแบบที่คิดนั้นทันที
สาหรับงานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนี้ ในฐานะที่งานออกแบบผ้าไหมจัดเป็นงาน
ทางศิลปะประเภทหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การพิจารณาว่างานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนี้ จึงต้อง
พิจารณาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมในฐานะงานศิลปกรรม ภายใต้คาจากัดความคาว่า
“งานศิลปกรรม” ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่บัญญัติว่า
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ศิ ล ปกรรม" หมายความว่ า งานอั น มี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดหรื อ หลายอย่ า ง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วย เส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง....
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(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น
นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและ
แผนผังของงานดังกล่าวด้วย
หลักการพิจารณางานสร้างสรรค์ใ ดเป็นงานศิล ปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก็คือ งานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องเป็นการแสดงออกซึ่งงานศิลปะด้วยวิธีการตาม
มาตรา 4 (1) ถึง (6) พระราชบั ญญั ติลิข สิทธิ์ พ.ศ.2537 อั นได้แก่ การแสดงออกในรูป งาน
จิ ต รกรรม งานประติ ม ากรรม งานภาพพิ ม พ์ งานสถาปั ต ยกรรม งานภาพถ่ า ย และงาน
ภาพประกอบ แผนที่ ฯลฯ ซึ่ง วิธีก ารแสดงออกของงานศิ ล ปะตามมาตรา 4 พระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไม่ปรากฏว่า วิธีการทอเป็นการแสดงออกซึ่งงานศิลปะ
ฉะนั้นการที่ชาวบ้านสุรินทร์ใช้วิธี การทอเป็นการแสดงออกซึ่งงานออกแบบของตน
วิธีการทอเช่นนี้ย่อมไม่อาจถือเป็นงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
แม้ว่าในความคิดของคนทั่วไปงานผ้าไหมคืองานศิลปะก็ตาม ทั้งนี้การพิจารณาเช่นนี้ถือเป็น หลัก
ในการพิจารณาว่า งานสร้างสรรค์แต่ละอย่างอาจไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ แม้ว่างานชิ้นนั้นจะ
เป็ น งานสร้ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ แต่ ก ารที่ ง านสร้ า งสรรค์ ชิ้ น ใดจะถื อ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
งานสร้างสรรค์ดังกล่าวก็ต้องเป็นงานตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์กาหนดเท่านั้น
2) งานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมในฐานะเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิ ทยาศาสตร์ หรือ แผนกศิล ปะ แม้ว่าบทบัญญัติพ ระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะมิไ ด้
กาหนดคานิยามคาว่า “งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ” ไว้ก็
ตาม แต่หากพิจารณาแนวทางการใช้การตีความของนักกฎหมายหลาย ๆ ท่านแล้ว คาว่า “งานอื่น
ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ” ย่อมได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทใดที่
ไม่ อาจจัด เป็ นงานอั นมี ลิ ข สิท ธิ์ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญั ติลิข สิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ เช่ นงาน
วรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม ฯลฯ และงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นต้องมีลักษณะใกล้เคียง
กับงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ดังกล่าว
จึงอาจจัดเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะได้
สาหรับงานออกแบบด้วยวิธีการทอผ้าไหมนั้น เนื่องด้วยวิธีการทอก็ไม่อาจจัดเป็นงาน
ศิลปกรรมได้ เพราะการทอไม่ใช่วิธีการสร้างงานแบบจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
ภาพพิม พ์ ภาพถ่าย ภาพประกอบ แผนที่ฯลฯ ตามที่งานศิลปกรรมมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
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ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติไว้ ดังนั้น งานออกแบบผ้าไหมด้วยวิธีการทอของชาวบ้านสุรินทร์ จึงไม่
อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
4.5.3 ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นสหสิทธิ
ค าว่ า “สหสิ ท ธิ ” ในทางต ารากฎหมายมีความหมายว่า งานสร้างสรรค์อัน เกิ ด จาก
สติปัญญาของมนุษย์อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญามากกว่า 1 ฉบับได้
เพราะการที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านขึ้ น หนึ่ ง ชิ้ น งานสร้ า งสรรค์ ชิ้ น ดั ง กล่ า วย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย
จุดประสงค์หลายประการ เช่น งานออกแบบเก้าอี้ย่อมมีจุดมุ่งหมายหลัก คือการใช้สอย และ
จุดมุ่งหมายรอง คือ ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ด้านแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การร่างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาแต่ ล ะฉบั บ ย่ อ มย่ อ มเกิ ด จากจุ ด ประสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ ส หสิ ท ธิ จึ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์กับกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับ
มีจุดมุ่งหมายในความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีจุดมุ่งหมายคุ้มครองการแสดงของซึ่งความคิด
ของผู้สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปประยุกต์คืองานศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ก่อเกิดงาน
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ อื่นอันมิใช่เพียงการชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ หากแต่วัตถุประสงค์
หลักของงานศิลปประยุกต์คือการใช้ประโยชน์ทางการค้า งานศิลปประยุกต์จึงเป็นทั้งงานศิลปะ
และงานเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ในเวลาเดียวกัน
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และ
งานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก ฎหมายก าหนด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่บัญญัติว่า
“มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม”
งานออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ จึ ง ต้ อ งเป็ น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ และงานออกแบบ
ดังกล่าวยังต้องสามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม แต่อย่างไรก็งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด นักออกแบบก็คือศิลปินซึ่งใช้ทักษะด้านศิลปะควบคู่กับงานออกแบบ โดย
จุดมุ่งหมายของงานออกแบบก็คือ การมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นสาคัญ ส่วนความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์เป็นจุดมุ่งหมายรอง ด้วยเหตุนี้งานออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นงานศิลปะด้วยในเวลา
เดียวกัน
ด้านประวัติของแนวความคิดเรื่องสหสิทธิ นับแต่ในศตวรรษที่ 18 ที่ชาติตะวันตกเริ่ม
สร้างระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ สร้างสรรค์และคุ้มครอง

135

ผลประโยชน์ของนักประดิษฐ์ ชาติตะวันตกก็ยอมรับว่างานออกแบบย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2 ฉบับ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร โดยประเทศ
อังกฤษนับเป็นประเทศแรกที่เกิดระบบกฎหมายคุ้มครองสหสิทธินี้
สาหรับประเทศไทยเริ่มปรากฏแนวคาพิพากษาศาลและทางตารากฎหมายที่ยอมรับเรื่อง
สหสิทธิเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 โดยปัจจุบันคาพิพากษาฉบับนี้ถือเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยงานสหสิทธิ ดังปรากฏ
รายละเอียดในคาพิพากษาฉบับนี้ ดังนี้
คาพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 แบบ ซึ่งประกอบด้วยงาน
แบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจาลอง งานอิเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่
ใช้ในการทาแม่พิมพ์ งานแม่พิมพ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา อันเกิดจากการคิดค้นแบบ
ปากกาตั้งแต่ยกร่างรูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามีรูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและ
สะดวกในการใช้ สอย แล้วนามาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่า
วิศ วกรรมคุณค่ า คื อ วิธีการสร้า งผลิตภัณฑ์ ใ หม่ใ ห้ มีคุณภาพใช้ไ ด้ดีก ว่าสินค้าที่มีอยู่ก่ อน และ
เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตในราคาต่าจนได้รูปทรงและลวดลายที่พอใจ แล้วเขียนแบบที่ถูกต้องและ
ทาหุ่นจาลองต่อจากนั้นก็ทาการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่
ใช้ในการทาแม่พิมพ์ ทาอิเล็กโทรดและทาแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการทาปากกา เป็นงานสร้างสรรค์อัน
เกิดจากการนาเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้น
ประกอบเป็นรูปทรงอันเข้ าลักษณะศิล ปกรรมประเภทงานจิตรกรรม และการสร้างแม่พิมพ์กั บ
หุ่นจาลองของปากกาดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่ เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้อง
ได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม มาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็น
ปากกาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่าง
อื่ น นอกเหนื อ จากการชื่ น ชมในคุ ณ ค่ า ของตั ว งานจิ ต รกรรมและประติ ม ากรรมดั ง กล่ า วงาน
สร้ า งสรรค์ แ บบปากกาทั้ ง สองแบบจึ ง เป็ นงานศิ ล ปประยุ ก ต์ อั น อาจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้
สร้างสรรค์ได้ทาหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองโดยมิได้ทาซ้าหรือดัดแปลงจาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
นับแต่คาพิพากษาฉบับนี้เกิดขึ้น แนวทางในทางตารากฎหมายและศาลไทยก็ได้ยอมรับ
ในเรื่องสหสิทธิ ดังนี้
1) นับแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ศาลไทยได้ขยายขอบเขตความคุ้มครองงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปมากกว่าเดิม โดยศาลได้เริ่มยอมรับเรื่องสหสิทธิ ว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจ
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ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะ
ศิลปประยุกต์ได้
2) แม้คาพิพากษาฉบับนี้ไม่ได้วินิจฉัยว่า ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นงานสหสิทธิ์ก็ตาม แต่คาพิพากษาฉบับนี้ก็ถือเป็นบรรทัดฐานว่า หากศาลไทย
ยอมรั บ ว่ า งานออกแบบปากกาลู ก ลื่ น เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิท ธิ์ ป ระเภทงานศิ ล ปกรรมประเภท
ศิลปประยุกต์แล้ว ในอนาคตงานออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหม ฯลฯ งานออกแบบเหล่านี้ ที่เกิดจากการนาเอางานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์มาใช้ ภายใต้
วัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย งานออกแบบ
เหล่านี้ย่อมอยู่ในสถานะงานศิลปประยุกต์เช่นเดียวกับงานออกแบบปากกาลูกลื่น ตามคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 6379/2537 ทาให้ศาลไทยน่าจะคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และ
ลวดลายบนผืนผ้าไหมไทยจังหวัดอื่น ๆ ในฐานะเป็นงานสหสิทธิเช่นกัน
3) แนวทางการวิ นิ จ ฉั ย ของศาลไทยที่ ว่ า งานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าจได้ รั บ ความ
คุ้มครองทั้ งตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรนั้น แนวทางการวินิจฉัยของศาลไทย
ดังกล่าวสอดคล้องกับ แนวการใช้การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน14 ประเทศอังกฤษ15 ฯลฯ
ดังนั้นสาหรับงานออกแบบลวดลายไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย และลวดลายผ้าไหม
บาติค ซึ่งนักออกแบบใช้วิธีการออกแบบบนกระดาษหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว หรือ
นักออกแบบใช้แม่พิมพ์สร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมแล้ว งานทั้งสองประเภทนี้ย่อมจัดเป็นงาน
ศิล ปประยุ ก ต์อันมี ลิข สิท ธิ์ พร้อม ๆ กั บที่งานทั้งสองชนิดดังกล่าวยั งอาจได้รับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 อีกด้วย
4.6 วิธีการได้ไปซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม
แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมุ่งคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ก็ตาม แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ปฏิเสธ
ว่า บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สร้างสรรค์อาจได้ไปซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะเหตุ
ที่การสร้างสรรค์งานเกิดขึ้นจากสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าสัญญาจ้างแรงงาน หรือจ้างทาของ หรือ
14

A project funded by the European Union. China IPR Case Study Catalogue. World Wide Web
www.chaina-iphelpdesk.eu
15
คาพิพากษาของศาลอังกฤษทรายอมรับว่างานออกแบบเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น คดี British Leyland v.
Arnstong Patent, 1986 ในคดีนศี้ าลยอมรับว่างานออกแบบท่อไอเสียเครื่องยนต์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และ
เป็นงานที่ได้สิทธิบัตรด้วย เป็นต้น

137

การจ้างของหน่วยราชการ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ ปัจจุบัน หมู่บ้านผ้าไหมและ
โรงทอผ้าไหมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์ ต่างมีระบบการว่าจ้างช่างทอผ้า ทาให้ ช่างทอ
ผ้า ไหมอาจไม่ไ ด้ไ ปซึ่ง สิท ธิในทางเศรษฐกิจก็ ไ ด้ การศึก ษาในส่วนนี้จึงเริ่มจากการได้ไ ปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ และการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่นตามลาดับ
4.6.1 การได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์
โดยทั่วไปแล้วผู้สร้างสรรค์ในฐานะผู้ทาหรือก่อเกิดงานสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์จึงชอบ
ได้ไปซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ และภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์นซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกอยู่นั้น ทาให้ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ดังนี้
“มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่ าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งาน
นั้น
(2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระทาขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง ประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระทานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่น
ที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการ
โฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้ วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้
สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่กาหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”
ด้วยเหตุนี้มาตรา 8 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญ 3
ประการ ดังต่อไปนี้
1) หลักความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ปราศจากแบบพิธี หมายถึงผู้สร้างสรรค์
งานอันมี ลิข สิทธิ์ในประเทศไทยชอบได้ไ ปซึ่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
ทันทีที่
ผู้สร้างสรรค์ไ ด้ก่อเกิ ดงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นด้วยวิธีก ารรูปแบบอย่างใด ๆ ให้ปรากฏ โดยตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ก็ไม่ได้กาหนดแบบพิธี เพื่อให้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ แต่
อย่างใด เช่น การจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้ลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
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และปราศจากแบบพิธี และการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจึงเป็นเพียงการก่อเกิดหลักฐาน
ทางราชการ อันทาให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับประโยชน์ในอนาคต หากผู้สร้างสรรค์ ต้องการดาเนินคดี
แก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
ที่ ม าของหลั ก การคุ้ ม ครองโดยอั ต โนมั ติ แ ละปราศจากแบบพิ ธี นี้ ม าจากสนธิ สั ญ ญา
กรุงเบอร์น ซึ่งปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Intellectual Property (WIPO) ได้
ให้คาอธิบายหลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธีไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์ชอบได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ทันทีที่ก่อเกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น โดยรัฐสมาชิกต้องไม่กาหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือแบบพิธี
อันขัดต่อหลักการนี้ เช่น การนาฝากสาเนางาน (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 คนสัญชาติ อังกฤษได้วาดรูปขึ้นในประเทศไทย และทั้งประเทศไทย
และประเทศอังกฤษต่างเป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์น ผลทางกฎหมายก็คือ นายเอผู้สร้างสรรค์
ชาวอังกฤษชอบได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย ในระดับมาตรฐานเดียวกับที่ผู้สร้าง
สรรค์คนไทยพึงได้รับจากกฎหมายลิขสิทธิ์
3) หลักการคุ้มครองโดยอิสระ (principle of independence of protection) หมายความ
ว่าประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ประเทศภาคีสมาชิกอื่น
โดยไม่ต้องพิจารณาว่างานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์จากประเทศที่
เกิดงานขึ้นหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่ต้องพิสูจน์ว่า งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของตนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือเงื่ อนไขใด ๆ ของประเทศที่เกิดของงาน เช่น
งานวรรณกรรมของประเทศไทยย่อมได้รับความคุ้มครองในประเทศฝรั่งเศส ในฐานะที่งานชิ้นนี้
เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นประเทศฝรั่ ง เศสเช่ น กั น โดยผู้ ส ร้ า งสรรค์ ช าวไทยไม่ ต้ อ งพิ สู จ น์ ว่ า
วรรณกรรมเล่มนี้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่จะได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยหรือไม่ เป็นต้น
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สาหรับงานผ้าไหมบาติกและงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์ซึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นคนไทย
แล้ว งานผ้าไหมบาติกและงานออกแบบผ้าไหมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
โดยอัตโนมัติและไม่ต้องมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อีกทั้งงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบผ้า
ไหมสุรินทร์ยังได้รับความคุ้มครองจากประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นทั่วโลกด้วย ภายใต้
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการคุ้มครองโดยอิสระ ทาให้ขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่เกือบทุกประเทศบนโลกในปัจจุบัน
4.6.2 การได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่น
ตามปกติแ ล้ว ผู้ใ ดเป็ นผู้ ส ร้ างสรรค์ง านอันมี ลิข สิท ธิ์ ผู้ นั้น ชอบที่ จะได้ไ ปซึ่ งความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปัจจุบัน
การผลิตไม่ได้มุ่งตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล หากแต่การผลิตมีไว้เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของตลาดผู้ บ ริ โภค ซึ่ ง ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ า คื อเจ้ า ของทุ น และลู ก จ้ า งคื อ ผู้ ส ร้า งสรรค์ ง าน
แลกเปลี่ยนกับค่าแรง โดยทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความผูกพันกันภายใต้ระบบสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ไม่ว่าในรูปสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างทาของ ดังนี้เพื่อการกาหนดหลักเกณฑ์การได้
ไปซึ่งลิขสิทธิ์อันสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงได้วางหลักเกณฑ์ การได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่นไว้ และการศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มจากการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างทา
ของ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ดัดแปลงงาน
อันมีลิขสิทธิ์ และการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้รวบรวม ตามลาดับต่อไป
1) การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน (work in
the course of employment) ตามบทบัญญัติมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติว่า
“มาตรา 9 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทา
เป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิ
นางานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น”
งานสร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ก็คือ งานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้าง
แรงงานภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตัวนายจ้างสามารถกากับวิธีการ
ทางาน เวลาการทางาน เครื่องแบบ หรือระเบียบวินัยในการทางานของลูกจ้าง โดยความผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแรงงานนี้ไม่มุ่งต่อผลสาเร็จของงาน เหตุนี้เองไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงานจะผลิตงาน
แล้วเสร็จหรือไม่ นายจ้างยังมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเสมอ
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ผลลัพธ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ งานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้างแรงงานนี้ ลูกจ้างเป็น
ผู้ได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ แต่นายจ้างสามารถนางานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ หากงานนั้นเป็นงาน
ที่ลูกจ้างสร้างขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน
สาหรับการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของผ้าไหมสุรินทร์ จาก
การศึ กษาพบว่า ช่ า งทอผ้า ไหมของโรงทอผ้าไหมเหล่านี้เป็นพนัก งานตามสัญญาจ้างแรงงาน
หากแต่ลักษณะการทางานของช่างทอผ้าไหมเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษบางประการ เช่น นายจ้างจะ
ไม่ได้เคร่งครัดด้านเวลาการทางาน นายจ้างจะเป็นเพียงผู้สั่งการให้ผลิตผ้าไหมประเภทใดประเภท
หนึ่งเท่านั้น แต่นายจ้างจะไม่ เข้ายุ่งเกี่ยวกับ งานทอผ้าไหมของลูกจ้าง ฯลฯ ซึ่งลักษณะพิเศษ
เหล่า นี้ค ณะผู้วิจัยคาดว่า คงเป็ นเพราะงานทอผ้าไหมคืองานศิล ปะ ทาให้นายจ้างจึงค่อนข้า ง
อะลุ่มอล่วยแก่ลูกจ้างมากเป็นพิเศษ เพื่อที่งานผ้าไหมจะมีคุณภาพที่ดี หากช่างทอผ้าไหมลูกจ้าง
เหล่านี้มีสุขภาพจิตที่ ดี และด้วยผลแห่งบทบัญญัติมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมผ้าไหมทอมือของชาวสุรินทร์จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในลวดลายบนผืนผ้าไหมประเภทผ้าบาติค ส่วนนายจ้างพึงมีสิทธิเพียงการนาผลงานของลูกจ้าง
ออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ภายใต้กรอบสัญญาจ้างทอผ้าไหม
ส่วนงานการออกแบบลวดลายผ้าไหม จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เจ้าของโรงทอผ้า
ไหมหรือหัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมักเป็นผู้ออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ด้วยตนเอง
การออกแบบลวดลายผ้าไหมโดยพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงานมีอยู่บ้างแต่จานวนไม่มากนั ก
โดยสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงการศึกษาที่แตกต่างกัน เพราะบรรดาเจ้าของกิจการหรือ
หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการเงิน
ด้านเวลาในการศึกษา ฯลฯ ในขณะที่กลุ่มพนักงานช่างทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ไ ม่มีความพร้อม
มากพอ แต่บรรดาลูกจ้างช่างทอผ้าไหมสุรินทร์เหล่ากลับมีทักษะการทอผ้าที่สูงตามประสบการณ์
ในการทางาน ซึ่งทักษะความสามารถของลูกจ้างดังกล่าวมีระดับความสามารถสูงกว่านายจ้างมาก
นัก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้นักออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์จึงจากัดตัวอยู่อยู่ในกลุ่มผู้มีการศึกษา
จานวนไม่มากนัก
เช่ นเดีย วกั บ ผลลั พ ท์ ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นัก ออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมตามสัญญาจ้างแรงงานย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงงานของตน และนายจ้างพึง
มีสิทธิใช้ประโยชน์จากงานออกแบบลวดลายผ้าไหมดังกล่าวได้ เพราะงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหมเป็นงานตามกรอบวัตถุประสงค์แห่งการจ้าง
ดังนั้นช่างทอผ้าไหมบาติก และนักออกแบบผ้าไหมผลิตขึ้น ลิขสิทธิ์จึงตกแก่พนักงาน
ตามสัญญาจ้างแรงงาน ตัวนายจ้างจึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมดังกล่าว เว้นแต่ นายจ้าง
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ทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกั บพนักงานหรือลูกจ้างว่า นายจ้างเป็นผู้ได้ไปซึ่งความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์
2) การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างทาของ (commissioned works)
ดังที่บทบัญญัติมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติว่า
“มาตรา 10 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น”
ความผู ก พั น ตามสั ญ ญาในมาตรา 10 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 ใช้ ค าว่ า
“การรับจ้าง” หมายถึง สัญญาจ้างทาของตามป.พ.พ. โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และ
คู่สัญญาอีก ฝ่า ยหนึ่ง เรีย กว่า ผู้รับจ้าง ทั้งสองฝ่ายมีความผูก พัน ตามสัญญาจ้างทาของ ซึ่งฝ่าย
ผู้รับ จ้า งมี อิส ระในการท าการงานที่จ้างและต้องรับผิดชอบในการจัดหาสัมภาระในการทางาน
ส่วนฝ่ายผู้ว่าจ้างมีหน้าที่เพียงการตรวจรับมอบงานที่ว่าจ้างและชาระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
กระทาการงานที่ว่าจ้างแล้วเสร็จ
ด้า นผลตามกฎหมายลิ ขสิทธิ์ตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิท ธิ์ พ.ศ.2537 คื อ
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้แก่ผู้ว่าจ้าง มูลเหตุที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยบั ญญัติไว้เช่นนี้ เพราะบทบัญญัติ
มาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีที่มาจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศระบบ
คอมมอนลอว์ ซึ่งในระบบกฎหมายกลุ่มนี้มุ่งคุ้มครองตัวนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นสาคัญ16
สาหรับการว่าจ้างทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ การศึกษาพบว่า เนื่องจากการทอผ้าไหม
ด้วยมือเป็นงานศิลปะและต้องใช้เวลายาวนาน ในขณะที่ผ้าไหมบางประเภทก็ไม่ใช่สินค้าที่หาซื้อ
ได้ตามท้องตลาด เช่น ผ้าไหมสบง จีวรของพระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ ในจังหวัดสุรินทร์การว่าจ้างทอ
ผ้าไหมจึงเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โดยผู้ว่าจ้างคือชาวบ้านทั้งในจังหวัดสุรินทร์และชาวต่างประเทศ
และผู้รับจ้างคือกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือและกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้าไหม ซึ่งทั้งสองกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมต่างมีวิธีผลิตที่แตกต่างกัน ดังนี้
โครงสร้างการประกอบการของกลุ่มผลิตผ้าไหมในสุรินทร์ ทั้งสองกลุ่มมีรายละเอียด
ดังนี้
ก) กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือของชาวบ้า นจังหวัดสุรินทร์ คือ การรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านแต่ละคนในอาเภอหรือหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อการผลิตผ้าไหมและจาหน่ายผ้าไหมร่วมกัน
โดยชาวบ้านเหล่านี้ใช้ที่บ้านของตนเป็นสถานที่ทางาน และกี่ (เครื่องทอผ้าไหม) ที่ใช้มีทั้งกี่ทอผ้า

16

ปริญญา ดีผดุง. คู่มือศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. (กรุงเทพ : สานักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา. 2544), น.145-150
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โบราณซึ่งมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใต้ถุนบ้าน และกี่ทอผ้าสมัยใหม่ซึ่งหาซื้อจากท้องตลาด โดยปรากฏ
ว่าในแต่ละหมู่บ้านทอผ้าไหมเหล่านี้มักมีจานวนตั้งแต่ 5 เครื่องแต่ไม่เกิน 20 เครื่อง
โครงสร้างการทางาน กลุ่มนี้ประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มเป็นประธาน และชาวบ้ านที่
เหลือทาหน้าที่เป็นหน่วยการผลิตผ้าไหม บางกลุ่มจะมีผู้ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด
การตลาด ช่องทางการค้าของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้มีทั้งหลายช่องทาง เช่นการจาหน่าย
ณ ที่ ตั้ ง ของกลุ่ ม หรื อ การจ าหน่ า ยผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และลู ก ค้ า มี ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ข) กลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ คือ ผู้ผลิตที่เป็นโรงทอผ้า
ไหมและมีเครื่องทอผ้าไหม (กี่) จานวนตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าไหมเป็นสินค้าหลัก
โครงสร้ า งการท างาน ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ไหมกลุ่ ม นี้ มี โ ครงสร้ า งภาคการผลิ ต การบริ ห าร
บุคลากร การตลาดในรูปแบบองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะในการสรรหาช่างทอปรากฏว่า ผู้ผลิตผ้า
ไหมในกลุ่มนี้จะมีการสรรหาช่างทอที่มีฝีมือและมีการพัฒนาทักษะช่างทอ และงานออกแบบอย่าง
ต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ผลิตกับช่างทอและนักออกแบบลวดลายผ้าไหม
ผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มนี้เลือกใช้นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายจ้างแรงงานกับช่างทอผ้าไหมและนักออกแบบ
แต่กฎระเบียบในการทางานไม่ได้เป็นไปอย่างเข้มงวดนัก ดังปรากฏว่า นายจ้างผู้ผลิตผ้าไหมใน
กลุ่มนี้จะให้อิสระในการทางานทอผ้าไหม และงานออกแบบแก่ลูกจ้างเป็นอย่างมาก นายจ้าง
มักจะเป็นเพียงผู้เลือกลวดลายของผ้าไหมให้ลูกจ้างเท่านั้น โดยไม่เคยปรากฏว่านายจ้างกลุ่มนี้จะ
เร่งรัดงานการทอผ้าไหมหรืองานออกแบบลวดลายผ้าไหมกับลูกจ้างเลย อีกทั้งผู้ผลิตกลุ่มนี้ยังตอบ
ปฏิเสธลูกค้าที่เร่งรัดงานผลิตผ้าไหมด้วย
การตลาด กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นคนไทย คนต่างประเทศ และนักท่องเที่ยว โดยช่องทางการจาหน่ายสินค้ามีทั้งการจาหน่าย
ที่ร้านค้าในตัวเมือง และขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จากสภาพการประกอบการของผู้ผลิตผ้าไหมทั้งสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ทาให้เมื่อ
ลูกค้าได้ว่าจ้างผลิตผ้าไหมกับผู้ผลิตทั้งสองกลุ่ม ผลลัพธ์ทางกฎหมายจึงมีความแตกต่างกัน ดังนี้
กรณีลูกค้าว่าจ้างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ เนื่องด้วยตามมาตรา 10
พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีผลให้ ลูกค้ามีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง และช่างทอผ้าไหมของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง โดยสัญญาว่าจ้างทอผ้านี้มุ่งต่อผลสาเร็จของงานเป็น
สาคัญ กรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหม เพียงเฉพาะผ้าไหมประเภทที่ถือ
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เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเดียวเท่านั้น คือ ผ้าไหมบาติค กรณีเช่นนี้นับเป็นสภาวะที่น่าเป็นห่วง
เพราะลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมไปตกแก่ลูกค้า แทนที่ตัวลูกจ้างผู้ผลิตหรือนายจ้างจะเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ สภาวะเช่นนี้ถือได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยยังมี มาตรฐานไม่อาจคุ้มครองผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้อย่างแท้จริง
กรณีลูกค้าว่าจ้างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รูปแบบการว่าจ้าง
ทอผ้าไหมของกลุ่มนี้จึงมีความผูกพันตามกฎหมายสองประการด้วยกัน คือ
1 ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตผ้ าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ
สัญญาจ้างทาของ ซึ่งตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง
และ
2 ความผูกพันระหว่างผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมกับลูกจ้าง คือ
สัญญาแรงงาน ซึ่งตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้าง
ประเด็นปัญหาก็คือ ลิขสิทธิ์ควรตกเป็นของบุคคลใดระหว่างผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง (ช่างทอ
ผ้าไหมของผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม) เพราะเหตุที่สัญญาว่าจ้างลูกค้าทา
กับนายจ้าง (ผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม) แต่นายจ้างไม่ใช่ผู้ผลิตงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานต่างหากที่เป็นผู้ผลิตงาน
สาหรับประเด็นปัญหาข้อนี้ หากถือว่านายจ้างคือตัวแทนของลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างคือ
ตัวการและผู้รับ จ้า งท าของในเวลาเดีย วกั น ลิขสิทธิ์จึง อาจตกแก่ ลูก ค้ าผู้ว่า จ้างตามมาตรา 10
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า การที่ลิขสิทธิ์ตกแก่ลูกค้าผู้ว่าจ้าง
อาจไม่ตรงกับจุดประสงค์ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่าใดนัก เพราะผลลัทธ์ที่จะเกิด
ตามมาก็คือ ลวดลายของผ้าไหมอันเกิดจากการว่าจ้างย่อมเป็ นของลูกค้าผู้ว่าจ้าง ทาให้ช่างทอผ้า
ไหมไม่ อ าจผลิ ต ผ้ า ไหมในลวดลายนั้ น ได้ อี ก ต่ อ ไป ผลร้ า ยที่ จ ะตามก็ คื อ ความเสี ย หายต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตผ้าไหมทั้งระบบของประเทศไทย
3) การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ตามที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมี
ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคาสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะ
ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร”
ความผูกพันตามกฎหมายระหว่างพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการกับ
หน่วยราชการ หน่วยงานอื่นใดของรัฐและท้องถิ่น ได้แก่ความผูกพันตามสัญญาจ้างทาของ และ
สัญญาจ้า งแรงงาน โดยตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ถือว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
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สร้างสรรค์เหล่านี้ย่อมได้แก่หน่วยราชการ แต่มีข้อน่าสังเกตว่า อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ
หน่วยราชการนี้มีระยะเวลาเพียง 50 ปีนับแต่สร้างสรรค์งานขึ้นเท่านั้น
สาหรับลิขสิทธิ์ข องหน่วยราชการกั บงานผ้าไหมสุรินทร์นั้น จากการศึกษาปัจจุบัน
หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานเกี่ยวกับผ้าไหมมากที่สุด คือ สถาบันหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ ดังปรากฏงานอันมีลิขสิทธิ์ของสถาบันหม่อนไหมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
ผ้าไหมสุรินทร์มากมาย เช่น คู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม การปลูก
หม่อน การสาวไหม การย้อมสี ฯลฯ แต่หน่วยราชการดังกล่าวหาได้ มีลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืน
ผ้าไหม เนื่องด้วยบทบาทของสถาบันหม่อนไหมมีเพียงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหมด้วยมือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นเท่านั้น โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและช่างทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์
4) การได้ มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ดัด แปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามที่มาตรา 11
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 11 งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ ดั ด แปลงนั้ น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานที่ ไ ด้ ดั ด แปลงตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นงานของผู้
สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง”
ส าหรั บ งานออกแบบลวดลายผ้ าไหมสุริ น ทร์ และเป็ นงานดัด แปลงนั้ น ลวดลายที่
ปรากฏจากงานออกแบบมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ก) ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ข) ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ
ก) ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น จากการศึกษาพบว่า
นัก ออกแบบลวดลายผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ ส่ วนหนึ่ง ได้น าลวดลายผ้ าไหมอั น มีลิ ข สิท ธิ์ ของผู้อื่ น มา
ดัดแปลง ดังเช่นที่ กลุ่มทอผ้าไหม จันทร์โสมา อาเภอท่าสว่าง ฯลฯ งานดัดแปลงลวดลาย
ผ้าไหมเช่นนี้จึงถือเป็นงานดัดแปลงตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ลิขสิทธิ์ย่อม
เป็นของผู้ดัดแปลง หากผู้ดัดแปลงได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายที่ถูกดัดแปลง
อย่างไรก็ตามตามข้อมูลศึกษา พบว่า ปัจจุบันนักออกแบบลวดลายผ้าไหมในจังหวัด
สุรินทร์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ประกอบกับความเชื่อพื้ นฐานของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์จะสร้างอุปสรรคในการพั ฒนาลวดลายผ้าไหมและธุรกิจ
ของตน ท าให้ ง านดั ด แปลงลวดลายผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยบรรดา
นักออกแบบไม่เคยขออนุญาตจากใช้สิทธิในลวดลายที่ถูกดัดแปลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์เลย ทั้ง
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เจ้า ของลิข สิทธิ์ใ นลวดลายที่ ถูก ดัดแปลงก็ ไ ม่ไ ด้ใ ห้ความสนใจต่ อความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
พฤติกรรมของการดัดแปลงลวดลายของนักออกแบบผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ข้างต้น จึง
เป็นเรื่องปกติของประเทศผู้บริโภคงานทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการสร้างงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งสภาพเช่นนี้กาลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่วงการอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยพัฒนามาสู่ผู้สร้างงานทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการบริโภคงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา เมื่อนั้นแนวความคิดเรื่องการเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ยังเกิดขึ้นและมาตรการ
ทางกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย และการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้า
ไหมก็จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคต
ข) ลวดลายที่ดัดแปลงจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ ได้แก่การที่นักออกแบบ
นาลวดลายโบราณอันไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้ จนงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ เกิดลวดลายที่มี
ความใหม่ทางอุตสาหกรรมผ้าไหม เช่น ลวดลายผ้าไหมเอเปค ซึ่ งเกิดจากนาลวดลายสัตว์หิม
พานต์มาประกอบกับลายไทย เป็นต้น
สาหรับงานออกแบบประเภทนี้ ไม่ถือเป็นงานดัดแปลงตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพราะลวดลายผ้าไหมที่ถูกดัดแปลงมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในทาง
กลับกันลวดลายที่ถูกดัดแปลงกลับเป็นงานสาธารณะ (public domain) หรืองานที่สิ้นสุดความ
คุ้ม ครองลิข สิท ธิ์ การดัดแปลงลวดลายดังกล่าวจึงนับเป็นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักออกแบบตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 งาน
สร้างสรรค์ประเภทนี้จึงถือเป็นว่า นักออกแบบคือผู้สร้างสรรค์ และนักออกแบบได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์
ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์มิใช่ผู้ดัดแปลง
5) การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในฐานะผู้รวบรวม ตามที่มาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ได้บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 12 งานใดมีลักษณะเป็นการนาเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มา
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นการนาเอาข้อมูลหรือสิ่ง
อื่น ใดซึ่ ง สามารถอ่ า นหรื อ ถ่ า ยทอดได้ โ ดยอาศั ย เครื่ อ งกลหรือ อุ ป กรณ์ อื่น ใดมารวบรวมหรื อ
ประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงาน
ดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลาดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่นให้ผู้ที่ได้
รวบรวมหรื อ ประกอบเข้ า กั น นั้ น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานที่ ไ ด้ ร วบรวมหรื อ ประกอบเข้ า กั น ตาม
พระราชบัญญัตินี้แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือ
สิ่งอื่นใดของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกนามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน”
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ในส่วนของงานรวบรวมนั้น การศึกษาพบว่า งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่
2 ประเภทด้วยกัน คือ
ก) งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ข) งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ
ก) งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น งานรวบรวม
เช่นนี้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หากผู้รวบรวมได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ถูกรวบรวมแล้ว ผู้รวบรวมย่อมได้ลิขสิทธิ์ในงานที่รวบรวมดังกล่าว
ข) งานรวบรวมลวดลายผ้าไหมจากลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะ กรณีที่ลวดลาย
ผ้าไหมที่ถูกรวบรวมเป็นงานสาธารณะ (public domain) หรืองานที่สิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์
งานรวบรวมเช่นนี้ไม่ถือเป็นงานรวบรวมตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ
ในทางกฎหมายแล้ว ผู้รวบรวมลวดลายผ้าไหมที่เป็นงานสาธารณะเช่นนี้ย่อมถือเป็นผู้ได้ไปซึ่ง
ลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ตามมาตรา 4 และมาตรา 8 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
สาหรับงานรวบรวมลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ จากการศึกษาพบว่า นักออกแบบส่วน
ใหญ่ของชาวสุรินทร์มักใช้ลวดลายโบราณเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ลวดลายเหล่านี้จะถูกดัดแปลงใน
รายละเอียดมากบ้ า ง น้อยบ้ า ง เช่น สีที่ใ ช้ หรือลวดลายหลาย ๆ อย่ างที่ถูก นามาประกอบเข้า
ด้วยกัน เป็นต้น งานออกแบบของจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นงานดัดแปลงเป็นส่วนมาก เว้นแต่กลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมื อ อาเภอท่าสว่าง ของอาจารย์วีระธรรมฯ ซึ่งกลุ่มนี้มีผลงานออกแบบ
ลวดลายทั้งงานดัดแปลง และงานรวบรวมลวดลาย แต่ลวดลายส่วนใหญ่ที่กลุ่มนี้รวบรวมคือ
ลวดลายโบราณอันเป็นงานสาธารณะ ดังนั้นอาจารย์วีระธรรมฯ จึงเป็นผู้สร้างสรรค์และได้ลิขสิทธิ์
ในงานออกแบบรวบรวมลวดลายโบราณ ในฐานะที่อาจารย์วีระธรรมฯ เป็นผู้ส ร้างสรรค์ตาม
มาตรา 4 และมาตรา 8 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ดังนั้นในสภาวะปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงเป็นกฎหมายที่ไม่อาจคุ้มครองลวดลาย
บนผืนผ้าไหมไทยที่เกิดจากการทอ และเมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะแล้ว งานอันมี
ลิขสิทธิ์ในปัจจุบันของผ้าไหมไทย คือ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทยและงานผ้าไหมบาติค
เท่านั้น ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทยและงานผ า้ ไหมบาติคเป็นงานศิลปประยุ กต์
ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุที่ กฎหมายลิขสิทธิ์ไ ทยมิได้ตั้งอยู่ บนพื้ นฐานงานทางวัฒนธรรมของประเทศ
หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นด้วยผลของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึง
เป็นเพียงภาพสะท้อนความคุ้มครองตามแนวความคิดและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
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4.7 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
สิท ธิข องเจ้า ของลิข สิท ธิ์ ได้แก่ สิทธิแต่เพี ย งผู้เดียว (exclusive right) ซึ่งกฎหมาย
ลิข สิท ธิ์ม อบไว้ใ ห้ แก่ เจ้ า ของลิข สิ ทธิ์ เพื่ อ การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิ จจากงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ ไม่ว่าในการทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน อนุญาตให้ใช้สิทธิแทนเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ภายใต้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่จากัด
ปรัชญาพื้นฐานของสิทธิทางเศรษฐกิจ คือ การใช้กลไกทางกฎหมายเป็นตัวกระตุ้น
แรงจูงใจของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพิ่มมากขึ้น โดยกฎหมายยอมมอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธินี้ จึงเป็นสิทธิที่
จะปฏิเสธบุคคลอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น หากบุคคลเหล่านั้นจะมาแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน
เนื้อหาสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สาคัญ คือ เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่
มีสิทธิในข้อมูล หรืองานออกแบบของตน ส่วนผู้บริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์จะมีสิทธิเพียงการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลหรืองานออกแบบเท่านั้น แต่ผู้บริโภคงานไม่มีสิทธิคัดลอกข้อมูลหรืองาน
ออกแบบเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หนังสือนิยายตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือเป็นงานวรรณกรรม แต่สิ่ง
ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็คือ การห้ามบุคคลทุกคนทาซ้า ดัดแปลง
หรือเผยแพร่ซึ่งเนื้อหานิยายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ เป็นต้น
ส าหรั บ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายไทย ปรากฏอยู่ ต ามมาตรา 15
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
“มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ
แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้าหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทั ศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็
ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกาหนดในลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
หรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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(1) ทาซ้า หรือดัดแปลง ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมบาติคพึงได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
- ทาซ้า (copy) ตามที่มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ให้คานิยามคาว่า
“ทาซ้า” ไว้ดังนี้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ทาซ้า หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลีย นแบบ ทาสาเนา ทาแม่พิ มพ์
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสาเนา หรือจากการโฆษณาใน
ส่วนอันเป็ นสาระส าคั ญ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ย วกั บโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอั นเป็นสาระสาคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน”
ด้วยเหตุนี้การทาซ้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงอาจกล่าวได้ว่า การ
ทาซ้าจึงเป็นการคัดลอกข้อมูลหรือเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ไม่ว่าจะคัด ลอกเนื้อหา
หรือข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และการคัดลอกนี้จะใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์เช่นใดก็
ได้ จนกระทั้งผู้คัดลอกได้ข้อมูลหรือเนื้อหาของงานที่เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
วิธีการทาซ้า หรือคัดลอกในปัจจุบัน เช่น การถ่ายเอกสารหนังสือ การพิมพ์ การ
คัดลอก การสแกน การไรน์แผ่นซีดี ฯลฯ ซึ่งวิธีก ารเหล่านี้ทาให้งานต้นฉบับ copy คราวละ
จานวนมาก ๆ โดยผู้กระทาใช้เวลาและการลงทุนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผู้ผลิตงานต้องใช้
เงินทุนและทรัพยากรจานวนมากเพื่อสร้างงาน
ตัวอย่างของสิทธิการทาซ้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น
นาย ก เป็นผู้ประพันธ์หนังสือหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และต่อมานาย ข ซื้อหนังสือ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษจากนาย ก ผลลัพท์ตามกฎหมาย คือ
1. นาย ข ได้รับกรรมสิทธิ์ในตัวหนังสือ นาย ข จะทาอย่างไรกับตัวเล่มหนังสือก็ได้
ไม่ว่าฉีก ทาลาย อ่าน ฯลฯ ทั้งนี้สิทธิของนาย ข ในฐานะเป็นกรรมสิทธิ์พึงเป็นไปตามมาตรา
1336 ป.พ.พ. แต่
2. นาย ข. ไม่มีสิทธิข้อมูลเนื้อหาที่บรรจุในหนังสือ เพราะสิทธิในข้อมูลในหนังสือเล่ม
นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทาให้นาย ข ไม่สามารถทาซ้า
ดัดแปลงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้สิทธิในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของนาย ก ผู้ประพันธ์
สาหรับเจ้า ของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายของผ้าไหม และเจ้าของลิขสิทธิ์ใ น
ลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคนั้น บุคคลทั้งสองย่อมได้ไปซึ่งสิทธิทาซ้าลวดลายผ้าไหมจากการ
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ออกแบบและจากการพิมพ์ลาย ผู้ซื้อผ้าไหมทั้งสองประเภทนี้ย่อมมีสิทธิเพียงการนามาผ้าไหมไป
ใช้งาน เช่น ตัดเสื้อ กางเกง ทากระเป๋า ฯลฯ แต่ผู้ซื้อผ้าไหมย่อมไม่อาจคัดลอกลวดลายบนผืน
ผ้าไหมไป เพื่อใช้การประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ไม่ว่าการคัดลอกลวดลายจะเป็นเพียงบางส่วน หรือ
ทั้งหมดของลวดลายบนผืนไหม มิฉะนั้นการคัดลอกเช่นนี้ย่อมนับเป็นการทาซ้า และผู้กระทาคือ
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งต้องรับโทษตามกฎหมาย
- ดัดแปลง ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ให้คาจากัดความไว้
ดังนี้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ดัดแปลง หมายความว่า ทาซ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจาลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสาคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน...
(4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เ ป็นรูปสองมิติหรือ
สามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทาหุ่นจาลองจากงานต้นฉบับ”
ดังนี้การดัดแปลงก็คือการทาซ้า (คัดลอก หรือ copy) รูปแบบหนึ่ง เพียงแต่การทาซ้าใน
รูปการดัดแปลงนี้ ผลงานที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับที่ถูกดัดแปลงมากบ้าง น้อยบ้าง
โดยงานที่ดัดแปลงขึ้นมานี้มิใช่การจัดทางานขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด
ตัวอย่างงานดัดแปลง เช่น นาย ก ผู้แต่งหนังสือนิยายเรื่องสองเรา ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นาย ก คือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ต่อมานาย ข ได้นานิยายเรื่องสองเรามาทาเป็น
ภาพยนตร์เรื่อง สองเรา เช่นนี้งานภาพยนตร์ของนาย ข คืองานดัดแปลงจากงานวรรณกรรมของ
นาย ก เป็นต้น
สาหรับการดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์ ในฐานะที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์
คืองานศิลปประยุกต์ ตามความในมาตรา 4 (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยงานที่มี
ลิขสิทธิ์ของผ้า ไหมสุรินทร์ทั้ งสองประเภท คือ งานออกแบบลวดลายและลวดลายบนผ้าไหม
บาติกของผ้าไหมสุรินทร์ ปัจจุบันจากการศึกษาพบว่า การดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์
ส่วนใหญ่เป็ นการดัด แปลงลวดลายโบราณ ซึ่งลวดลายเหล่านี้เ ป็นงานสาธารณะหรื องานที่
หมดอายุความคุ้มครองลิข สิท ธิ์ การดัดแปลงลวดลายเหล่านี้จึงมีลักษณะเป็นการนาลวดลาย
โบราณมาแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนรายละเอียด ปรับเปลี่ยนสีสันของลวดลาย และนาลวดลาย
โบราณหลาย ๆ แบบมาผสมกัน จนกระทั่งเกิดลวดลายผ้าไหมที่มีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม่
ในสายตาของผู้บริโภค ดังนั้นการดัดแปลงเช่นนี้จึงถือเป็นการทาซ้าหรือคัดลอกลวดลายโบราณ
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โดยผู้ดัดแปลงได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงลวดลาย โครงสร้างและสี และลวดลายที่ถูก
ดัดแปลงได้ถูกนาเสนอใหม่ในรูปแบบลวดลายสองมิติและสามมิติที่มีความสวยงามมากกว่าในอดีต
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายใต้บังคับมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ชอบได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การ
บรรยาย การสวด การบรรเลง การทาให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจาหน่าย
หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทาขึ้น”
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์การที่บุคคลใดนาเสนองานอันมีลิขสิทธิ์ต่อบุคคลทั่วไป เพื่อให้
สาธารณชนได้พบเห็นงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว แม้ว่าการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่
ปรากฏว่า ประชาชนคนใดให้ความสนใจหรือเข้ามารับชมก็ตาม การนาเสนองานอันมีลิขสิทธิ์ต่อ
สาธารณชนเช่นนี้ย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแล้ว
สาหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์และงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมนั้น เพียงแต่ผู้ใดนาเสนอลวดลายของผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดอัน
เช่น การทาให้เกิดภาพ การจาหน่ายสาเนางานที่ลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์แล้ว เพียงเท่านี้ย่อม
นับเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แล้ว ทั้งนี้ไม่ว่า
สาธารณชนจะสนใจรับชมงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง โดยทั่วไปเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ หลักการสูญสิ้น
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (the exhaustion of rights) คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ชอบเรียกค่าตอบแทนจาก
สาเนางานซึ่งตนจาหน่ายแก่ผู้บริโภคได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อซื้อสาเนางาน
อันมีลิขสิทธิ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์จากสาเนางานลิขสิทธิ์ชิ้น
นี้ได้ ตราบเท่าที่ผู้บริโภคไม่ได้ทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลภายในอันมี
ลิขสิทธิ์
ตั ว อย่ า ง นาย ก เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม เมื่ อ นาย ก ได้ ตี พิ ม พ์ ง าน
วรรณกรรมของตนออกจาหน่ายแล้ว ตามหลักการสูญสิ้นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (the exhaustion
of rights) นาย ก ชอบเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนผ่านกลไกราคาหนังสือ
ทาให้ราคาหนังสือของนาย ก จึงเป็นราคาต้นทุนการผลิตรวมกับผลตอบแทนจากค่าลิขสิทธิ์ และ
เมื่อนาย ข ผู้บริโภคได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ไป ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า นาย ข ได้เสียค่าลิขสิทธิ์
เพื่อตอบแทนการใช้ประโยชน์จากหนังสือวรรณกรรมของนาย ก แล้ว
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ผลลัพธ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์คือ นาย ก หมดสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนจากหนังสือเล่มที่
จาหน่ายแก่นาย ข และนาย ข สามารถขาย จาหน่ายหนังสือเล่มนี้แก่ผู้อื่นได้ โดยนาย ก เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้ไม่อาจเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้อีก
อย่ า งไรก็ ต ามภายใต้ อนุ สัญ ญากรุ งเบอร์น ค.ศ.1886 และสนธิ สัญ ญาลิข สิท ธิ์ข อง
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทาให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยจาเป็นต้องให้
ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางประเภทในมาตรฐานที่สูงกว่างานอันมีลิขสิทธิ์ชิ้นอื่น ๆ โดย
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทยได้ ย กเว้ น การบั ง คั บ ใช้ “หลั ก การสู ญ สิ้ น สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ (the
exhaustion of rights)” ส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานภาพยนตร์ งาน
สิ่ง บั น ทึ ก เสี ย งและงานโสตทั ศ นวั ส ดุ ยั ง คงมีสิ ท ธิ เ รีย กเก็ บค่ า ตอบแทนจากส าเนางาน แม้ ว่ า
ผูบ้ ริโภคจะได้ชาระค่าลิขสิทธิ์ในเวลาซื้อสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์มาแล้วก็ตาม
สาหรับงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ ในฐานะที่งานทั้ง
สองประเภทนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปประยุกต์ และงานศิลปประยุกต์นี้ก็หาได้สิทธิ
ตามที่มาตรา 15 (3) บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้
เดียวดังต่อไปนี้...
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ
สิ่งบันทึกเสียง
ดังนั้นเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมได้รับ
ค่าตอบแทนจากการขายงานอันมีลิขสิทธิ์ในครั้งแรกแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมสูญสิ้นไปซึ่งสิทธิ
เรียกเก็บค่าตอบแทนในสาเนางานชิ้นดังกล่าวอีกต่อไป และผู้ซื้อย่อมมีสิทธิขายผ้าไหมดังกล่าวแก่
ผู้อื่นต่อไปได้ โดยการกระทาเช่นนี้ไม่นับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หมายถึง เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มิสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิท ธิอนุญาต
ให้บุคคลอื่นนางานของตนไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะเรียกเก็บค่า ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามมาตรา 15 (1) (2) หรือ (3) โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใด
หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกาหนดในลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ได้ อันได้แก่การที่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมยินยอมให้บุคคลอื่นทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่
ต่อสาธารณชน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ขัดต่อการค้าที่เป็นธรรมมิได้ เช่น
นาย ก เป็ นเจ้า ของลิ ข สิท ธิ์ ใ นงานออกแบบลวดลายผ้ าไหม นาย ก อนุญาตให้น าย ข ทาซ้ 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
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานทั้ งสองประเภทจึงชอบมีสิทธิทางเศรษฐกิจตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และเจ้าของลิขสิทธิ์พึงใช้สิทธิตามมาตรา 15 (1) (2) (4) (5) เท่านั้น ส่วน
สิท ธิตามมาตรา 15 (3) เจ้า ของลิขสิทธิ์ใ นงานผ้าไหมทั้งสองประเภทไม่ไ ด้รับความคุ้มครอง
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 ในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ทาหรือก่อเกิดงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ด้วยเหตุที่ผู้สร้างสรรค์คือผู้สร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้น ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกจึง
กาหนดสิทธิพิเศษเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น สิทธิดังกล่าวก็คือสิทธิที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ”
หรือสิทธิในชื่ อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ เพื่อที่ผู้สร้างสรรค์จะสามารถปกป้องชื่อเสียง
เกียรติคุณของตน หากบุคคลอื่นใดมาก่อการรบกวนผู้สร้างสรรค์ จนผู้สร้างสรรค์อาจได้รับความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงของตน
ส าหรั บ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ธรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ใ นชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ปรากฏอยู่ ใ น
บทบัญญัติมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนี้
“มาตรา 18 ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตน
เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน
ตัดทอน ดัดแปลง หรือทาโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติ
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คุ ณของผู้ส ร้ า งสรรค์ และเมื่ อผู้ ส ร้า งสรรค์ถึง แก่ ความตายทายาทของผู้ ส ร้างสรรค์มีสิท ธิที่จ ะ
ฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร”
ธรรมสิทธิ์ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงเป็นสิทธิซึ่งผู้สร้างสรรค์
พึงมีต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะตัดสินใจว่า เมื่อใดผู้สร้างสรรค์สมควรนางาน
สร้างสรรค์ออกสู่สาธารณะ
ประการที่สอง สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งสิทธินี้ยังจาแนกย่อยออกเป็น 3 ประการ คือ
(ก) สิทธิเรียกร้องให้ชื่อผู้สร้างสรรค์ปรากฏลง ณ ที่ที่เหมาะสมในงานหรือสาเนางานที่
ตนสร้างสรรค์ขึ้น และผู้สร้างสรรค์มีสิทธิอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ตลอดเวลา
(ข) สิทธิหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นกล่าวอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานนั้น
(ค) สิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อของผู้สร้างสรรค์ กรณีผู้สร้างสรรค์มิได้สร้างสรรค์งานชิ้น
นั้นขึ้น
ประการที่สาม สิทธิห้ามมิ ให้บุคคลอื่นบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระทาโดย
ประการใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ จนอาจส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติ
คุณ17
นอกจากนี้ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ค.ศ.1967 ที่
ทาให้ประเทศไทยต้องบัญญัติมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ขึ้น เพื่อรับรองสิทธิ
ของผู้สร้างสรรค์ (ธรรมสิทธิ์) แล้ว ประเทศไทยยังได้รับแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมสิทธิ์อีกด้วยว่า
ธรรมสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ สิทธิดังกล่าวนี้ย่อมตกแก่ผู้สร้างสรรค์ตลอดไป
แม้ ว่ า ผู้ ส ร้ า งสรรค์ อ าจขายลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ใ นฐานะเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ไปก็ ต าม
ผู้สร้างสรรค์ก็ยังคงมีธรรมสิทธิอยู่ตลอดไป ธรรมสิทธิ์จึงเป็นสิทธิที่ไม่อาจจาหน่ายจ่ายโอนแก่
บุคคลอื่นได้ ทั้งธรรมสิทธิ์ยังเป็นสิทธิที่ตกติดไปกับผู้สร้างสรรค์ตลอดเวลา
สาหรับผู้สร้างสรรค์งานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม บุคคลทั้งสอง
ย่อมได้ไปซึ่งธรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ภายใต้ระยะเวลาความคุ้มครอง คือตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ผู้
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ศาสตราจารย์คะนึง ฤาไชย. “หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์” กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.
(กรุงเทพ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2532), น.239.
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สร้างสรรค์งานผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมถึงแก่ความตาย ทาให้ผู้สร้างสรรค์
สามารถหวงห้ามการดัดแปลงลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์ และผู้สร้างสรรค์ยังสามารถเลือกแสดง
ชื่อของตนบนผืนผ้าไหม เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นได้
4.9 การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมและผลทางกฎหมาย
ในฐานะที่ผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานศิลปประยุกต์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมทั้งสองพึงเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบแรก การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น
รูปแบบที่สอง การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง
4.9.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น คือการที่บุคคลใดได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดย
บุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยตรงต่องานอันมีลิขสิทธิ์หรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น การนาแผ่น
ซีดีอันมีลิขสิทธิ์ไปทาซ้าอีก 1 แผ่น ฯลฯ
สาหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ใ นลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม ในฐานะที่งานลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์ และเป็นงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พฤติกรรม
ของการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ขั้ น ต้ น ของงานศิ ล ปกรรมจึ ง อยู่ ใ นบั งคั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 27
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
“มาตรา 27 การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ทาซ้าหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน”
ภายใต้บังคับมาตรา 27 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ลวดลายของผ้าไหมบาติค
และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การทาซ้า ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การทาซ้า หมายถึง การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสาเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็น
สาระสาคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สาหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
หมายความถึง คัดลอกหรือทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ใน
ส่ว นอั น เป็ น สาระส าคั ญ โดยไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การจั ด ท างานขึ้น ใหม่ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วน
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การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการทาซ้าในลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลาย
ของผ้าไหมสุรินทร์จึงได้แก่ การที่บุคคลใดได้คัดลอก (copy) ลวดลายซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
บุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะใช้วิธีการใด เพื่อคัดลอกลวดลายของผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ โดย
เจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมดังกล่าวไม่ได้อนุญาต และบุคคลนั้นได้นาลวดลายผ้าไหมที่มี
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ไปผลิตผ้าไหมของตนเอง การกระทาเช่นนี้ตามกฎหมายแล้วถือว่า ผู้กระทาเป น็
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น เพราะบุคคลดังกล่าวได้คัดลอกลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์จากผืนผ้าไหม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง
สาหรับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้า ไหมสุรินทร์นั้น จากการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมที่มีลิขสิทธิ์ยังมีจานวนไม่สูง
มากนัก เพราะผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ คือ ผู้ผลิตผ้าไหมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ทาให้ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์จึงเป็ นลวดลายโบราณตามประเพณีวัฒนธรรมของตน เช่น ลาย
ผ้า โฮล ลายผ้า จกลูก แก้ ว ฯลฯ ซึ่งลวดลายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ (งานสาธารณะ Public domain) แล้ว การที่บุคคลใดนาลวดลายเหล่านี้ไปใช้จึงไม่ถือเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในงานลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น ลวดลายผ้า
ไหมกลุ่มจันทร์โสมา อาเภอท่าสว่าง ฯลฯ งานลวดลายผ้าไหมกลุ่มนี้กาลังประสบปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และการลวงขายสินค้าผ้าไหมจากชาวเขมรประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขาด
ความเคารพสิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหม โดยจากการศึกษาพบว่า สินค้า
ผ้าไหมของผู้ผลิตรายอื่นถูกนามาขายบริเวณหน้าหมู่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมเหล่านี้ และผ้าไหมเหล่านี้
มีลวดลายเหมือนหรือคล้ายกับลวดลายของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มจันทร์โสมา อาเภอท่าสว่าง ทาให้
ผู้บริโภคจานวนมากซื้อสินค้าเหล่านี้ไป โดยผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าผ้าไหมของผู้ผลิตกลุ่ม
จันทร์โสมา อาเภอท่าสว่าง ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วผ้าไหมเหล่านี้คือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
โทษฐานการละเมิดลิข สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 69 ได้
บัญญัติถึงโทษทางอาญาอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 ไว้ว่า
“มาตรา 69 ผู้ใดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา
28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อการค้า ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ประกอบกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหม ผู้กระทาผิดส่วนใหญ่มีเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าทั้งสิ้น ส่งผลให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ใน
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งานผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์จึงต้องรับโทษตามมาตรา 69 วรรคสอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
อันมีระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
สาหรับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็ นนิติบุคคล ตามมาตรา 74 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ได้บั ญญัติให้ กรรมการและผู้แทนนิติบุคคลทุก คนต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคล ดังนั้น
สาหรับผู้ผลิตผ้าไหมในรูปกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การ
ละเมิดลิขสิทธิ์จึงมีโทษที่รุ นแรง ทาให้ผู้แทนนิติบุคคลของโรงทอผ้าไหมเหล่านี้ต้องร่วมรับผิด
หากทางโรงทอผ้าไหมเหล่านี้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมของบุคคลอื่น
ด้านการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทยได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ผลกระทบต่ อ เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ท าให้ ต ามมาตรา 76
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึง กาหนดให้ เงินค่าปรับกึ่งหนึ่งตามมาตรา 69 ตกแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ตัดสิทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เสียหายจะฟ้งคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไปในอนาคต
2) ดัดแปลง ในฐานะที่ลวดลายของผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเป็น
งานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ การดัดแปลงลวดลายของผ้าไหมและงานออกแบบลวดลาย
ผ้ า ไหมจึ ง อยู่ ใ นบั ง คั บ มาตรา 4 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่ ง ให้ ค วามหมายค าว่ า
“ดัดแปลง” ไว้ว่า
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ดัดแปลง หมายความว่า ทาซ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจาลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสาคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน...
(4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือ
สามมิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทาหุ่นจาลองจากงานต้นฉบับ”
ด้วยเหตุที่การดัดแปลงเป็นการทาซ้ารูปแบบหนึ่ง หากแต่การทาซ้าในรูปงานดัดแปลง
นี้งานที่ดัดแปลงจะมีความแตกต่างกับงานที่ถูกดั ดแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยงานดัดแปลงนี้
ยังคงสาระสาคัญบางอย่างเหมือนกับงานที่ถูกดัดแปลง เช่น จากงานออกแบบลวดลายบนกระดาษ
ถูกดัดแปลงเป็นงานภาพพิมพ์บนผ้าไหม เป็นต้น
สาหรับลวดลายบนผืนผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอันเป็นงานที่มี
ลิขสิทธิ์นั้น โดยธรรมดาของการผลิตผ้าไหมพิมพ์ลาย (ผ้าบาติค) และผ้าไหมทอมือ ผ้าไหมทั้ง
สองประเภทก็คืองานดัดแปลงจากงานออกแบบลวดลายบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ ผ้าไหมจึง
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ถือเป็นผลผลิตของการดัดแปลงงาน ผู้ผลิตผ้าไหมจึงถือเป็นผู้ดัดแปลง และหากผู้ผลิตผ้าไหม
ไม่ ไ ด้ รับ อนุญ าตจากเจ้ า ของลิ ข สิ ทธิ์ งานออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ แ ล้ ว ผู้ ผ ลิต ผ้า ไหมย่ อ มถื อเป็ น
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงตามมาตรา 27 (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และผู้ผลิต
ผ้าไหมย่อมต้องระวางโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ด้า นโทษทางอาญาของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีดัดแปลง เช่นเดีย วกั บการละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วยการทาซ้า โทษทางอาญาของการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงจะมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยมูลเหตุด้านผลประโยชน์
ทางการค้าย่อมต้องระวางโทษสูงกว่าโทษละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไป ประกอบกับปัจจุบันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของลวดลายผ้าไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดัดแปลงจึง
ต้องระวางโทษตามมาตรา 69 วรรคสองพระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือ จาคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3) เผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทาให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการ
แสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทาให้ปรากฏด้ วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การ
จาหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทาขึ้น ด้วยเหตุนี้การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนจึงเป็นการเปิดเผยงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอม
และหากเพียงงานอันมีลิขสิทธิ์ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว ไม่ว่าประชาชนจะสนใจรับชมงาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ การแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
วิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
สาหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ซึ่ง
งานทั้งสองประเภทคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่
ต่อ สาธารณชนจึ ง ได้ แ ก่ การที่ บุค คลใดน าลวดลายอั น มี ลิ ข สิ ทธิ์ ข องผ้ า ไหมออกเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมไม่อนุญาต ทั้งนี้ไม่ว่าการทาออกเผยแพร่
ต่อสาธารณชนจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น การแสดงลวดลายผ้าไหมในงานแสดง การโฆษณา
จาหน่ายผ้าไหมที่มีลวดลายอันมีลิขสิทธิ์ ฯลฯ
ด้านโทษทางอาญาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่นเดียวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการทาซ้า หรือดัดแปลง จุดมุ่งหมายในการกระทาผิดถือเป็นเรื่องสาคัญ
เพราะหากผู้ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ล วดลายของผ้ า ไหมมี จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ ประโยชน์ ท างการค้ า แล้ ว
ผู้ก ระท าผิดต้องระวางโทษสูง ขึ้ นตามมาตรา 69 วรรคสองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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กล่าวคือ ผู้กระทาผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4.9.2 การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง
ได้ แ ก่ ก รณี ที่ ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ขึ้ น ตามมาตรา 27 ถึ ง มาตรา 29
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทาให้เกิดสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นจานวนหนึ่ ง ใน
ภายหลังเมื่อบุคคลอื่นรู้หรือควรรู้ว่าสาเนางานชิ้นดังกล่าว คือ งานอันละเมิดลิขสิทธิ์ แต่บุคคล
ดังกล่าวกลับกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหากาไรจากสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์นั้น กรณีเช่นนี้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวหาใช่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นที่กระทาต่อ งานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง หากแต่
บุคคลดังกล่าวคือผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองที่กระทาต่อสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์อีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
หลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองนี้ปรากฏอยู่ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ดังนี้
“มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่น กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากาไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้
กระทาดังต่อไปนี้
(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร”
ความผิดฐานละเมิดลิข สิทธิ์ขั้นรองจึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ คือ เจตนา
กระทาผิดเพื่อแสวงหาผลกาไรจากสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทาความผิดอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกาไรเช่นนั้นตามมาตรา 31 (1) ถึง (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 เช่น การขายสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ
สาหรับงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั้น จาก
การศึกษาพบว่า ในบางท้องที่ชาวเขมรและชาวบ้านบางแห่งได้นาผ้าไหมที่ลอกเลียนแบบงาน
อันมีลิขสิทธิ์ออกจาหน่าย จนทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดว่า งานผ้าไหมที่ตนได้ซื้อไปนั้น คือ
งานผ้าไหมสุรินทร์ โดยพฤติการณ์เช่นนี้มีมูลเหตุจูงใจมาจากผลประโยชน์ทางการค้าเป็นสาคัญ
และผ้าไหมเลียนแบบลวดลายเหล่านี้นับเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้การจาหน่ายสินค้าผ้า
ไหมลอกเลียนแบบลวดลายผ้าไหมอันมีลิขสิทธิ์จึงนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามมาตรา 31
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

159

ตัวอย่าง
นาย ก ได้นาผ้าไหมพื้นเรียบที่พิมพ์ลายมาทาซ้าจานวน 1,000 ผืน ซึ่งตามข้อเท็จจริง
แล้วนาย ข เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมพื้นเรียบพิมพ์ลาย ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้า
ไหมคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ ต่อมานาย ค รู้อยู่แล้วว่า ผ้าไหมจานวน 1,000 ผืน
ของนาย ก เป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์ นาย ค กลับนาผ้าไหมดังกล่าวไปขายตามท้องตลาด
กรณีเช่นนี้มีผลลัพธ์ทางกฎหมาย ดังนี้
นาย ก เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ โดยมีนาย ข เจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นผู้เสียหาย การกระทาของนาย ก ย่อมนับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 (1)
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
และนาย ก ต้ อ งรั บ โทษทางอาญาตามมาตรา 69
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
นาย ค เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองในงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ โดยนาย ค
ได้รู้หรือควรรู้ว่า งานผ้าไหมซึ่งนาย ค รับมาจาหน่ายนั้นเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น นาย ค
จึงนับเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และนาย ค ชอบรับ
โทษทางอาญาตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
โทษทางอาญาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ขั้นรองตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ คือ
โทษตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยโทษของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองนี้ยัง
จาแนกย่อยลงเป็น 2 ระดับ ทั้งนี้พิจารณาจากเจตนาของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสาคัญ ดังปรากฏตาม
บทบัญญัติมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนี้
“มาตรา 70 ผู้ใดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อการค้า ผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ดัง นั้นพฤติก รรมการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมจึงอยู่ ภายใต้บังคับมาตรา 27 และ
มาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 ถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น หรือการละเมิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ และการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือเป็นการะละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง หรือเป็นการกระทาเพื่อหา
กาไรจากสาเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทารู้หรือควรรู้ว่าสาเนางานดังกล่าวเป็นงานละเมิด
ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่ น โดยโทษทางอาญาที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับเป็นไปตามมาตรา 69 และ
มาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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4.10 อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในฐานะที่งานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ ระยะเวลาแห่งความคุ้ม ครองลิขสิทธิ์ของงานลวดลายผ้าไหมและ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ดังนี้
“มาตรา 22 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น
ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้
มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”
มู ล เหตุ แ ห่ ง การก าหนดอายุ ค วามคุ้ ม ครองงานศิ ล ปประยุ ก ต์ ต ามมาตรา 22
พระราชบั ญญัติลิข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 มาจากสนธิสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งกาหนดเรื่องอายุความ
คุ้มครองแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ
ระบบแรก หลักทั่วไปของอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ระบบที่ ส อง หลัก การก าหนดอายุ ความคุ้ม ครองลิ ขสิทธิ์ ตามประเภทของงานอัน มี
ลิขสิทธิ์
ระบบแรก หลักทั่วไปของอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ภายใต้อนุสัญญาเบอร์น ฉบับ
แก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
ไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์ชอบได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ประเทศไทยในฐานะสมาชิกตามอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศ
ไทยจึง จาเป็ นต้องตรากฎหมายลิขสิทธิ์รองรับหลัก เกณฑ์ เรื่องอายุความคุ้มครองตามอนุสัญญา
เบอร์น ฉบับแก้ไขกรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ประเทศสมาชิก สนธิสัญญา
กรุงเบอร์นต้องตรากฎหมายภายในประเทศ เพื่อรับรองว่าผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับ
ความคุ้มครองในระดับ ที่ไม่ต่ากว่าที่อนุสัญญากรุงเบอร์นกาหนดไว้ ทาให้ปัจจุบันในมาตรา 19
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้รับรองเรื่องอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ไว้
ดังนี้
“มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์
ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น
ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
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ในกรณีที่ ผู้ส ร้า งสรรค์ เ ป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์ มีอายุ ห้าสิบ ปีนับแต่ผู้ส ร้ างสรรค์ไ ด้
สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปี
นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”
ระบบที่ส อง หลั ก การกาหนดอายุค วามคุ้ มครองลิ ขสิทธิ์ต ามประเภทของงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ ภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงบรัสเซลส์ ค.ศ.1948 ซึ่งวางหลักเกณฑ์
การกาหนดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ไว้ตามประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ทาให้ประเทศไทยได้
ตรามาตรา 21 และมาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ขึ้น เพื่ อรับรองว่างานอันมี
ลิขสิทธิ์บางประเภทมีอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์เฉพาะไว้ ดังนี้
“มาตรา 21 ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองาน
แพร่เสียงแพร่ภาพ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้น
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”
“มาตรา 22 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้น
ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้
มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”
ส าหรั บ งานลวดลายผ้ า ไหมบาติ ค และงานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมที่ เ ป็ น งานอั น มี
ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสองประเภทจึงมีอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์
เพียง 25 ปีนับ แต่สร้างงานขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้
ลิ ข สิ ท ธิ์ มี อ ายุ ยี่ สิ บ ห้ า ปี นั บ แต่ ไ ด้ มี ก ารโฆษณาเป็ น ครั้ ง แรก ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามที่ ม าตรา 22
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติไว้
วิธีการนับอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลาย
ผ้า ไหมนั้น งานผ้าไหมอันมี ลิข สิทธิ์ทั้งสองชนิดใช้ก ารนับระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้
“มาตรา 25 เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบกาหนดในปีใด ถ้าวันครบกาหนดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบกาหนดอายุ
แห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น”
ด้วยผลของบทบัญญัติมาตรา 25 การนับระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์จึงไม่ถือตามวัน
เดือนที่สร้างสรรค์งาน หากแต่การนับระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์พึงนับตามปีเท่านั้น เช่นงานชิ้นนี้
เริ่มคุ้มครองในปี 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 กาหนดไว้ว่า
”...ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มี
การโฆษณาเป็นครั้งแรก” ส่งผลให้อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมสามารถขยายอายุความคุ้มครองได้ โดยก่อนที่งานผ้าไหมทั้งสองชนิดจะ
สิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลงในปีที่ 25 นับแต่สร้างสรรค์งานขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้า
ไหมทั้งสองชนิดตัดสินใจโฆษณางานขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การผลิตผ้าไหมบาติค
ออกจาหน่าย หรือทาหนังสือรวมแบบลวดลายผ้าไหมขึ้น ฯลฯ เพียงเท่านี้อายุความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมบาติคและงานออกแบบลวดลายผ้าไหมจะมีระยะเวลาความคุ้มครอง
เพิ่มขึ้นอีก 25 ปีนับแต่โฆษณางานครั้งแรกตามที่มาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
กาหนดไว้
ตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.2550 นาย ก ออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้น 1 แบบ ผลตามกฎหมาย
มาตรา 22 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คื อ งานออกแบบผ้าไหมดังกล่าวจะมีอายุ ความ
คุ้มครอง 25 ปีนับแต่สร้างสรรค์งานขึ้น ผลลั พธ์คืองานชิ้นนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปี
พ.ศ.2575
ต่อมา ปี พ.ศ. 2570 นาย ก ได้นาลวดลายบนผืนผ้าออกพิมพ์หรือจาหน่ายในท้องตลาด
จานวนมากพอควรแล้ว ซึ่งการกระทาเช่ นนี้ถือเป็นการโฆษณางานตามกฎหมาย ส่งผลให้งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมชิ้นนี้จะสิ้นอายุความคุ้มครองในปี พ.ศ.2595 เพราะตามมาตรา 22
พระราชบั ญญัติลิ ข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 ตอนท้ายบั ญญัติว่า .... “แต่ถ้าได้มีก ารโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”
ดังนั้นแทนที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมชิ้นนี้จะสิ้นอายุความคุ้มครองลงในปี พ.ศ.
2575 ตามมาตรา 22 ตอนต้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 งานชิ้นนี้กลับถูกขยายระยะเวลา
ความคุ้ม ครองต่อไปอีก 25 ปี นับ ได้มีก ารโฆษณาเป็นครั้ง แรกในปี พ.ศ.2570 ผลลัพ ธ์คืองาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมดังกล่าวจะสิ้นอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลงในปี พ.ศ.2595 และหากรวม
อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2595 แล้ว งานออกแบบลวดลายผ้าไหมนี้จะ
มีระยะเวลาคุ้มครองถึง 45 ปี

บทที่ 5
แนวทางความคุ้มครองงานผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทยถูกตราขึ้นภายใต้กรอบ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิ ก
ต้องอนุวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยรองรับ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจและทราบถึงกรอบในการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ในบทนี้จึงนาเสนอผลการศึกษาถึงมาตรฐานหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านความคุ้มครองงานงานผ้าไหมและงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
โดยการศึกษานี้จะเริ่มจากสนธิสัญญากรุงเบอร์น ในฐานะที่ สนธิสัญญากรุงเบอร์นเป็นความตกลง
ด้านลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลกและถือเป็นแม่แบบของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ตามลาดับต่อไป
5.1 สนธิสัญญากรุงเบอร์น
สนธิ สั ญญากรุ งเบอร์ นนั บเป็ นความตกลงระหว่า งประเทศแบบพหุ ภาคี ซึ่ง มีอ ายุ
ยาวนานมากกว่าร้อยปี สืบเนื่องจากความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ในทวีป
ยุโรป และสนธิสัญญากรุงเบอร์นนี้ได้พัฒนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน พร้อม ๆ กับการขยายความ
คุ้ ม ครองไปสู่ ง านประเภทอื่ น ๆ อย่ า งกว้ า งขวางเป็ น ล าดั บ เพื่ อ ความเข้ า ใจในพื้ น ฐานใน
สนธิสัญญากรุงเบอร์น การศึกษาในส่วนนี้จึงเริ่มจากประวัติความเป็นมา หลักการสาคัญของ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น และบทบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นลาดับ
5.1.1 ประวัติความเป็นมา
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกเพียงสั้น ๆ ว่า Berne Convention เป็นสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 18 และพั ฒนาสื บ ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบัน โดยในครั้งแรกงานสนธิ สั ญญาฉบับนี้ มี
จุดประสงค์คุ้ มครองลิขสิ ท ธิ์แก่ง านวรรณกรรมและศิล ปกรรม อันมีมูล ฐานมาจากปัญหาการ
ละเมิ ดลิข สิท ธิ์ระหว่า งประเทศ และปัญหาการบั งคับใช้ก ฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากกฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องแต่ ล ะประเทศย่ อ มมี เ ขตอ านาจศาล เพื่ อ ขจั ด การปั ญ หาการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ภายในประเทศของตนเท่านั้น เช่น งานสร้างสรรค์ของคนสัญชาติอังกฤษย่อมได้รับความคุ้มครอง
เพียง ณ ประเทศอังกฤษ แต่ในเวลาเดียวกันงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้กลับถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศ
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ฝรั่งเศส ซึ่งผู้สร้า งสรรค์ชาวอังกฤษไม่ อาจดาเนินคดีแก่ ผู้ละเมิดลิขสิ ทธิ์ในประเทศฝรั่งเศสได้
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
หน่ ว ยงานทั้ ง สามแห่ ง นี้ ไ ด้ ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น แนวความคิ ด คุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมในระหว่างการประชุม International congress ของ Association
Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) ที่จัดขึ้น ณ กรุงโรมในปี ค.ศ.1882 พร้อมทั้งการ
จัดตั้งสหภาพระหว่างประเทศ เพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมขึ้น โดยในการ
ประชุ ม ครั้ง นี้ไ ด้เกิ ดร่า งสนธิสัญญาฉบับแรกขึ้น ซึ่งร่างสนธิสัญญาฉบับนี้มีหลัก การที่สาคัญ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ คือ
ผู้สร้างสรรค์ไม่ว่ามีสัญชาติใดที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น และได้โฆษณางานในประเทศภาคี
สนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว ผู้สร้างสรรค์ผู้นั้นจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศภาคีอื่น ๆ
ด้ ว ย โดยมาตรฐานความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ พึ ง มี แ ก่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ดั ง กล่ า วต้ อ งเท่ า เที ย มกั บ ผู้
สร้างสรรค์ที่มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งนั้นเอง
ต่อ มาในปี ค.ศ.1883 การร่ า งสนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เริ่ ม เป็ น รูป แบบมากขึ้ น โดย
สนธิ สัญญากรุง เบอร์นได้นาแนวทางของสนธิสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the
Protection of Industrial Property) มาใช้ เพื่อสร้างโครงสร้างความคุ้มครองด้านกฎหมายลิขสิทธิ์
ในฐานะที่สนธิสัญญากรุงปารีสเป็นกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่คุ้มครองงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาหลายประเภท เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบอุตสาหกรรม2
การร่ า งสนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น ยั ง ด าเนิ น ต่ อ มาระหว่ า งปี ค.ศ.1884 ถึ ง ปี 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) จึงถือกาเนิดขึ้น 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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แรกของโลกที่ คุ้ ม ครองลิข สิท ธิ์ใ นระดับระหว่างประเทศ พร้อม ๆ กั บ การจัด ระบบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศสมาชิกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ สนธิสัญญากรุงเบอร์น รวมทั้งสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นยังเปิดกว้างแก่ทุกประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกได้ เพียงแต่ประเทศเหล่านี้ยื่นสัตยาบัน
สาสน์แก่ผู้อานวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เท่านั้น
โดยในครั้งเริ่มต้น
สนธิ สัญญากรุง เบอร์นมี ส มาชิ ก จากประเทศต่า ง ๆ ที่มีอิทธิพ ลในทวีป ยุ โรปจานวนมาก เช่ น
ประเทศอัง กฤษ ประเทศฝรั่ง เศส ประเทศเยอรมัน ประเทศอิต าลี ประเทศสเปน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์3
นั บ แต่ ปี ค.ศ.1886 เรื่ อ ยมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ท่ า มกลางสภาวะการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
เทคโนโลยี ของโลก สนธิ สัญญากรุงเบอร์นก็ ได้ถูก ปรับปรุงแก้ ไ ขอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อความ
เหมาะสมและรองรับสิทธิในงานสร้างสรรค์ใหม่ เช่น งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง ฯลฯ ทา
ให้สนธิสัญญากรุงเบอร์นมีความทันสมัยต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจากการศึกษา
อาจสรุปการเปลี่ยนแปลงของสนธิสัญญากรุงเบอร์นในแต่ละครั้งได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1886 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ นครปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยการแก้ไขครั้งนี้ที่ประชุมได้วางหลักความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ ทาให้
ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเพียงแต่ผู้เดียว (exclusive right) และวางข้อกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี
ระบบการจัดการกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตนอย่างสอดคล้องกัน
ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1896 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ นครปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ในครั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มเติมสิทธิของผู้สร้างสรรค์ว่า สิทธิในการแปลงานย่อมเป็นของผู้
สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เว้นแต่ผู้สร้า งสรรค์ไม่ทาการแปลงานของ
ตนออกเป็นภาษาอื่นภายใน 10 ปี
ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ.1908 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ นครเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน โดยการแก้ไขครั้งนี้สาเร็จลงในปี ค.ศ.1914 ที่ประชุมได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นอีก คือ
งานฟ้อนรา การละเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ การแปล การดัดแปลง การจัดลาดับของงานดนตรี
งานเหล่านี้ทั้งหมดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พร้อมกับที่ประชุมได้กาหนดอายุความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ขึ้นใหม่ว่า ลิขสิทธิ์ย่อมมีอยู่ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์งานและต่อไปอีก 50 ปีนับ
แต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ.1928 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
การแก้ไขครั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มความคุ้มครองแก่งานอีกประเภทหนึ่ง คือ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้นา
3

ธัชชัย ศุภผลศิริ. คาอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. (กรุงเทพ : สานักพิมพ์นิติธรรม, 2539), น.35-43
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ออกโฆษณาครั้งแรกทางวิทยุกระจายเสียง พร้อมกันนี้ที่ประชุ มก็ได้ยกเลิกข้อสงวนการเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ.1948 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ กรุงบรัสเซล ประเทศ
เบลเยี่ยม การแก้ไขครั้งนี้ทาให้เกิดระบบอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 2 ระบบ คือ
ระบบแรก อายุความคุ้มครองลิ ขสิทธิ์ย่อมตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับ
แต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ดังที่ปรากฏในสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1908
ระบบที่สอง อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ย่อมเป็นไปตามประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ทา
ให้งานสร้างสรรค์บางประเภทอาจมีอายุความคุ้ มครองสั้นกว่า 50 ปีก็ได้หลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึง
แก่ความตาย
นอกจากนี้สนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบับแก้ไขในปี ค.ศ.1948 ยังกาหนดว่า ผู้สร้างสรรค์
งานนาฏกรรมและงานดนตรีกรรมมีสิทธิอนุญาตให้นางานของตนออกแสดงต่อสาธารณชนได้
หากการแสดงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ.1967 การแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศ
สวีเดน ที่ประชุมได้ขยายขอบเขตเรื่องธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (Moral right) พร้อมกันนี้ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ขึ้น
ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ.1971 การแก้ ไขสนธิ สัญญากรุงเบอร์นกระทาที่ นครปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้กินเวลายาวนาน และสนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไขนี้แล้วเสร็จลง
ในปี ค.ศ.1979 ผลของการแก้ไขสนธิสัญญากรุงเบอร์นครั้งนี้ คือ การแก้ไขสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล 1952 ให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
บทบัญญัติพิเศษสาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยสนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ขจัดปัญหา “Protective
stipulation” และเปลี่ยนแปลงค่าบารุงสหภาพเสียใหม่4
สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการเข้าเป็ น
ภาคีสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์น เพราะทางประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ให้แก้ไขข้อตกลง
เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ใน 3 ประการหลัก ๆ ด้วยกัน คือ การเพิ่มเรื่องธรรมสิทธิ์ (Moral right) การ
ยกเลิกข้อบังคับเรื่องการจดทะเบียนงานอันมีลิขสิทธิ์ และขจัดเรื่องข้อสงวนสิทธิในลิขสิทธิ์ ด้วย

4

ธนัชมณ เตชผาติพงศ์. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ WIPO. สาขากฎหมายระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545, น.21-22
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เหตุนี้จึงทาให้ในปี ค.ศ.1952 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลได้ถือกาเนิดขึ้น (Universal Copyright
Convention) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกร่างขึ้นตามความประสงค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่า งไรก็ ตามในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1989 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1988 (Berne Convention Implementation Act of 1988) และ
นับแต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นเป็นต้น สนธิสัญญากรุง
เบอร์นได้กลายเป็นความตกลงเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่สาคัญ รวมทั้งความตก
ลงด้านลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบของโลกได้ถือกาเนิดขึ้น
5.1.2 หลักการสาคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ด้วยความคิดพื้นฐานและจุดมุ่งหมายประการสาคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์น คือ การ
สร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์สากล ซึ่งผู้สร้างสรรค์ทุกสัญชาติจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของทุกประเทศ ประกอบกับการพัฒนาสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่สืบต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ทาให้สนธิสัญญากรุงเบอร์มีหลักการพื้นฐานที่สาคัญ ดังนี้
1) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (principle of national) ได้แก่หลักปฏิบัติของประเทศ
สมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกชอบให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
แก่ เจ้า ของลิข สิท ธิ์ ทุ ก สัญชาติ หากงานสร้างสรรค์ชิ้น นั้นถูก สร้างขึ้นในประเทศภาคีส มาชิ ก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น โดยความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นี้ ต้องมีมาตรฐานระดับเดียวกับที่
คุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ชาติตนเอง
2) หลักการคุ้มครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี ได้แก่หลักปฏิบัติของประเทศ
ภาคีสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์นที่ว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้โดย
อัตโนมั ติ หากงานสร้างสรรค์ ชิ้ นนั้นถูกสร้างขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใด โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไ ม่
จาเป็นต้องไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือการนาฝากสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ
รวมทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ชอบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยปราศจากเงื่อนไขและ
ปราศจากค่าใช้จ่าย ดังนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่รัฐ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเพื่อการจดทะเบียนแต่อย่างใด
3) หลักการคุ้มครองโดยอิสระ (principle of independent of protection) ได้แก่ การที่
ประเทศภาคีสมาชิกพึงให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ โดยการให้ความ
คุ้ ม ครองนี้ไ ม่ ต้ องพิ จ ารณาว่า งานอั นมี ลิข สิท ธิ์ข องประเทศภาคีส มาชิก อื่น ๆ จะได้รั บความ
คุ้ม ครองโดยสมบู รณ์จากประเทศที่เกิดงานหรือไม่ หรืออาจกล่าวอีก นัย หนึ่งได้ว่า งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีหนึ่งอาจได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศภาคีอื่นได้ แม้ว่า
งานชิ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศที่เกิดงานมาก่อนก็ได้
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4. หลักมาตรฐานขั้นต่่า (Minimum standards) คือพันธะกรณีของประเทศสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นทุก ๆ ประเทศ ในฐานะที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศชอบต้องออกกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตน ภายใต้หลักการที่ว่า ข้อตกลงและหลักการต่าง ๆ ตามสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นถือเป็นมาตรฐานขั้นต่า ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกต้องยอมรับผูกพันและต้องออกกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีสมาชิกต้องให้ความคุ้มครอง
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ สนธิสัญญากรุงเบอร์นกาหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกันประเทศภาคีสมาชิก
อาจบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนและให้ความคุ้มครองสูงกว่าสนธิสัญญากรุงเบอร์นก็ได้5
หลักการทั้งสี่ข้างต้นนี้ถือเป็นหลักการสาคัญของสนธิสัญญากรุงเบอร์นแต่ละฉบับ ซึ่ง
ประเทศภาคีสมาชิกได้ให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการดังกล่าวนี้ และศาลของประเทศภาคีสมาชิก
ก็ได้มีคาพิพากษารองรับหลักการของสนธิสัญญากรุงเบอร์นไว้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น คาพิพากษาของศาลสูงฝรั่งเศสในคดี Tod's Spa v. Heyraud S.A. ศาลสูง
นครปารีส ต้ องเผชิ ญกั บ คดี ข้ อพิ พ าทระหว่า ง นัก ออกแบบรองเท้าชาวอิ ตาลีโ จทก์ และคู่แข่ ง
ทางการค้า Heyraud S.A. จาเลย
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า Tod's Spa โจทก์ได้ฟ้องร้องจาเลยว่า จาเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์
ในงานรองเท้ า ตามกฎหมายลิข สิทธิ์ โดยประเด็นข้อกฎหมายของคดีนี้ คือ โจทก์ ชาวอิตาลี
ประสงค์ขอความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศฝรั่งเศส
ศาลสูงนครปารีสได้ชี้ขาดไว้ว่า งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบชาวอิตาลี ย่อมได้รับ
ความคุ้ ม ครองในกฎหมายลิข สิท ธิ์ ฝรั่ งเศส ทั้ง นี้เ ป็น ไปตามหลั ก การปฏิ บัติ เยี่ ย งคนชาติ ตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ดังนั้นนักออกแบบชาวอิตาลีโจทก์จึงชอบถือประโยชน์จากการฟ้องร้องคดี
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศฝรั่งเศสได้ ไม่ว่างานออกแบบรองเท้าของชาวอิตาลีจะเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศอิตาลีหรือไม่

5

สิทธิชัย สุวรรณลพ. การคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ศึกษาเฉพาะ
กรณีงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า. สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541, น.33-34
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5.1.3 ลักษณะทั่วไปของสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1886 ซึ่งมีบทบัญญัติอยู่ 2 ส่วน ดังนี้
1) บทบัญญัติทางสารบัญญัติ (Substance) ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทแรก บทบังคับทั่วไป (Convention rules) ได้แก่ หลักการที่สนธิสัญญากรุง
เบอร์นกาหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประเทศภาคีสมาชิกต้องบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัตินี้
ประเภทที่สอง บทบัญญัติหลัก “Rules which refer back” ได้แก่อานาจของ
ประเทศภาคีสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์น เพื่อการกาหนดหลักเกณฑ์ภายในบทบัญญัติกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตนได้
2) บทบัญญัติบริหารและโครงสร้าง (Administration and Structure) ได้แก่บทบัญญัติ
ที่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหภาพเบอร์น เช่น การจ่ายค่าบารุงสหภาพ การบังคับใช้
สนธิสัญญากรุงเบอร์นกับประเทศภาคีอื่น การภาคยานุวัติสนธิสัญญากรุงเบอร์น โดยประเทศต่าง
ๆ สามารถขอภาคยานุวัติสนธิสัญญากรุงเบอร์นแต่ละภาคต่างฉบับกันได้ แม้ว่า สนธิสัญญากรุง
เบอร์นแต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันก็ตาม เป็นต้น6
5.1.4 บทบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายและงานลวดลายของผ้าไหม
สาหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายของผ้าไหม ในฐานะที่ผ้าไหมคืองานศิลปะ
ประเภทหนึ่ง การประชุมของภาคีสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงได้พยายามขยายขอบเขตคา
จากั ดความค าว่ า “งานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม” เพื่ อ ให้ค รอบคลุม ถึ งงานศิ ล ปกรรมทาง
อุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่างานเสื้อผ้าแฟชั่น งานเครื่องประดับ งานรองเท้า งานสิ่งทอ ฯลฯ
การศึกษาพบว่า สนธิสัญญากรุงเบอร์นให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่องานลวดลายของผ้าไหมใน 2
รูปแบบด้วยกัน คือ
1) ความคุ้ ม ครองงานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมทางอุ ต สาหกรรม ในฐานะที่ ง าน
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง ประกอบกับ
สนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น เองก็ มี จุ ด มุ่ ง หมาย คื อ การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ที่ประชุมสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงได้ขยายคาจากัดความคาว่า “งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม” เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานออกแบบศิลปะทางอุตสาหกรรมด้วย ดังปรากฏความตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน ปี ค.ศ. 1908 ตามข้อ 2 วรรค 4 ดังนี้
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 abovementioned 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
ลวดลายของผ้าไหมในทางอุตสาหกรรมเช่นนี้จึง ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์น โดยแต่ละประเทศสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์นย่อมมี
สิทธิออกกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน เพื่อรองรับงานศิลปประยุกต์ได้ตามที่แต่ประเทศเห็นสมควร
2) ความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมในฐานะงานศิลปกรรม จากการศึกษาสิ่งที่
สนธิ สัญญากรุงเบอร์นต้องการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วพบว่า งานที่ สนธิ สัญญากรุง
เบอร์นมุ่งให้ความคุ้มครองจาแนกตามพัฒนาแยกเป็น 2 ช่วงเวลาใหญ่ คือ
ช่วงแรก งานอันมีลิขสิทธิ์ คือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างแคบ
โดยระหว่าง ค.ศ.1886 – ค.ศ.1914 สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้จากั ดงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงประเภท
เดียวคือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Literary and Artistic Works) เท่านั้น โดยขอบเขตของ
งานอั นมี ลิ ข สิท ธิ์ยั ง ไม่ ก ว้า งขวางเช่น ในปั จจุบั น เพราะยุ คสมั ย นั้น ปัญหาการละเมิดลิ ขสิท ธิ์
ระหว่างประเทศที่สาคัญ คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม สืบเนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ของโลกเป็นสาคัญ
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ช่วงที่สอง งานอันมีลิขสิทธิ์ คือ งานวรรณกรรมและศิลปกรรมในความหมายอย่างกว้าง
โดยนับแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นต้นมา สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ถูกขยายความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง
ทาให้งานสร้างสรรค์อีกหลายชนิดถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น 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 หรืองานเขียนในรูปแบบอื่น
ๆ การบรรยาย การเทศนา หรือการแสดงออกในลักษณะคล้ายคลึงกัน การแสดงละคร การ
แสดงดนตรี ฯลฯ
สาหรับงานลวดลายบนผืนผ้าไหมตามสนธิ สัญญากรุงเบอร์นแล้วอาจนับเป็นงานใน
แผนกศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์นาเสนองานศิลปะด้วยวิธีการทอหรือการพิมพ์ เพราะสนธิสัญญา
กรุงเบอร์น ปี ค.ศ.1971 ข้อ 2 ไม่ได้ระบุว่า การแสดงซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะต้องอยู่ในรูปแบบ
ใดเท่านั้น หากแต่ในข้อ 2 ใช้คาว่า “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 ไม่ ว่าในรูปงานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่ถือเป็นงานศิลปประยุ กต์ทางอุตสาหกรรม
หรือในรูปงานลวดลายบนผืนผ้าไหมก็อาจเป็นงานมีลิขสิทธิ์ประเภทงานในแผนกศิลปะ ทั้งนี้ด้วย
ผลแห่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น 2 ฉบับด้วยกันคือ สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับปี ค.ศ.1907 และ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1971 ตามลาดับ
5.2 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) คื อ ทบวงการช านั ญ พิ เ ศษขององค์ ก าร
สหประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
ที่มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์ ทาให้โลกเกิดพัฒนาการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมทั้งวางระบบปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะที่
เป็นรูปธรรม อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ก็สามารถเลือกเข้าเป็นภาคีโดยความสมัครใจ และปัจจุบัน
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทาหน้าที่ดูแลความตกลงระหว่างประเทศจานวนถึง 24
สนธิสัญญา/อนุสัญญา/ความตกลง7 โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีประวัติความ
เป็นมา โครงสร้าง บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
5.2.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
นับแต่โลกเกิดความตกลงด้านลิขสิทธิ์ในรูปสนธิสัญญากรุงเบอร์นตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 เป็น
ต้นมา แม้ว่าผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ตาม
แต่สภาพปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ก็หาได้ยุติลงไม่ ในทางกลับกันเมื่อโลกยิ่งมีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งความก้ าวหน้ าเทคนิ คการพิ มพ์ การถ่ายเอกสาร และ
เทคโนโลยี ท างคอมพิ วเตอร์ ยิ่ ง ทาให้งานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรมยิ่ งถูก ทาซ้าโดยง่ายและ
รวดเร็วกว่าในอดีต การละเมิดลิขสิทธิ์จึงแพร่ขยายไปอย่างกว้างวาง กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เคยมีอยู่
จึงไม่เพียงพอต่อการบัง คับใช้อีกต่อไป บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเรียกร้องให้สร้างระบบ
ความคุ้มครองที่เหมาะสมและมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังภายใต้กรอบเวทีระหว่างประเทศ
ณ จุดนี้ประเทศต่าง ๆ จึงเห็นพ้องร่วมกั นว่า ระบบความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกจึงสมควรมีหน่วยงานพิเศษที่เ ข้าทาหน้าที่ดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม ค.ศ.1967 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงถือกาเนิดขึ้น ณ กรุงสต๊อค

7

กระทรวงการต่างประเทศ. 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 “อนุสัญญาการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
นครเจนีวา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ พร้ อม ๆ กั บในวัน ที่ 17 ธัน วาคม ค.ศ.1974 องค์ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้รับสถานะเป็นทบวงชานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ
และได้มีสมาชิกจานวนถึง 178 ประเทศ
โครงสร้างขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ในฐานะที่ องค์ ก ารทรัพ ย์ สินทางปั ญญาโลก (WIPO) มีหน้าที่ ส นับสนุนการปกป้อ ง
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือในด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศสมาชิกต่าง ๆ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึง
จัดโครงสร้างองค์การแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) สมัชชา (the General Assembly) มีหน้าที่พิจารณางบประมาณ 2 ปีต่อครั้งโดย
ประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
2) ที่ประชุม (Conference) มีหน้าที่ประชุมงบประมาณปีละ 2 ครั้งต่อปีโดยประเทศ
สมาชิกทั้งหมดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
3) คณะกรรมการร่วม (The Coordination Committee) มีหน้าที่หน้าที่จัดการประชุม
งานต่าง ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกปีละ 1 ครั้ง
ด้ า นการบริ ห ารงานขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) อยู่ ภ ายใต้ ก าร
ดาเนินการของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ซึ่งสมัชชาจะทาการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ 6 ปี8
บทบาทหน้าที่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีหน้าที่หลัก คือ การส่งเสริมให้เกิดความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) จะเป็ น ศู นย์ ก ลางการประชุ ม และการบริ ห ารงานตามสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ยังมุ่งเน้นการ
บริหารงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญ 2 ฉบับ คือ
สนธิ สัญญากรุ ง ปารีส และสนธิ สั ญญากรุง เบอร์น รวมทั้ ง องค์ก ารทรัพ ย์ สินทางปั ญญาโลก
(WIPO) ยั ง มี ภ ารกิ จ ช่ ว ยเหลื อ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ น านาประเทศปกป้ อ งคุ้ ม ครองงานด้ า น
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น

8

ธนัชมณ เตชผาติพงศ์. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ WIPO สาขากฎหมายระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2545, น.23
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5.2.2 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ในอดี ตก่ อเกิ ด สนธิ สั ญ ญาลิข สิท ธิ์ ขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาโลกนั้ น แต่ ล ะ
ประเทศต่างมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์เหล่านี้จะสอดคล้องกับพันธกรณีตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น แต่เนื่องจากสนธิสัญญากรุงเบอร์นมีหลายฉบับ ประเทศต่าง ๆ จึงอาจ
ยอมรับพันธกรณีตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นเพียงบางฉบับก็ได้ สิ่งนี้ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตามนับแต่ค.ศ.1967 ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ถือกาเนิด
ขึ้นภายใต้ภารกิจในฐานะหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ และองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) คือหน่วยงานหลักส่งเสริมและสนับสุนนกิจการด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระดับ ระหว่า งประเทศ องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ นทางปัญญาโลก (WIPO) จึง เกิ ด ความพยายามสร้า ง
สนธิสั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ฉ บั บ ใหม่ ขึ้ น เพื่ อให้ ประเทศสมาชิก มี ม าตรฐานกฎหมายลิข สิ ทธิ์ ภ า ยใต้
ขอบเขตเดียวกัน โดยความเป็นมาของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมี
ประวัติที่น่าสนใจ ดังนี้
ช่วงแรก การศึกษาและสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ ในปี ค.ศ.1992 การสร้าง
สนธิ สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) ได้ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ้ น จากการที่
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดการประชุมขึ้น เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานขั้นต่าของประเทศภาคี
สมาชิกพึงปฏิบัติ และพันธกรณีของสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่มีต่อประเทศภาคีสมาชิก โดยในการ
ประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 คณะ คือ
1) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีสาร ซึ่งมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น
2) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยข้อตกลง ซึ่งมีภารกิจพิจารณาความเป็นไปได้สาหรับ
ความคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและผู้สร้างสิ่งบันทึกเสียง
ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะนี้จะต้องทาการศึกษามาตรฐานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
และสิทธิข้างเคียง (สิทธิของนักแสดงและสิทธิของผู้สร้างสิ่งบันทึกเสียง) โดยองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคณะ แต่ความคุ้มครองพิเศษแก่งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์
รองรับแต่อย่างใด
ช่วงที่สอง การยกร่างข้อตกลงระหว่างเทศในชื่อ “Draft Treaty on Certain
Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works” ในปี ค.ศ.1994

175

ภายหลังที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษามาตรฐานกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลา
ถึง 2 ปีผ่านมา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงพยายามยกร่างข้อตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่ขึ้นในชื่อ “Draft Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of
Literary and Artistic Works” โดยสมาชิกที่จัดทาร่างข้อตกลงระหว่างประเทศนี้คือผู้ แทนแต่ละ
ประเทศ ซึ่ ง แต่ ล ะประเทศต่ า งพยายามเสนอมาตรทางกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรมของประเทศตน และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมากขึ้น
ช่วงที่สาม การเกิดสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
หลังจากที่เกิดร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ “Draft Treaty on Certain Questions Concerning the
Protection of Literary and Artistic Works” ขึ้น ในปี ค.ศ.1996 ประเทศสมาชิกองค์ การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต่างเข้าประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาร่างสนธิสัญญาฉบับนี้
โดย Jukka Liedes ประธานที่ประชุมชาวฟินแลนด์ได้เสนอแนะว่า ที่ประชุมควรนาร่างเกี่ยวกับ
ความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ์ ข้ า งเคี ย งมาพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ทางการทู ต ( Diplomatic
Conference) ซึ่ง จัดขึ้ นที่ ณ กรุง เจนีวา ระหว่างวันที่ 2 ‟ 20 ธันวาคม ค.ศ.1996 เพราะการ
ประชุ ม ครั้ง นี้มี ป ระเทศสมาชิ ก องค์ก ารทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO) จานวนมากกว่า 120
ประเทศเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ทาให้ร่างความคุ้มครองลิขสิทธิ์
และสิทธิ์ข้างเคียงถูกนาเข้ามาพิจารณาในการประชุมประชุมทางการทูต (Diplomatic Conference)
ท้ายที่สุดผลผลิตจากการปะชุมครั้งนี้ คือ การเกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกในชื่อ “สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ ”
(The WIPO Copyrights Treaty, 1996)
ดังนั้นสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิ ขสิทธิ์ (The WIPO
Copyrights Treaty, 1996) จึงถือกาเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1996 โดยสนธิสัญญาฉบับนี้นับเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิต
งานอันมี ลิขสิท ธิ์มากกว่า การบริโภคงานอันมีลิขสิทธิ์ สนธิ สัญญาขององค์ก ารทรัพ ย์ สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) จึงมีเนื้อหาสาระตั้งอยู่บน
วัฒนธรรมและความต้องการของอุตสาหกรรมของโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่
5.2.3 เนื้อหาสาระของ The WIPO Copyrights Treaty, 1996
สนธิสัญญาขององค์ การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO
Copyrights Treaty, 1996) เป็นมาตรฐานด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ ระหว่างประเทศ ซึ่งสนธิสัญญา
ฉบับนี้มีประเทศสมาชิกจานวนมาก รวมทั้งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสนธิสัญญาฉบับนี้
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การศึกษาสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 จึง เป็นเรื่องสาคัญ
ทาให้ทราบว่า 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 บทบัญญัติในส่วนการบริหารงานตามสนธิสัญญาภายใต้ หลักการตีความอัน
เป็นที่ยอมรับ (Agreed Statements) ซึ่งทาให้ในอนาคตสนธิสัญญาฉบับนี้สามารถขยายการตีความ
และคาจากัดความ รวมทั้งสนธิสัญญาฉบับนี้ยังสามารถยอมรับคารายงานที่ประชุมทางการทูตได้
ทาให้สนธิสัญญาฉบับนี้จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ โดยปรากฏ
บทบัญญัติในส่วนนี้อยู่ในข้อ 15 ถึง ข้อ 25
2) เนื้อหาสาระของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996
(The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้มีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2
ส่วนดังนี้
ก) การนาหลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมาใช้กับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)
ข) หลักการความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพ ย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)
ก) การน่าหลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นมาใช้กับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ภายใต้มาตรฐาน
ความคุ้มครองทั่วไปตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The
WIPO Copyrights Treaty, 1996) สนธิสัญญาฉบับนี้ได้นาหลักการคุ้มครองทั่วไปของ
สนธิสัญญากรุงเบอร์นมาบังคับใช้ ทาให้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
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 หากประเทศใดเป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์น ผลลัพธ์คือประเทศภาคีสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์นต้องปฏิบัติต่อคนสัญชาติอื่น ๆ ดังเช่นคนสัญชาติอื่นนั้นเป็นคนในสัญชาติ
ประเทศตน ภายใต้เงื่อนไขว่าประเทศของคนสัญชาติอื่นนั้นเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น
ตัวอย่าง รัฐ A เป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงเบอร์นและเป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)
รัฐ B เป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น แต่ไม่เป็นสมาชิกสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996)
ผลลัทธ์ คือ คนสัญชาติรัฐ B ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในรัฐ A
ตามหลัก การปฏิบั ติเ ยี่ ย งคนชาติ ของสนธิ สัญ ญากรุ งเบอร์น แม้ว่ ารั ฐ B ไม่ ไ ด้ เป็ นสมาชิ ก
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights
Treaty, 1996) ก็ตาม ทั้งนี้ด้วยผลของข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซึ่งกาหนดให้ประเทศสมาชิกของ
สนธิสัญญาฉบับนี้ต้องยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น
ข) หลักการความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซึ่งตามสนธิสัญญาขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกฉบับนี้ได้วางหลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์เรื่องใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์มากกว่า
หลักการตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น ดังนี้
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. งานอันมีลิข สิท ธิ์ต่าง ๆ ตามสนธิ สัญญากรุงเบอร์นตามข้อ 1 ตามสนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 เช่น งานวรรณกรรมและศิลปกรรม เป็นต้น
2. งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากคารายงานที่ประชุมทางการทูตและ
ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล เป็นต้น
สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ภายใต้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์ สินทางปัญญาโลกว่าด้วย
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 สิทธิในการจาหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ตามข้อ 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 หลักทั่วไป ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และ
ต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

180

ประการที่สอง อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานสร้างสรรค์ ตามข้อ 9
สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 กาหนดให้ งานภาพถ่ายมี
อายุความคุ้มครองเป็นไปตามหลักทั่วไป คือ งานภาพถ่ายจะมีอายุความคุ้มครองตลอดอายุของผู้
สร้า งสรรค์ และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้ส ร้างสรรค์ถึงแก่ ความตาย ดังที่ข้อ 9 สนธิสัญญาของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 ระบุว่า ภาคีของสนธิสัญญานี้ต้องไม่นา
บทบัญญัติข้อ 7(4) สนธิสัญญากรุงเบอร์นมาปรับใช้
5.2.4 ความสัมพันธ์ของประเทศไทยต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
นั บ แต่ เ กิ ด ความพยายามคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ก่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ครั้ ง แรกบนโลก คื อ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work) จนกระทั่งสนธิสัญญา
กรุงเบอร์นนี้คือหนึ่งในสนธิสัญญาที่อยู่ในความดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
เป็นต้นมา ด้วยผลของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 นั้น
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในองค์การสหประชาชาติและองค์การการค้าโลก (WTO)
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2474 เป็ น ต้ น มา ประเทศไทยจึ ง ได้ เ ป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น (Berne
Convention on Literary and Artistic Work) จวบจนกระทั่งสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิข สิท ธิ์ 1996 ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (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 พร้อมกันนี้ประเทศไทยกาลังเตรียมเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty ‟ PCT) เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
อนุมัติแล้ว
บทบาทของประเทศไทยต่อเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทพอสมควรในเวที องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO) โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) เป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความสาคัญต่อการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ โดยส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ 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) ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 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
ประเด็นข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศไทยให้ความส่าคัญ
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ประเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จานวนมาก แม้ประเทศไทยจะไม่ได้
เข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สัญ ญา/อนุ สั ญ ญา/ความตกลงทั้ ง หมดขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก
(WIPO) โดยประเทศไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประเด็นข้อกฎหมาย ได้แก่
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ยังไม่มีข้อตกลง
ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประเด็นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นที่ถกเถียง
อยู่ในเวทีคณะทางาน IGC-GRTKF ตามที่ประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเซียและ
ทวีป แอฟริกามีค วามประสงค์ เพื่ อองค์ก ารทรัพย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO) จะออกข้อตกลง
คุ้มครองทรัพยากรพันธุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในอนาคต ดังปรากฏ
ตามรายงานการประชุมเรื่องข้อตกลงคุ้มครองทรัพยากรพันธุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคม ค.ศ.2007 ซึ่งผลของการประชุม
ครั้งนี้ คือ ที่ประชุมยังมิอาจมีความตกลงร่วมกันได้ เว้นแต่เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประเทศ
สมาชิกในทวีปยุโรปได้เสนอ และได้รับการรับรองจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)9
สาหรับประเทศไทยได้แสดงออกอย่ างชัดเจนและให้การสนับสุนนต่อความคุ้มครอง
ระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่างๆ ในฐานะที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมที่เก่ า แก่ ประเทศไทยจึงสมควรได้รับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของตน การที่ประเทศอื่นใดจะมาแสวงหาประโยชน์หรือหยิบฉวยประโยชน์ไป โดย
ประเทศไทยมิได้รับค่าตอบแทน หรือประเทศไทยไม่ได้อนุญาต ดังนั้นในปัจจุบันประเทศไทยจึง
ได้ผ่า นกฎหมายทรัพ ย์ สินทางปั ญญา 2 ฉบับ เพื่ อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทย 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 เพื่อแสดงว่าประเทศไทยได้ให้ความสาคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. วาระเพื่อการพัฒนา ในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ คือ
ประเทศก าลัง พัฒนา ประเทศไทยจึง เข้าร่วมกั บภาคีสมาชิ กองค์ก ารทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก
(WIPO) เพื่อพยายามผลักดันการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย โดยกลไก
ที่ประเทศไทยใช้ คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจุดมุ่งหมายของความคุ้มครองกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกาลังพัฒนา ได้แก่การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน
กับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และปัจจุบันประเด็นเรื่อง วาระเพื่อการพัฒนา
อยู่ในระหว่างแผนการทางานโดยคณะกรรมการ CDIP ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยประเทศไทยได้
มีบทบาทในการอภิปรายแผนการทางานต่างๆ อย่างกว้างขวางในคณะกรรมการดังกล่าว
3. การสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building) ภายใต้วาระเพื่อการพัฒนาอันเป็นหนึ่ง
ในหน้าที่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) คือการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศ
กาลังพัฒนาให้มีขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยื นได้
ประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในการจัดสัมมนา/หลักสูตร
อมรมต่า งๆ ได้แก่ หลัก สูตรอบรมทรัพ ย์สินทางปัญญาพื้ นฐานทางอินเตอร์เน็ต (DL-101 ฉบับ
ภาษาไทย) ทั้งนี้ ประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักระหว่างองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) กับประเทศไทย โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และคณะทูตถาวร
ประจ าส านั ก งานสหประชาชาติ ณ นครเจนี ว า ของประเทศไทยมี บ ทบาทส าคั ญ ในหลาย
คณะกรรมการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้แก่
1. คณะกรรมการ IGC-GRTKF และ
2. คณะกรรมการ CDIP
โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
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สาธารณสุข กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)10
5.2.5 บทบาทองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับคุ้มครองงานออกแบบและ
งานผ้าไหม
ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสุนน
การพัฒนาความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา บรรดาความตกลงในเวทีระหว่าง
ประเทศด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ จึงเกิดขึ้น ในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) และจากการศึกษาข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) งาน
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานลวดลายผ้าไหมมีความคุ้มครองตามข้อตกลงขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมและงานลวดลายของผ้าไหมในฐานะ
งานด้านอุตสาหกรรม
นับแต่ปี ค.ศ.1996 ซึ่ง สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์
1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ได้เกิดขึ้นภายใต้การกากับดูแลขององค์การทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) บรรดาสนธิ สั ญ ญากรุ งเบอร์ น ทุ ก ฉบั บ และสนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิบั ตรต่าง ๆ ได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) ซึ่งที่ประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้จัดการประชุมหลายครั้ง
เพื่อขยายคาจากัดความคาว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม”
จนกระทั่ง ปัจจุบั นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหมอาจได้รับ
ความคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นตามข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) บัญญัติให้ สนธิสัญญากรุง
เบอร์นทุก ๆ ฉบับต้องถูกนามาปรับใช้ในสนธิสัญญาฉบับนี้ ทาให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
และงานลวดลายบนผืนผ้าไหมได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
1) งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมถื อ เป็ น งานออกแบบในทางอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ตาม
สนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น ฉบั บ ปี ค.ศ.1908 ได้ ก าหนดค านิ ย ามค าว่ า “งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม” ให้หมายความรวมถึงงานออกแบบทางอุตสาหกรรมตามข้อเสนอของประเทศสมาชิก
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ในทวี ป ยุ โ รป เพื่ อ การคุ้ ม ครองอุ ต สาหกรรมของประเทศตน ดั ง ปรากฏข้ อ ความในข้ อ 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 งานออกแบบเครื่องประดับ งานออกแบบกระเป๋า งานออกแบบ
รองเท้ า งานออกแบบสิ่งทอ ฯลฯ งานเหล่านี้จึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญากรุง
เบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1908 ประเภทงานศิลปประยุกต์ ซึ่งประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น
และประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต้องให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศสมาชิก
ส าหรั บ งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหม ในฐานะที่ ก ารผลิ ต ผ้ า ไหมคื อ การผลิ ต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ไหมมี ตั้ ง แต่ ช าวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น จนถึ ง ผู้ ผลิ ต ในรู ป โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการผลิตผ้าไหมอาจเป็นไปในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใน
ครอบครัว อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิตของอุตสาหกรรม ดังนั้นงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมจึง
นับเป็นงานศิลปประยุกต์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1908 และงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมนับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งในสาขางานศิลปะ
2) งานลวดลายของผ้าไหมในฐานะงานด้านศิลปกรรม ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบับปี
ค.ศ.1971 ซึ่งที่ประชุมได้ขยายคาจากัดความคาว่า “งานวรรณกรรมและศิลปกรรม” ในข้อ 2 (1)
ไว้ว่า งานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรมย่ อมหมายความรวมถึง การผลิตงานทุก ประเภทในสาขา
วรรณกรรม สาขาวิท ยาศาสตร์ และสาขาศิล ปะ ซึ่งงานเหล่านี้อาจถูก สร้างขึ้นหรือแสดงใน
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
จากถ้อยคาตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ. 1971 ในฐานะที่งานลวดลายบนผืน
ผ้าไหมคืองานแสดงออกทางศิลปะของประเทศไทย งานลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงอาจนับได้ว่ า
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” โดยคาว่า “such as” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า เช่น หรือดังเช่น ผลลัพธ์ ก็
คือข้อความหลังคาว่า “such as” จึงเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นงานลวดลายผ้าไหม
ในฐานะงานศิลปะจึงน่านับเป็นงานอันมีลิ ขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมได้เช่น เดียวกับงานตาม
ตัวอย่างอื่น ๆ
2. ความคุ้ มครองงานออกแบบลวดลายของผ้า ไหมและงานผ้า ไหมในฐานะงานด้ า น
วัฒนธรรมและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นับแต่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO) เข้ามาทา
หน้าที่สนับสนุนส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปั ญญาในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ บรรดา
ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน
ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างกัน 2
กลุ่ม คือ
กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศในกลุ่ม EU อาทิ ประเทศอังกฤษ
ประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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กลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
และทวีปแอฟริกา เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ
ประกอบกับสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ก็ได้ขยายความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เสมอ
มา ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุ้มครอง
ทรัพ ย์ สินทางปั ญ ญาในเรื่องพั นธุ ศาสตร์ ศิล ปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์เพิ่ มเติ ม
เนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย แต่สิ่งเหล่านี้กลับ เป็น
ขาดความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทาให้ประเทศอื่น ๆ สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากพันธุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเซีย
และทวีปแอฟริกาอย่างไม่เป็นธรรม
ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ที่ ป ระชุ ม องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) จึ ง จั ด ตั้ ง
คณะทางานขึ้นในชื่อ IGC-GRTKF ขึ้น เพื่อทาการศึกษาและวางขอบเขตความคุ้มครองตามระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ อัน
จะนาไปสู่การประชุมขององค์การทรัพย์ทางปัญญาโลก (WIPO) และลงมติยอมรับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
อย่างไรก็ตามผลการดาเนินงานของคณะทางาน IGC-GRTKF ยังไม่มีความคืบหน้ามาก
นัก งานด้า นศิ ล ปวัฒนธรรมก็ ยั งไม่ มีกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญาระดับโลกรองรับ แม้ว่า
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอซียและทวีปแอฟริกาพยายามเรียกร้องความคุ้มครองตาม
ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ก็ตาม ดังปรากฏตามรายงานการประชุมร่วมเอเซีย-แอฟาริกา ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ.2550 ว่า ที่ประชุมคณะทางาน IGC-GRTKF ได้รับรองความ
คุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่งานพันธุศาสตร์ ศิลปวั ฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และข้อเสนอนี้ได้ถูกนาเสนอต่อองค์การทรัพย์ สินทางปัญญา (WIPO) ในการ
ประชุมครั้งที่ 11 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 อัน เป็ นการประชุ มครั้งล่ าสุ ดนั้น ปรากฏผลว่า งานด้านพั น ธุศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังไม่มีความคืบหน้า และงานด้านศิลปวัฒนธรรมก็คง
เป็ น ที่ ถ กเถี ย งในหมู่ ป ระเทศสมาชิ ก อยู่ ต่ อ ไป ท าให้ คณะท างาน IGC-GRTKF ยั ง คงต้ อ ง
ทาการศึกษาและเจรจากับประเทศสมาชิกอื่น ๆ อีกต่อไป
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สาหรับงานลวดลายของผ้าไหมไทยซึ่งอาจถือเป็นงานศิลปวัฒนธรรมและงานสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามข้อตกลงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) งานลวดลายของผ้าไหมจึง
ได้รับความคุ้มครองในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ดังนี้
1) งานลวดลายของผ้าไหมเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยที่ลวดลายบนผืนผ้าไหม
ไทยคืองานศิลปะแขนงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งลวดลายบนผืนผ้าไหมล้วนเกิดขึ้นจากวัฒนธรรม
ศาสนา ความเชื่อ และจารีตประเพณีของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น ช่างทอผ้าไหมไทยจึงมีฐานะเป็น
ศิลปินด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงร่วมกับกลุ่มประเทศในทวีปเอเซียและ
ทวีปแอฟริกา ทาการเรียกร้องความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) ซึ่ ง ปรากฏข้ อ ความการเรี ย กร้ อ งความคุ้ ม ครองงานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมตามรายงานการประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ณ กรุงเจนีวา โดยมีประธานในที่ประชุม คือ นาย
เอเชียนโต้ ซิเนบิล่า ดังนี้
นางหยาง ฮวงจู ในฐานะตัวแทนประเทศจีนและกลุ่ มภาคีสมาชิกในทวีปเอเซียและทวีป
แอฟาริกา แจ้งต่อที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ว่า
“ประเทศจีนได้ร่วมมือกับกลุ่มประเทศเอเซียและกลุ่มประเทศแอฟริกา เพื่อกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ค วามคุ้ ม ครองศิ ล ปวั ฒ นธรรม พั น ธุ ศ าสตร์ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้ ร ะบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เคยอภิปรายการ
ปกป้องเรื่องศิลปวัฒนธรรม พันธุศาสตร์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ เมืองฉีหนาน ประเทศจีน
ภายใต้ข้อเสนอของคณะทางาน GRTKF”
นางหยาง ฮวงจู ตัวแทนสมาชิกในทวีปเอเชียและทวีปแอฟาริกา จึงเสนอว่า
“องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ควรมีมาตรการคุ้มครองในระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
มีนโยบายหลักการปกป้องงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ
หรือหลัก การในการดาเนินการปกป้องศิล ปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยองค์ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สามารถดาเนินการได้ใน 5 วิธีการหลักด้วยกัน คือ
1 การกาหนดขอบเขตคาจากัดความคาว่า “ศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น”
2 การกาหนดนิยามศัพท์ของคาว่าสิทธิ
3 วางหลักเกณฑ์ ค วามยิ นยอมของประเทศเจ้าของงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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4 การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับประเทศเจ้าของงานศิลปวัฒนธรรมตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 วางหลัก เกณฑ์ ก ารละเมิ ดสิท ธิ การเยี ย วยาความเสีย หายและสภาพการบั งคั บใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง”
มติที่ประชุม ยอมรับข้อสรุปดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเห็นควรให้ปฏิบัติ ตามประเด็น
ของคณะทางาน GRTKF. และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมยังมีความกังวลบางประเด็น เช่น
การกาหนดคาจากัดความคาว่า “ศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ” เป็นเรื่องยาก เพราะงาน
ด้า นศิ ล ปวัฒนธรรมท้ องถิ่นยั ง หมายความรวมถึ งจริย ธรรมและคุณค่าทางศีล ธรรม ซึ่ งแต่ล ะ
ท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เป็นต้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เวทีคณะทางาน IGC-GRTKF
เป็นผู้ดาเนินการศึกษาต่อไป11
ดั ง นั้ น ปั จ จุ บั น งานลวดลายของผ้ า ไหมไทยจึ ง ไม่ มี ก ฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
โดยเฉพาะ เพื่อการคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหมในฐานะงานศิลปวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่ากลุ่มประเทศสมาชิกหลาย ๆ ประเทศยอมรับว่า งานลวดลายผ้าไหมนี้คืองานศิลปะก็ตาม
2) งานลวดลายของผ้าไหมเป็นงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจารอบอุรุกวัย ของภาคี
GATT ซึ่งต่อมาภาคี GATT ได้เปลี่ยนเป็นองค์การการค้าโลก WTO
แนวคิดกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้เกิดขึ้น และพัฒนาจนเป็น
ข้ อตกลงหลายฝ่า ยภายใต้ อ งค์ ก ารการค้าโลก (WTO) ได้
ก็ เพราะการผลัก ดันจากกลุ่ ม
ผลประโยชน์ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผู้ประกอบการทาธุรกิจค้าขายไวน์ และสุราที่ผลักดัน
ตัวแทนของตนเองในการเจรจาทางการค้าในเวทีเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย เพื่อการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication) เป็นกฎกติกาทางการค้าแบบหลายฝ่ายในข้อตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ TRIPs ขององค์การการค้าโลก (WTO) และท้ายที่สุดข้อตกลงว่าด้วยสิ่ง
บ่ ง ชี้ ท างภูมิ ศ าสตร์ข ององค์ ก ารการค้าโลกก็ ไ ด้ก ลายเป็นหนึ่ งในข้ อตกลงภายใต้ก ารดู แลของ
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
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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

ข้ อ ตกลง TRIPs เป็ นข้ อ ตกลงในเวที ความตกลงระหว่ างประเทศที่ มีลั กษณะพิเ ศษ คือ การน าเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้าด้วยกัน โดย
ข้อตกลง TRIPs มีขอบเขตความคุ้มครองกว้างขวางกว่าตามอนุสัญญากรุงเบอร์นที่สาคัญ คือ การกาหนดให้งาน
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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ด้วยเหตุนี้ตามความตกลงระหว่ างประเทศกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึง วางหลัก
กฎหมายว่ า กฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ จ ะคุ้ ม ครองเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในแหล่ ง
ภูมิ ศ าสตร์ แ ห่ ง นั้ น เท่ า นั้ น โดยผู้ผ ลิ ต สิ นค้ า ในแหล่ ง ภู มิศ าสตร์ นั้ น เท่า นั้ น ที่ มีสิ ท ธิ ใ ช้ชื่ อ ทาง
ภูมิศาสตร์กับสินค้าดังกล่าว และหากสินค้าชนิดใดมีชื่อเสียงแพร่หลายจากแหล่งภูมิศาสตร์ แห่งใด
ผู้ผลิตสินค้าชนิดดังกล่าวย่อมมีความชอบธรรมในการใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เพื่อการจาหน่าย
สินค้าของตนภายใต้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
ส าหรั บ ลวดลายของผ้ า ไหมไทยอาจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นเวที ร ะหว่ า งประเทศ หากลวดลายของผ้ า ไหมไทยนั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 ในฐานะที่ ก ฎหมายฉบั บ นี้ คื อ กฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่อนุวัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยลวดลาย
ของผ้าไหมที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลวดลายของผ้าไหมดังกล่าว
ต้องเป็นลวดลายที่ผลิตขึ้นในแหล่งภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งลวดลายของผ้า
ไหมดังกล่าวต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตน จนทาให้ผู้บริโภคยอมรับในคุณภาพและชื่อเสียงของผ้า
ไหมที่มีลวดลายชนิดนั้น ลวดลายของผ้าไหมชนิดนี้จึงได้รับประโยชน์จากการใช้กฎหมายสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ ตัวอย่างเช่น ลวดลายของผ้าโฮลจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น
จากภาพรวมของกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศกับงานลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมแล้ว งานลวดลายผ้าไหมถูกยอมรับเป็นงานศิลปวัฒนธรรม โดยในเวทีความ
ตกลงระหว่างประเทศได้สร้างอนุสัญญาและสนธิสัญญาเพื่อคุ้มครองงานศิลปวัฒนธรรมอยู่ 3
รูปแบบ คือ
รูปแบบแรก สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ได้นาสนธิสัญญากรุงเบอร์นเข้ามาปรับใช้
ทาให้งานลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในแผนกศิลปกรรมภายใต้สนธิสัญญากรุงเบอร์น
ฉบับปี ค.ศ.1971 ท าให้ลวดลายของผ้าไหมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ แต่ทั้ ง นี้ล วดลายของผ้ าไหมต้องเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากความคิดริเริ่มของผู้
สร้างสรรค์ และต้องไม่ใช่งานสาธารณะ (Public domain) หรืองานที่สิ้นสุดอายุความความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว
รูป แบบที่ ส อง ข้ อ ตกลงระหว่า งประเทศของคณะท างาน IGC-GRTKF องค์ ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก งานลวดลายผ้าไหมย่อมนับเป็นงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
แต่เนื่องจากที่ประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังไม่อาจหาข้อสรุปเรื่องความคุ้มครองตาม
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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 ผู้ผลิตผ้าไหมลวดลายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ ของ
แหล่งผลิตนั้น เพื่อการจาหน่ายสินค้าผ้าไหมที่มีลวดลายของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นได้เพียงผู้เดียว
ส่งผลให้งานลวดลายของผ้าไหมไทยบางอย่างจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้
ส่วนงานออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้น ปัจจุบันในเวทีความตกลงระหว่างประเทศถือว่า
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม คือ งานออกแบบทางอุตสาหกรรม โดยในเวทีความตกลงระหว่างประเทศถือว่ า
งานชนิดนี้จัดเป็นงานศิลปประยุกต์ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1908
ดังนั้นภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน งานลวดลายของผ้าไหม
ไทยจึงอาจได้รับความคุ้มครองในรูปลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) แต่ยั ง ไม่ ไ ด้รับ ความคุ้ ม ครองในฐานะงานศิล ปวัฒ นธรรมในเวทีความตกลงระหว่า ง
ประเทศ ส่วนงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมถือเป็นงานศิล ปประยุ กต์และได้รับความ
คุ้มครองตามสนธิสัญญาขององค์การทรั พย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO
Copyrights Treaty, 1996)

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

1

Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Kluwer Law International
2005. p.205-206
2
Ibid, p.207

196

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

3

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประเทศจีน. World Wide Web http://th.wikipedia.org/wiki/
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โดยผู้ อื่ น ไม่ ว่ า ผู้ นั้ น จะเป็ น ผู้ พิ ม พ์ ห รื อ ผู้ โ ฆษณางาน ทั้ ง สํ า เนางานพิ ม พ์ ต้ อ งปรากฏชื่ อ ผู้
สร้างสรรค์ด้วย
ในทางกลับกันหากการสร้างสรรค์งานเกิดจากสัญญาจ้างแล้ว กฎหมายฉบับนี้ไม่ให้
ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากสัญญาจ้างเช่นนี้ และไม่คุ้มครองการขโมยความคิดหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้อนุญาต4
ต่อมาในปี ค.ศ.1953 Nation Conference on Publishing จึงปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่ง
การปรับ ปรุง ครั้ง นี้ไ ด้วางข้อห้า มการพิ มพ์ ข้อความหรือภาพ ทําให้ผู้ที่ไ ม่ไ ด้รับอนุญาตจาก ผู้
สร้างสรรค์ไม่มีสิทธิพิมพ์ข้อความหรือภาพได้ หลักการเรื่องดังกล่าวนี้เป็นไปตามระบบสัญญา
การพิมพ์ระหว่างประเทศ ค.ศ.19525
หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.1957 Nation Conference on Publishing ได้นาร่าง
Decision on the Improvement and Development of Publication Activities ฉบับแก้ไขขึ้นมา
พิจารณา แต่ร่างแก้ไขฉบับนี้ไม่ถูกประกาศใช้ เพราะแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้
ขัดกับแนวคิดพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์หลายเรื่อง เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งคุ้มครองทรัพย์สิน
ส่วนตัวของเอกชน เป็นต้น6
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1958 รัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ขึ้นในชื่อ Preliminary Provisions on the Manuscript Remuneration for
Literary Books and Books on Social Science เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ดาเนินการตามนโยบาย
ปฏิวัติวัฒนธรรม ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศจีน หันมาเอาใจใส่ต่อ งานสร้างสรรค์ของ
ประชาชนมากขึ้ น ด้วยเหตุนี้ก ฎหมาย ชื่อ Preliminary Provisions on the Manuscript
Remuneration for Literary Books and Books on Social Science จึงมุ่งให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้
สร้างสรรค์ ภายใต้เงื่อนไขสาคัญ คือ ผู้สร้างสรรค์จะได้รับรางวัลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับว่า ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้เวลาทุ่มเทสร้างงานนานเพียงใด และจานวนสาเนางานที่เกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็มิให้มอบสิทธิผูกขาดในงานสร้างสรรค์ เพื่อที่
ผู้สร้างสรรค์จะแสวงหาค่าตอบแทนจากแรงความคิดของตน ท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เกิดผล
ทางปฏิบัติ ดังปรากฏว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังขาดแคลนผลงานสร้างสรรค์อยู่
ต่อไป7
4
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6
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จวบจนถึงปี ค.ศ.1978 ภายใต้นโยบายของประธานพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่ คือ ท่าน
เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ท่านได้เปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ยุคใหม่ โดยท่าน
ได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้ระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ให้ความสาคัญกับทุนนิยมมากขึ้น ส่งผล
ให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจาเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ภาคธุรกิจ8 กฎหมายลิขสิทธิ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ถูกแก้ไข ดังปรากฏว่าหน่วยงาน
Nation Conference on Publishing ได้แสดงต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ในงานบรรยายเรื่อง
The Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee in 1978 โดยงานบรรยายครั้งนี้มี
ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก9
เหตุที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดรับระบบทุนนิยมมากขึ้น รัฐบาลจีนจึงลงนาม
ในความตกลงหลายฝ่ายด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ
ฉบับแรก ข้อตกลงเรื่อง High Energy Physics เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1979 ซึ่งตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ได้บรรจุประเด็นความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้
ฉบับที่สอง ข้อตกลงเรื่องการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1979 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประสงค์ให้ทาง
รัฐบาลจีนเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)
ด้วยผลของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับและแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริก า ทาให้
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์จี นเกิดขึ้น กระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ค.ศ.1990 การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงสาเร็จ
ลง ยังผลให้ชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แม้ว่าความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้เป็นเพียงกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองงาน
สิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ โดย Ministry for Radio and TV ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
ค.ศ.198210

8

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประเทศจีน. World Wide Web http://th.wikipedia.org/wiki
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
9

199

นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บัญญัติหลักกฎหมาย first fair ขึ้นตาม
กฎหมาย Preliminary Provisions on the Protection of Copyright in Books and Periodicals
โดยรั ฐ มนตรี ก ระทรวงวั ฒ นธรรมได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก กฎหมายเรื่ อ งนี้ เ มื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน
ค.ศ.1984 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์11
แม้ว่ากฎหมาย Preliminary Provisions on the Protection of Copyright in Books and
Periodicals เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายดังกล่าว
ให้ความคุ้ม ครองแก่ ง านบางประเภทเท่ านั้น และไม่มีบทบาทการบริหารจัดการลิขสิทธิ์งาน
ระหว่างประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1986 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยุ ภาพยนตร์และโทรทัศน์
ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งานสิ่งบันทึกเสียงและงานวีดีโอ ทาให้ผู้เผยแพร่งาน
ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก ภายใต้อายุ
ความคุ้มครองเพียง 25 ปีนับแต่การเผยแพร่หรือการบันทึก
ส่วนหน่วยงานบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล
จี น ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานพิ เ ศษขึ้ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1985 ในชื่ อ National
Copyright Administration หรือในชื่อย่อว่า NCA โดยหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจสาคัญ คือการร่าง
กฎหมายลิข สิท ธิ์และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ ทาให้หน่วยงาน NCA สามารถเตรียมการร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์และรับแจ้งคาร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งเจ้ าหน้าที่ของหน่วยงาน NCA มี
สิทธิอนุญาตแก่บุคคลใด ๆ เพื่อการพิมพ์งานซ้าและแปลงานภาษาต่างประเทศหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระหว่างประเทศ12
การออกกฎหมายภาคบั ง คั บ คดี ต ามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ นั บ แต่ ป ระเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ปรากฏว่า ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างฟ้องคดีขึ้นมากมาย
รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้กฎหมายหมายในส่วนภาคบังคับคดีขึ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1986
ภายใต้หลักทั่วไปในกฎหมายแพ่ง (General Principles of Civil Law) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ค.ศ.1987 ใน Sec 24 ระบุว่า “ผู้สร้างสรรค์ได้รับการประกันสิทธิในชื่อเสียงของตนใน
งานและสิ ท ธิ ใ นการเผยแพร่ ง านรวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นค่ า ตอบแทน หากบุ ค คลใดประสงค์ ใ ช้ ง าน
สร้างสรรค์ของตน” ประกอบกับตาม Sec 118 บัญญัติว่า “ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกร้องให้หยุดการ

11
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Peter Ganea and Thomas Pattloch. Intellectual Property Law in China. (USA : Springer. 2009). p.209
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ละเมิดสิทธิและทาลายสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์มีสิทธิเรียกค่า
ทดแทนอีกด้วย” แต่ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์จะใช้สิทธิทั้งหมดนี้ได้โดยผ่านระบบศาลประชาชนเท่านั้น13
แม้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเริ่มมีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมาย
เหล่านี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานหนังสือ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง และงานโสตทัศนวัสดุแล้วก็
ตาม แต่ความต้องการกฎหมายลิขสิทธิ์ของชาวจีนก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบประเทศ
อื่น ๆ ได้เพิ่มแรงกดดันแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชน เพื่อให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ออกกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเร็ว รัฐบาลจีนจึงร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาหลายฉบับ แต่ร่างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกประกาศใช้ และนับตั้งแต่ค.ศ.1980 ถึง ค.ศ.1989 ปรากฏว่า ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนมีต้นร่างกฎหมายลิขสิทธิ์จานวนถึง 20 ต้นฉบับ14
ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 7 กั นยายน ค.ศ.1990 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนได้ประกาศใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act หรือชื่อย่อว่า CA) อย่างเป็นทางการ และประกาศใช้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์อีก 2 ฉบับ คือ
ฉบับแรก Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1991 โดยสภาแห่งชาติ (State Council) เพื่อเป็นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ Copyright Act Implementing Rules นี้ถือเป็นกฎหมายในส่วน
การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาเดียวกัน
ฉบับที่สอง Regulations on the Protection of Computer Software ซึ่งชาวจีนเรียก
กฎหมายฉบับนี้ว่า Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
ค.ศ.1991 โดยสภาแห่งชาติ (State Council) เพื่อการคุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์15
ด้ า นเวที ค วามตกลงระหว่ า งประเทศด้ า นกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจี น เล็ ง เห็น ถึง ความส าคัญ ต่อ สนธิ สัญ ญาระหว่า งประเทศด้า นกฎหมาย
ทรัพย์ สินทางปั ญญา เพราะสนธิสัญญาเหล่านี้มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของจีนโดยตรง
ส่งผลให้ในปีค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
ต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
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1. เมื่อวันที่ 15 ตุล าคม ค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention)
2. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1992 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)
3. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1993 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
สนธิสัญญาคุ้มครองงานโสตทัศนวัสดุต่าง (Convention for the Protection of Phonogram
Producers against Unauthorized Reproduction of their Phonograms) ซึ่งการเข้าเป็นภาคี
สนธิสั ญญาฉบั บ นี้ เกิ ด ขึ้ น จากข้ อ ตกลงระหว่า งประเทศสหรั ฐอเมริ ก ากั บ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ
4. หลัง จากนั้นประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงโรม
(Rome Convention) เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะมีความคุ้มครองในสิทธิข้างเคียง อันได้แก่ ความ
คุ้มครองในสิทธิของนักแสดง สิทธิของผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุ และสิทธิของงานบันเทิงทางวิทยุ
โทรทัศน์
ประกอบกับในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2001 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO) ทาให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ ตามกรอบข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO)
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์นับเป็นหนึ่งกฎหมายทรัพย์สิ นทางปัญญาอันสาคัญ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1992 สภา
แห่ ง ชาติ จึ ง ประกาศใช้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ ใหม่ โดยกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ
สอดคล้อ งกั บ ความตกลงระหว่า งประเทศ นับ แต่ นั้น คนจีน และชาวต่า งชาติ ต่า งได้รั บความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเท่าเทียมกัน และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างหลากหลาย ไม่จากัดว่างานนั้นจะเป็น
เพียงงานวรรณกรรม งานโสตทัศนวัสดุแต่อย่างใด16
3. ยุคแห่งการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ (ระหว่างค.ศ.2001 ถึง ปัจจุบัน)
ระหว่ า ง ค.ศ.2001 ถึ ง ค.ศ.2002 เป็ นยุ ค แห่งการแก้ ไ ขกฎหมายลิ ขสิทธิ์ จีนที่ ส าคั ญ
สืบเนื่องจากกฎหมายลิข สิทธิ์จีน (Copyright Act) ไม่ได้เกิดขึ้นจากพื้ นฐานความต้องการของ
ประเทศจีน หากแต่ก ฎหมายลิข สิทธิ์จีนเกิ ดขึ้น จากความตกลงระหว่างเทศต่าง ๆ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จีนจึงสะท้อนภาพความต้องการของประเทศตะวันตก เพราะความตกลงระหว่างประเทศ
16

Ibid, p.209-210

202

เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ชาติตะวันตกทั้งสิ้น ไม่ว่าหลักกฎหมาย
เรื่องธรรมสิทธิ์ (Moral right) ในการเผยแพร่งาน สิทธิป้องกันบุคคลอื่นดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์ โดยความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่เคย
ระบุถึงสิทธิอื่น ๆ ของผู้สร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้ก ฎหมายลิขสิทธิ์จีน (Copyright Act) ใน
มาตรา 10 จึง เป็ นเพี ย งการจาแนกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามผลประโยชน์ของชาติตะวันตกเท่านั้ น
ดังนั้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ช่ว งแรก ช่ ว งเวลาก่ อ นแก้ ไ ขกฎหมายลิ ข สิท ธิ์ ใ นปี ค.ศ.2001 ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนได้ รับรองว่า ผู้สร้างสรรค์งานในระบบอินเตอร์เน็ตย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง การประกาศรั บ รองเช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลง Another continental
European ที่ระบุว่า กฎหมายลิขสิทธิ์มีความคุ้มครอง 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทแรกความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ และความคุ้มครองในรูปสิทธิข้างเคียง เช่น สิทธิของนักแสดง
ผู้ผลิตงานโสตทัศนวัสดุหรืองานวิทยุหรืองานโทรทัศน์ และผู้เผยแพร่งานดังกล่าว
ช่ว งที่ส อง ในฤดู ร้อ น ค.ศ.2001 หลังจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ าเป็ น
สมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) และองค์ ก ารทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตระหนักถึงข้อบกพร่องของกฎหมายลิขสิทธิ์จีน 1990 (Copyright Act
1990) ว่า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ข องตนมี ก ฎเกณฑ์ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกั บ ความตกลงระหว่ างประเทศ
รัฐบาลจีนจึงเห็นสมควรปรับแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ การแก้ไขชาระกฎหมายลิขสิทธิ์จึ งเกิดขึ้น
และดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2001 สภาประชาชนจีน (Ninth National People’s
Congress) จึงลงมติรับร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ในชื่อ Decision on the Amendment of the Copyright
Act of People’s Republic of China และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2001 ทันที
โดยโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์จีนยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หากแต่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับแก้ไขในปี ค.ศ.2001 นี้ได้เพิ่มงานอันมีลิขสิทธิ์มากขึ้น และเพิ่มมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
ต่ อ มาในปี ค.ศ.2002 ทางการประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ แ ก้ ไ ขกฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์ คือ Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” เพื่อให้กฎหมาย
ประกอบลิขสิทธิ์เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีข้อมูลทันสมัย
โดยกฎหมาย Copyright Act Implementing Rules หรือชื่อย่อว่า “CAIR” ฉบับปี ค.ศ.2002 ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.2002 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.2002
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ช่วงที่สาม การแก้ไขกฎหมายคุ้ มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Regulations on the
Protection of Computer Software (Software Regulation หรือชื่อย่อว่า “SR”) ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2001 เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์17
ช่วงที่สี่ การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันการ
แก้ ไขกฎหมายลิข สิท ธิ์จีนยั งคงดาเนินต่อไป ท่ามกลางการประชุมขององค์การทรัพ ย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) ภายใต้ข้อเรียกร้องของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศในทวีป
แอฟริกา ในประเด็นเรื่องความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นงาน Folklore (ศิลปะพื้นบ้าน
เช่นตานาน ดนตรีเพลงพื้นบ้านฯลฯ) Fire art (งานวิจิตรศิลป์) ฯลฯ เพื่อให้งานเหล่านี้เป็นงานมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นประเทศสมาชิกในองค์ การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และเป็นประเทศที่ร่ารวยด้านวัฒนธรรมประเพณีศิลปกรรม
ประเทศหนึ่ง รัฐบาลจีนจึงเข้าร่วมการเรียกร้องครั้งนี้ พร้อม ๆ กับการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์จีน
ให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องเหล่านี้ แม้ว่าขณะนี้ที่ประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยัง
ไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ก็ตาม18
ดังนั้นรูปแบบกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเริ่มต้นขึ้น
ในปี ค.ศ.1990 พร้อม ๆ กับการเข้าร่วมเป็น ภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ท าให้ป ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องออกกฎหมายทรัพ ย์ สินทางปัญญา
หลาย ๆ ฉบั บ ซึ่ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ก็ คื อ หนึ่ ง ในกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาซึ่ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องแก้ไ ข จนกระทั่งปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์จีนก็ ยังคงมีก ารแก้ ไ ข
เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิลปะและมีมาตรฐานระดับสากล
6.1.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี บทบัญญัติคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ตามมาตรา 3 Copyright Act of People’s Republic of China 2002 ดังนี้
มาตรา 3 สาหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้คาว่า “งาน” หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้

17

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

19
20

Zhu Ling. China Intellectual Property Law Guide. (USA : Kluwer Law Internation : 2005). p.10302
Preston M. Torbert and Jia Zhao. Intellectual Property Laws of East Asia. (Hong Kong : Sweet & Maxwell
Asia, 1997). p.243

205

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

Zhu Ling. China Intellectual Property Law Guide. (Kluwer Law Internation : Netherland. 2005). p.10303
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ด้านความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของลวดลายผ้าไหมจีนโบราณนั้น เมื่อลวดลายบนผืนผ้าไหม
เป็นลวดลายโบราณของชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว ลวดลายเหล่านี้
ย่อมนับ เป็นศิล ปะพื้นบ้ าน และลวดลายโบราณเหล่านี้ย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ตามมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า
Article 6 Regulations for the protection of copyright in expressions of folklore shall be
established separately by the State Council.
โดยที่คาว่า “folklore” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วย่อมหมายถึงงานวรรณกรรมพื้นบ้าน
(folk literature) และงานศิลปะ (art)22 ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมโบราณก็ถือว่าเป็นงาน
ศิลปะที่แสดงออกถึงคติพจน์ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน เช่น ลายหงส์คู่บน
ปลอกหมอนผ้าไหมงานแต่งงานของชาวจีน ย่อมมีความหมายถึง การครองคู่อย่างสงบสุข เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ของงานผ้าไหมจีนในฐานะงานศิลปะต้องอยู่ภายใต้ประกาศของสภาแห่งชาติ (State Council)
แม้ ว่า มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิท ธิ์ส าธารณรัฐ ประชาชนจี น 2002 วางมาตรการ
คุ้มครองงานวรรณกรรมพื้นบ้าน (folk literature) และงานศิลปะ (art) ภายใต้คาว่า “folklore” ก็
ตาม แต่ ปั จ จุ บั น สภาแห่ ง ชาติ (State Council) ออกประกาศก าหนดความคุ้ ม ครองงาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี (folklore) เพียงฉบับเดียว คือ “Provision on the Protection of
Traditional Crafts and Art” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1997
ตามพระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts and Art 1997 ได้
กาหนดขอบเขตคาว่า “งานศิลปะประเพณี (tradition arts)” ไว้วา่
“งานศิ ลปะประเพณี (tradition arts) ก็ คือ งานหัตถกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม
(tradition handicraft) โดยงานงานศิลปะประเพณี (tradition arts) อาจมีจานวนหลาย ๆ ชิ้น หรือ
งานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ทักษะชั้นสูง หรือ งานศิลปประยุกต์ และงานศิลปะประเพณีเหล่ามีอายุมา
กว่า 100 ปีขึ้นไป รวมทั้งงานศิลปะประเพณี (tradition arts) ต้องเป็นส่วนประกอบของประเพณีที่
สืบทอดกันมาของชาติ”
ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ พระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts
and Art 1997 จึงกาหนดมาตรการปกป้องงานศิลปะประเพณีขึ้น โดยงานหัตถกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม (tradition handicraft) ย่อมได้รับการปกป้องดูแลจากคณะกรรมการพิเศษ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบโดยตรงกับสภาแห่งชาติ (State Council) และงานหัตถกรรมด้าน
22
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ประเพณีวัฒนธรรม (tradition handicraft) ยังได้รับการศึกษาจากคณะทางานพิเศษ รวมทั้ง งาน
ศิลปะและงานหัตถศิลป์ที่มีความคุณสมบัติโดดเด่นจึงถูกห้ามส่งออกนอกประเทศอีกด้วย23
ดังนั้นหากลวดลายโบราณของผ้าไหมจีนเป็นลวดลายที่ถ่ายทอดถึงศิลปะประเพณีของ
ชาวจี นที่ สืบ ทอดต่อ มากั นมาเป็ น 100 ปีขึ้ นไป ลวดลายเหล่า นี้ถื อ เป็ นงานอัน มี ลิข สิท ธิ์ข อง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย และหากบุคคลใดจะนา
ลวดลายนี้ไปใช้ บุคคลนั้นชอบที่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมพิเศษ
2 ลวดลายที่เกิด ขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม ปัจจุบันการผลิตผ้าไหมในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนใหญ่เป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในภาคการผลิตของโรงทอ
ผ้าไหมต่างใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรต่าง ๆ ภายใต้จุดประสงค์หลักเพียงประการเดียว คือ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ผ้าไหมจีนจาเป็นต้องพัฒนาลวดลายที่หลากหลายและ
ตรงต่อรสนิยมของผู้ใช้ งาน ส่งผลให้ลวดลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 3 (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ในฐานะที่งานลวดลายผ้า
ไหมคืองานวิจิตรศิลป์ (fine art) ดังนี้
มาตรา 3 สาหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้คาว่า “งาน” หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) งานเขียน
(2) งานเกี่ยวกับการพูด
(3) งานดนตรีกรรม งานละคร งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi') งานศิลปะเกี่ยวกั บการรา
(choreographic) และงานเต้นแอโรบิค
(4) งานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานสถาปัตยกรรม
(5) งานภาพถ่าย
(6) งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน
(7) งานออกแบบทางวิศวกรรม และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนที่ งานสเก็ต งาน
กราฟฟิค และหุ่นจาลองของดังกล่าว
(8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(9) งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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โดยคาว่า “fine art” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 มีคา
จากัดอยู่ใน พระราชบัญญัติ Regulations for the Implementation of the Copyright Law of the
People’s Republic of China (CAIR) มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า
Article 4 For the purposes of the Copyright Law and these Regulations, the following
expressions concerning works shall have the meanings hereunder assigned to them:
(1) “written works” means works expressed in written form, such as novels, poems,
essays and theses;...
(8) “works of fine arts” means two- or three-dimensional works of the plastic arts
created in lines, colures or other media which impart aesthetic effect, such as paintings,
works of calligraphy and sculptures;
ด้วยเหตุนี้งานวิจิตรศิลป์ (fine art) จึงหมายถึง การสร้างงานหุ่นจาลองสองมิติหรือสาม
มิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น สี หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งก่อเกิดผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงาม
ทางศิลปะ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ งานเขียนตัวอักษร และการแกะสลัก เป็นต้น
เมื่อพิจารณางานลวดลายบนผืนผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมแล้วจะพบว่า งานดังกล่าว
มีลักษณะของการผสานคุณค่าทางศิลปะร่วมกับคุณประโยชน์ในการใช้สอย ในแง่ที่ลวดลายบน
ผืนผ้าไหมทางอุตสาหกรรมเป็นงานสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงหนึ่ง หากแต่จุดประสงค์ของ
การสร้างลวดลายบนผืนผ้านี้มิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของการ
สร้างลวดลายบนผืนผ้าไหม คือ การตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อที่ผ้าไหมผืน
งามเหล่านั้นจะเหมาะต่อการนาไปใช้สอยในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การตัดเย็บชุดแต่งงาน การตัด
เย็บชุดทางาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ลวดลายบนผ้าไหมที่ประกอบด้วยเส้น สีสันต่าง ๆ อันสร้าง
ความสวยงามแก่ผู้พบเห็น ลวดลายบนผืนผ้าไหมเช่นนี้ย่อมนับเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2002
ในขณะเดียวกันลวดลายบนผืนผ้าไหมยั งถูกพิจารณาได้ว่า คืองานศิลปประยุ กต์ตาม
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 7 (4) และ กฎข้อที่ 6 (1) ของ Regulations for the Implementation of
the Copyright Law of the People’s Republic of China (CAIR) ซึ่งหน่วยงานลิขสิทธิ์ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ หน่วยงาน NCA ได้ตีความประเด็นความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
ไว้ว่า งานศิลปประยุกต์เกิดจากการนางานด้านศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบมาประกอบ
กับการสร้างวัสดุ ด้วยเหตุนี้งานศิลปประยุกต์จึงแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนแรก งานด้านศิลปะ เพื่อสร้างความสวยงามแก่สิ่งของเครื่องใช้ต่าง และ
ส่วนที่สอง งานด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อที่ผู้บริโภคสามารถนาชิ้นงานไป
ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ส่วนประกอบทั้งสองจึงไม่อาจแยกออกจากชิ้นงานได้ และส่วนประกอบทั้งสองสมควร
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงมีหลักกฎหมายว่า งานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ในฐานะที่งานศิลปประยุกต์เป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) ตามมาตรา 3 (4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 ในขณะเดียวกันงานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายการออกแบบสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน24
ส่วนอรรถคดีของศาลเกี่ยวกับงานลวดลายผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม
ปัจจุบันยังไม่มีคาพิพากษาในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามนับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกาหนดว่า งานวิจิตรศิลป์ (fine art) คืองานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ศาลสูงประชาชนแห่ง
นครปักกิ่งได้มีคาพิพากษาเกี่ยวกับงานศิลปประยุกต์ไว้ในคดี “Interlego” พิพากษาเมื่อวันที่ 18
ธันวาคม ค.ศ.2002 ว่า
ศาลได้ประยุก ต์ใช้ ห ลัก International Implementation Rules ในคดีนี้ แม้ว่าคดีนี้จะ
เกิดขึ้ นก่อนการแก้ไขหลัก International Implementation Rules และการแก้ ไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ก็ตาม ศาลจึงตัดสินว่า การออกแบบทางอุตสาหกรรมของเล่นตัวต่อ “Lego” เป็นงาน
ศิลปประยุกต์ เพราะงานชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego” เกิดขึ้นจากงานด้านศิลปะและงานด้าน
สิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน ชิ้นส่วนตัวต่อของเล่น “Lego” จึงชอบได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานชิ้นส่วนตัวต่อ
ของเล่น “Lego” ยังอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามกฎข้อที่ 6 ของพระราชบัญญัติ International Implementation Rules25
ดังนั้นเมื่อลวดลายผ้าไหมจีนในทางอุตสาหกรรมนับเป็นศิลปประยุกต์ แม้ว่าปัจจุบัน
ศาลสูง สาธารณรัฐประชาชนจีนยั งไม่มี คาพิ พ ากษางานลวดลายผ้าไหมที่ถูก สร้างขึ้นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมก็ตาม แต่ย่อมคาดหมายได้ว่า ด้วยผลแห่งคาพิพากษาในคดี “Interlego” ข้างต้น
ศาลสู ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีนจึ งน่า พิ พ ากษาว่า งานลวดลายผ้าไหมที่ถู ก สร้ างขึ้ นใหม่ทาง
อุตสาหกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวิจิตรศิลป์ (fine art) และในขณะเดียวกันลวดลายผ้า
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ไหมทางอุตสาหกรรมที่ ถูกสร้า งขึ้นใหม่ยั งถือเป็นงานที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย เพราะงานลวดลายผ้ า ไหมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ ท าง
อุตสาหกรรมมีลักษณะของการสร้างงานเหมือนกับงานชิ้นส่วนของเล่นตัวต่อ “Lego” ทุกประการ
6.2 ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ )
เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ
คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่ นกั้น และประเทศญี่ปุ่นนับเป็น
ประเทศเอเชียตะวันออกประเทศหนึ่งที่มีลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์ ทั้งประเทศญี่ปุ่นเองยังมี
ฐานะเป็นผู้ส่งออกเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ตลาดโลก เพื่อการทําความเข้าใจถึงความคุ้มครอง
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีต่อลวดลายบนผ้าไหม การศึกษาในส่วนนี้จึงเริ่มต้นจากประวัติความเป็นมา
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม และความคุ้มครองงานลวดลาย
บนผืนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไปตามลําดับ26
6.2.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่
และเช่นเดียวกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและหลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวันออก ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติหนึ่งที่มี
การใช้ผ้าไหมอย่างแพร่หลาย ทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมถือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ อีกทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นยังมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์แบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน ดังนี้
1) ยุคก่อนเกิดประวัติศาสตร์ยุคระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ช่วงก่อนปี ค.ศ.
1868
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องระบบกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เมจิ ระหว่างปี ค.ศ.1868 ซึ่งการปกครองทั้งหมดขึ้นอยู่โชกุน
ตระกูลโตกุกาว่า (Tokugawa regime) ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางที่มีความ
เข้มงวด ทั้งสังคมญี่ปุ่นมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็นระดับจากชนชั้นสูงไปยังชนชั้นต่ําสุด
ในสังคม ดังนี้
ชนชั้นสูง คือชนชั้นซามูไร ซึ่งในระบบการปกครองญี่ปุ่นโบราณถือว่า ซามูไรคือ ชน
ชั้นขุนนางระดับสูง
26
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ชนชั้นสามัญ คือชาวนา
ชนชั้นลําดับต่ําที่สุดในสังคม คือช่างฝีมือและพวกที่ทําการค้าขาย
อย่ างไรก็ตาม ผลของความแตกต่างของชนชั้นในสังคมญี่ปุ่นกลับเป็นที่มาของงาน
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม เพราะชนชั้นซามูไรกลับมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่ างจากชนชั้น
อื่น ๆ ในสังคม ด้วยเหตุที่ซามูไรคือนักรบและมีเวลาว่างในยามปกติมากกว่าชนชั้นอื่น บรรดา
ซามูไรจึงได้พัฒนากิจกรรมเพื่อความบันเทิงและงานศิลปะขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ละคร
คาบูกิ (Kabuki) การเขียนภาพ (Printing) เป็นต้น งานบันเทิงและงานศิลปะเหล่านี้จึงเป็นเครื่อง
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของโลกแห่งนักรบในกองทัพ ในขณะเดียวกันบรรดางานวรรณกรรม
และงานศิลปะเหล่านี้กลับถูกลอกเลียนแบบอย่างกว้ างขวาง จนนักประพันธ์หนังสือต่างเรียกร้อง
ความคุ้มครองในงานประพันธ์ของตนจากโชกุน แต่โชกุนกลับไม่ให้ความสําคัญปัญหาเรื่องนี้มาก
นัก ทําให้ผู้ขายหนังสือในเมืองเอโดะ(Edo) และโอซากา (Osaka) ต้องแสวงหามาตรการป้องกัน
การพิมพ์หนังสือจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า ยุคนี้ความคิดสร้างสรรค์
ของเอกชนจึงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สังคมให้ความสนใจต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์
น้อยมาก ทั้งประเทศญี่ปุ่นยุคนี้เป็นการปกครองในรูป Neo-Confucianism การศึกษาของคนใน
ญี่ปุ่นจึงไม่ให้ความสําคัญต่ อความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรม ทั้งในปี ค.ศ.1718
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นยังออกพระราชบัญญัติห้ามการประดิษฐ์อีกด้วย
สภาพการเมืองการปกครองและกฎหมายยุคโบราณคงดําเนินต่อมา จนถึง ปี ค.ศ.1853
โฉมหน้ า ของประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง เปลี่ ย นไป เมื่ อ เรื อ ปื น อาเมนด้ า (Armada) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ปรากฏตัวขึ้น ณ อ่าวเอโดะ หรือปัจจุบันคือ กรุงโตเกียว พร้อม ๆ กับ การแสดง
แสนยานุภาพอันเกรีย งไกรเหนื อกองทัพ ญี่ ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นจึง ทราบว่า ประเทศตนกว่าครึ่ ง
ประเทศหรือ สองส่ ว นของประเทศอยู่ ใ นภาวะล้ าหลัง หลั งจากนั้ นอี ก หลาย ปีต่ อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรปก็ เริ่มบีบบังคับประเทศญี่ปุ่น จนประเทศญี่ปุ่น
จําต้องเปิดประเทศและเปิดสถานีการค้าของชาวต่างชาติขึ้น บนดินแดนของตน พร้อมทั้งประเทศ
ญี่ปุ่นยังต้องลงนามในสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
อันก่อเกิดสภาพการค้าระหว่าง
ชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติที่ไม่น่าพอใจ รวมทั้งข้อตกลงตามสนธิสัญญาเหล่านี้ล้วนไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้ก ลุ่ม ซามู ไ รหัวก้ าวหน้าจึงตระหนัก ถึงความไร้ความสามารถในระบบการ
ปกครองของประเทศญี่ปุ่น จนประเทศญี่ปุ่นอาจตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติได้ กระบวนการ
ปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในชื่อ Meiji Restoration 1868 จนประเทศญี่ปุ่นได้
เปลี่ยนโฉมหน้าจากอาณาจักรโบราณไป และนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาถือว่า ประเทศ
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ญี่ปุ่นได้สิ้นสุดยุคซามูไรลงอย่างถาวร โดยประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อ
พั ฒ นาประเทศของตน จนประเทศญี่ ปุ่น กลายเป็น ประเทศผู้นํ าด้ านเศรษฐกิ จ และการทหาร
เพราะสังคมญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์นวัตกรรมว่า
สิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น27
2) ยุคเริ่มต้นเกิดระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1868 ถึง
ค.ศ.1880
ยุคนี้ระบบกฎหมายประเทศญี่ปุ่นได้รับแรงผลักดันจากความต้องการสองประการ คือ
ประการแรกความต้องลบล้างความอัปยศเสื่อมเกียรติจากสนธิสัญญาทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และ
ประการที่สองความต้องการลบล้างการจับจ้องจากประเทศตะวันตก ระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจึงถูกนําเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เพราะกลไกของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือ
เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ภายใต้ ร ะยะเวลาสั้ น ๆ ของยุ ค นี้ ประเทศญี่ ปุ่ น ไม่ ไ ด้ ล งนามในสนธิ สั ญ ญากั บ
ชาวตะวันตกเพิ่มเติม และชาวตะวันตกก็มีความภูมิใจในความเหนือกว่าของตน เพื่อการดํารง
ความเหนือกว่าของตน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปจึงปิดกั้นการพัฒนาความรู้
และการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเซีย ประเทศญี่ปุ่นก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่
ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มต้นจากการนําเข้านําเทคโนโลยีของ
ชาวตะวันตก โดยชาวญี่ปุ่นได้แปลหนังสือวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตกและผลิตเครื่องจักรกล
เลียนแบบชาติตะวันตก ทั้งชาวญี่ปุ่นก็มิได้สนใจต่อการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือการจ่าย
ค่าธรรมเนียมแก่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ต่างชาติ แต่การกระทําเช่นนี้ก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นทราบว่า กลไก
ของกฎหมายลิข สิท ธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้ามีส่วนสําคัญต่อการพั ฒนาเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจอย่างมาก
ที่มาของแนวความคิดการใช้กลไกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ
ญี่ปุ่น แนวความคิดนี้เกิดขึ้นจากนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการศึกษาจากประเทศตะวันตก เมื่อ
นักศึกษาเหล่านี้เดินทางกลับมาญี่ปุ่นแล้ว แนวความคิดนี้ก็ได้ถูกนําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น
ความคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึ งบังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องสิทธิบัตรถือเป็น
ประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่า นักกฎหมายญี่ปุ่นท่านหนึ่ง คือ Korekiyo Takahashi ใน
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ฐานะประธานท่านแรกของหน่วยงานสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น (Japanese Patent Office) ท่านได้
กล่าวถึงความสําคัญของสิทธิบัตรไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านในปี ค.ศ.1990 ว่า
“เมื่อเรามองรอบ ๆ ตัว เราพบว่าหลาย ๆ ชาติเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ และประเทศญี่ปุ่น
เราจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ สิ่งใดทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ เราพบว่าสิ่งนั้น
คือสิทธิบัตร และประเทศญี่ปุ่นเราต้องมีสิทธิบัตร”
ช่วงเวลาสั้น ๆ หลัง การปฏิรูปเมจิจึงเป็นระยะเวลาเริ่มต้นของความคุ้มครองสิทธิบัตร
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ความคุ้มครองการออกแบบ และความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นได้ถูกประกาศใช้ในรูปพระราชบัญญัติ
กฎหมายลิข สิท ธิ์ข องประเทศญี่ปุ่ นเกิ ด ขึ้น ในรูป บทบัญ ญัติ ก ฎหมายชื่อ Publication
Statute of 1869 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผสมผสานระหว่างประโยชน์ของสาธารณชนกับ
กฎเกณฑ์ด้านลิขสิทธิ์เข้าด้วยกัน ทั้งสมาชิกรัฐสภาที่มีแนวความคิดสมัยใหม่ท่านหนึ่ งก็สนับสนุน
อย่างเต็มที่ ท่านสมาชิกรัฐสภาท่านนี้ คือ Fukuzawa Yukichi
เนื่องจากท่าน Fukuzawa เป็นผู้แต่งหนังสือชื่อ The Situation in The West และแปล
เป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า “Copyright” รวมทั้งท่าน Fukuzawa ต้องเผชิญปัญหาทางคดีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎสําคัญ
คือ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่สิทธิของตนต่อสาธารณชน ในขณะที่การแปลงาน
หนัง สื อวิท ยาศาสตร์ถื อเป็ นหนทางสํ าคัญต่ อการนําเข้าความรู้ สู่ประเทศญี่ปุ่น และการแปล
หนังสือก็มีบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทลงโทษต่อการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับโทษทั้งการชําระค่าปรับและโทษทางอาญา
ด้านการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองการออกแบบและเครื่องหมายการค้า ในช่วงก่อนการ
ปฏิรูปเมจิค วามคุ้ม ครองงานออกแบบและเครื่องหมายการค้าอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น กล่าวคือ
ยุคโชกุนตระกูลโตกุกาว่าได้พัฒนาสังคมคนเมือง บรรดาช่างฝีมือได้รวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ
ที่มีกฎเกณฑ์ของตนเอง ทําให้ความรู้เกี่ยวประเพณีวัฒนธรรมในการผลิตงานศิลปประยุกต์ต่าง ๆ
ได้ถูกส่ง ผ่า นจากครูช่ างไปสู่ช่ างฝีมือรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้ส มาคมวิชาชีพ ช่างฝีมือจึงรวมตัวกั น
ต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบงานศิ ล ปะจากนายจ้ า ง เพราะในประเทศญี่ ปุ่ น ก่ อ น ถึ ง ยุ ค
อุตสาหกรรม การผลิตงานหัตถศิลป์นั้นมีพัฒนาด้านประเพณีทางยาวนาน โดยชาวญี่ปุ่นมีคําเรียก
งานหัตถศิลป์ว่า “isho” (การออกแบบ) ซึ่งคํา ๆ นี้ชาวญี่ปุ่นได้ใช้กับงานศิลปะมาก่อนแล้ว
ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดประเทศเพื่อทําการค้า และก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรู้จักคําว่า “สิทธิบัตร”
และคําว่า “ลิขสิทธิ์” อันมีที่มาจากภาษาของชาวตะวันตก
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อย่ า งไรก็ ตามหลัง การปฏิรูปเมจิ ความคุ้มครองการออกแบบจึงเริ่มต้ นขึ้นตามแบบ
ประเทศตะวันตก พร้อม ๆ กับการล่มสลายของกฎเกณฑ์ของสมาคมวิชาชีพช่างฝีมือและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สืบ ทอดมาจากยุค เจ้า ครองนคร (feudal) และชาวยุโรปก็ เริ่มยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าทางศิลปะของงานออกแบบประเทศญี่ปุ่น โดยชาวยุ โรปมักเรียกงานออกแบบดังกล่าวว่า
“การออกแบบญี่ปุ่น” (Japanese design) แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองการ
ออกแบบจนถึงปี ค.ศ.1888
ด้านการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศญี่ปุ่นก็มีประเพณีเกี่ยวกับเครื่องหมาย
การค้าที่บังคับใช้กับการขายผลิตภัณฑ์อย่างยาวนาน ซึ่งย้อนหลังไปได้ถึงปี ค.ศ.701 ชาวญี่ปุ่นได้
เริ่มใช้เครื่องหมายเป็นครั้งแรกกับการขายสินค้า แต่กฎเกณฑ์การใช้เครื่องหมายในยุคนี้มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าสมัยใหม่เพียงเล็กน้อย โดยสิทธิในเครื่องหมายการค้ายุค
นั้นเป็นเพียงเอกสารสิทธิของทางการ เพื่อการกระตุ้นการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศญี่ปุ่น
เท่านั้น จวบจนกระทั่งกระบวนการปฏิรูปเมจิเกิดขึ้น ชาวญี่ปุ่นจึงเริ่มเรียนแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิท ธิ ใ นเครื่อ งหมายการค้ า จากประเทศสหรัฐ อเมริก า แต่ป ระเทศญี่ ปุ่น ก็ ยั ง ไม่ไ ด้ประกาศใช้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าจนถึงปี ค.ศ.1884
ต่อมาในปี ค.ศ.1871 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้น ในชื่อ
Senbai ryuku kisoka ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีจํานวนถึง 17 มาตรา และกฎหมายสิทธิบัตรฉบับนี้ได้
ยอมรับสิทธิเพียงผู้เดียวในสิ่งประดิษฐ์ที่ มีความใหม่ แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับใน
วงกว้าง เพราะเหตุที่กระบวนการขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายฉบับนี้ยังขาดความชัดเจน
ดังนั้นหลังยุ คการปฏิรูปเมจิ สิทธิใ นทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นไปสู่รัฐสมัยใหม่ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนั ก
ถึงสภาวะการขาดแคลนกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของชาวต่างชาติ และประเทศญี่ปุ่นก็ยัง
ไม่มีกฎหมายใช้บังคับแก่สิทธิบัตรอย่างเหมาะสม การบริการจัดการสิทธิทางปัญญาก็ไม่ปรากฏ
ไม่ว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการบริหารจัดการสิทธิบัตร แต่ยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้
ความสําคัญต่อความมั่นคงของอํานาจรัฐบาล เพื่อการต่อสู้กับกลุ่มอํานาจในยุคเก่า โดยรัฐบาล
มุ่งเน้นถึงการลดทอนอํานาจหรือสิทธิพิเศษที่ตกทอดมาจากยุคเก่า ซึ่งสภาวะเช่นนี้ดําเนินต่อไป
จนกระทั่งกลุ่มคนที่เรียกว่ าซามูไรได้ถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ.1877 นับแต่นั้นมารัฐบาลญี่ปุ่นจึงมี
สถานะที่มั่นคงและสามารถดําเนินนโยบายไปสู่เป้าหมายได้28

28

Ibid, p.130-132
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3) ยุคแห่งการประมวลกฎหมาย ค.ศ.1880
หลัง จากการขาดแคลนกฎหมายเพื่ อการบริหารจัดการและบังคับใช้ แก่ทรัพย์ สินทาง
ปัญญา ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ในปี ค.ศ.1880 ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วเสร็จ โดยปรากฏว่าในปี ค.ศ.1887 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับแรก ทําให้งานวรรณกรรม บทละคร และโน๊ ตเพลงเป็นงานประเภทแรก ๆ ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
จวบจนกระทั่งในปี ค.ศ.1888 ภายหลังที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอื่น เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ประเทศญี่ปุ่น
จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการออกแบบ (The Design Act 1888) ขึ้น ท่ามกลางความจําเป็น
เร่งด่วนของสังคม เพราะขณะนั้นปัญหาการจารกรรมงานออกแบบเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก
ทําให้กฎหมายการออกแบบถูกประกาศใช้ อย่างเร่งด่วน โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้มี
ลักษณะพิเศษ คือ งานออกแบบต้องเป็นงานออกแบบที่มีความใหม่ ความใหม่ตามกฎหมายการ
ออกแบบนี้จึงถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ ซึ่งทําให้งานออกแบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
รวมทั้งบุคคลใดละเมิดงานออกแบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว บุคคลนั้นชอบ
ต้องรับโทษทางอาญา
อีกทั้งตามกฎหมายการออกแบบ (The Design Act 1888) ยังมีกฎเกณฑ์ที่ก้าวหน้ามาก
ในยุคนั้น โดยปรากฏว่า กฎหมายการออกแบบ (The Design Act 1888) ได้บรรจุบทบัญญัติเรื่อง
วิธีการได้สิทธิในงานออกแบบตามสัญญาจ้างขึ้น โดยตามกฎหมายการออกแบบ (The Design
Act 1888) ระบุว่า งานออกแบบที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง สิทธิในงานออกแบบย่อมตกแก่นายจ้าง
ซึ่ง หลักกฎหมายเช่ นนี้ถือเป็นเรื่องใหม่มากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแม้แต่กฎหมายสิทธิบัตรของ
ประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นก็ไม่มีหลักกฎหมายข้อนี้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1990 กฎหมายสิทธิบัตร
ประเทศญี่ปุ่นจึงบรรจุหลักกฎหมายเรื่องนี้ไว้ สาเหตุที่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ระบุหลักกฎหมาย
เรื่องนี้ไว้ ก็เพราะในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่นนั้น ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรมีเพียงนักประดิษฐ์ส่วนบุคคลเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณากฎหมายการออกแบบแล้วจะพบว่า ในประเทศญี่ปุ่นบทบาทของ
สมาคมวิชาชีพช่างฝีมือยังคงดํารงอยู่บ้าง โดยสถานะสมาคมวิชาชีพปรากฏอยู่ในรูปความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพราะในช่วงก่อนยุค เมจิ คนญี่ปุ่นรับรู้และยอมรับว่า นายจ้างมีสิทธิ
ในงานของลูกจ้าง เพราะทักษะความสามารถของลูกจ้างที่เพิ่มพูนขึ้นย่อมเกิดจากการลงทุนของ
นายจ้าง ซึ่งการจ้างลูกจ้างเป็นระยะเวลายาวนาน ลูกจ้างย่อมสามารถพัฒนาทักษะและฝีมือในการ
ทํางานมากขึ้นตามไปด้วย นายจ้างจึงสมควรได้รับสิทธิในงานการออกแบบของลูกจ้าง
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ดังนั้นภายหลังประเทศญี่ปุ่นผ่านพ้นยุคเมจิและก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 19 แล้ว ประเทศ
ญี่ปุ่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้สร้างต้นแบบทางกฎหมายที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศ
ตน ด้วยกระบวนการทดสอบใช้กฎหมายกับสังคมญี่ปุ่นและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าผลที่เกิ ดขึ้น
จะเป็นประโยชน์หรือเป็นความผิดพลาด ภายใต้จุดมุ่งหมายของการใช้กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ คนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่
จํา กั ด ว่า คน ๆ นั้ น จะมี สั ญชาติ ใ ด จนกระทั่ง ประเทศญี่ปุ่ น มี ก ฎหมายทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่
เหมาะสมกับประเทศตน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายการออกแบบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ยังคงอยู่ในรูปโครงสร้างเบื้องต้น ซึ่งโครงสร้างนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ
นักประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายังมีส่วนช่วยสนับสนุนความ
มั่นคงในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น และด้วยสิทธิพิเศษที่กฎหมายสิทธิบัตรมอบแก่นักประดิษฐ์
และนักลงทุน ทําให้ประเทศญี่ปุ่นยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะสิ่งประดิษฐ์ เหล่านี้
ได้สร้างสภาพเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงในด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่เคย
ได้ประสบมาก่อนจนกระทั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง29
4) ยุคแห่งการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.18991945
เมื่ อรัฐบาลประเทศญี่ปุ่ นได้ต ระหนัก ถึงหนทางพั ฒนาชาติ ด้วยการนําศาสตร์และ
เทคโนโลยีชาวตะวันตกมาใช้ กลไกระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงถูกนํามาใช้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้มาสู่ชาติตนและคุ้มครองผลงานจากความคิดของชาวญี่ปุ่น สภาวการณ์เช่นนี้ดํารง
อยู่ค.ศ.1899 ถึง ค.ศ.1945 ซึ่งสามารถจําแนกพัฒนาการออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ดังนี้
ช่ ว งแรก ช่ ว งเวลาที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ถู ก บั ง คั บ ให้ คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
ชาวต่างชาติ
เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ท่ามกลางสภาพที่ประเทศต่าง ๆ ล้วนร่วมมือคุ้มครองงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ทําให้ในปี ค.ศ.1880 อนุสัญญากรุงปารีสจึงถือ
กําเนิดขึ้น และในปี ค.ศ.1886 สนธิสัญญากรุงเบอร์นไดถือกําเนิดขึ้นตามเป็นลําดับ ประกอบกับ
เจ้าของสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชาวต่างชาติก็ตระหนักว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ที่มี ค วามมั่ง คั่ งทางเศรษฐกิจ และประเทศญี่ปุ่ นเป็นตลาดที่มีความต้องการระดับสูง สินค้าที่
29

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

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

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

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

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

(i) "work" means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a
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(i) นวนิยาย บทละคร บทความ การบรรยาย และงานวรรณกรรมอื่น ๆ
(ii) งานดนตรีกรรม
(iii) งานนาฏกรรมรวมถึงการแสดงด้วยวิธีใบ้
(iv) การพิมพ์ การแกะสลัก การปั้น และ งานศิลปะอื่น ๆ
(iv) งานสถาปัตยกรรม
(vi) แผนที่ งานในรูปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น แผนงาน สถิติ และหุ่นจําลอง
(vii) งานภาพยนตร์
(viii) งานภาพถ่าย
(ix) งานโปรแกรม...
สําหรับศาลญี่ปุ่นแล้ว ปัจจุบันศาลได้มีคําพิพากษา 2 ฉบับที่เกี่ย วข้องกับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมผ้าไหม ดังนี้
ฉบั บ แรก คํ า พิ พ ากษาศาลเมืองนาการซากิ เมื่อวั นที่ 7 กุ ม ภาพั นธ์ ค.ศ.1973 ว่ า
กฎหมายลิขสิทธิ์สามารถให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบต่าง ๆ
ฉบับที่สอง คําพิพากษาศาลสูงญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1992 วินิจฉัยว่า ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์พึงเป็นความคุ้มครองแก่เอกชนกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ชาวบ้าน นักศิลปะ
ฯลฯ มิใช่การคุ้มครองแก่งานด้านอุตสาหกรรม ดังนี้เมื่องานศิลปประยุกต์อันหมายความรวมถึง
งานหั ต ถศิ ล ป์ ซึ่ ง ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ขึ้ น ไม่ ว่ า งานออกแบบหรื อ สิ น ค้ า ของ
ภาคอุตสาหกรรม งานเหล่านี้จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์37
ดังนั้นงานลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมจึงถือเป็นงานศิลปะ และงาน
ลวดลายผ้า ไหมนี้ถือเป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 แต่ความเห็นของ
นักวิชาการนี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากศาล เพราะศาลสูงญี่ปุ่นเห็นว่าลวดลายผ้าไหมที่สร้าง
ขึ้นใหม่ทางอุตสาหกรรมไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากแต่ลวดลายผ้าไหมดัง
กล่าวคืองานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ
6.3 ประเทศเกาหลีใต้
สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศใน
เอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และประเทศเกาหลีใต้ยังเป็น
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ประเทศผู้ผลิตผ้าไหม เส้นใยไหมรายหนึ่งของโลก รวมทั้งประเทศเกาหลีใ ต้ยัง มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เก่าแก่ในหลาย ๆ ด้าน เช่นการแต่งการ เครื่องประดับ ฯลฯ ประกอบกับประเทศเกาหลี
ใต้ยังเป็นผู้ส่งออกผ้าไหมผลิตภัณฑ์ไหมรายหนึ่งของโลก ในบทนี้จึงขอนําเสนอถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นพื้น ฐานสู่การนําเสนอในส่วนความ
คุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และความคุ้มครองงานลวดลายผ้าไหม
บนผืนผ้าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ
6.3.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
นับแต่ปี ค.ศ.1908 ระหว่างยุคสิ้นสุดอาณาจักรโซซอน (Chosun Dynasty) ประเทศ
เกาหลีไ ด้ประกาศใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายการ
ออกแบบ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1910 ประเทศ
ญี่ปุ่นได้เข้า รุก รานและเข้า ครอบครองประเทศเกาหลี การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทรัพย์ สินทาง
ปัญญาจึงเกิดขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกา Royal Decree ได้ถูกประกาศใช้แทนที่กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศเกาลีใต้ นับแต่นั้นประเทศเกาหลีใต้จึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาญี่ปุ่น จวบจนถึงในปี ค.ศ.1945 ประเทศเกาหลีใต้จึงหลุดพ้นจากสถานะอาณานิคมของ
ประเทศญี่ปุ่น และการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นจึงสิ้นสุดลง
ระหว่างปี ค.ศ.1945 ถึง ค.ศ.1948 เมื่อประเทศเกาหลีใต้ได้รับเอกราชคืนจากประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้จึงเริ่มต้นวางรากฐานระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของตนขึ้น โดย
ปรากฏว่า รัฐบาลใหม่ของประเทศเกาหลีใต้สร้างระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ดังนี้
ปี ค.ศ.1946 รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ประกาศใช้ Patent Bureau
และกฎหมายสิทธิบัตรขึ้น ซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประดิษฐ์ งานต้นแบบ
เพื่อประโยชน์ใช้สอย การออกแบบ
ปี ค.ศ.1949 ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ปี ค.ศ.1957 ประเทศเกาหลี ใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการ ทํา
ให้การใช้ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์แบบประเทศญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลง
ต่อมาในปี ค.ศ.1986 กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับปี ค.ศ.1957 ถูกแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยการ
แก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อสาระสําคัญ คือ
1. การขยายระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองลิขสิทธิ์จาก 30 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่
ความตายเป็น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
2 การยอมรับหลักการเรื่องการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ตามสัญญาจ้าง
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3 การยอมรับ ว่า ชาวต่างชาติอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศเกาหลีใต้
ต่อมากฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้รับการชําระแก้ไขอีกหลายครั้ง ไม่ ว่าในปี ค.ศ.1997 ค.ศ.
2000 และค.ศ.2003 ทําให้ผสู้ ร้างสรรค์งานมีธรรมสิทธิ์ (Moral Right) เพื่อปกป้องชื่อเสียงเกียรติ
คุ ณ ของตน และกฎหมายลิข สิ ท ธิ์ยั ง ได้ เ พิ่ ม มาตรการลงโทษต่ อ ผู้ล ะเมิ ด ลิข สิ ทธิ์ อ ย่ า งรุน แรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ.2003 รัฐสภาได้ผ่านญัตติแก้ไขความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (TMPs) และห้ามการผลิตหรือส่งถ่ายโอน
ข้อมูลในระบบเครือข่ายข้อมูล (TMPs) รวมทั้งวางโครงสร้างเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ (notice
and takedown) ภายใต้การจัดการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กระตุ้น
เตือนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) นอกจากนี้ประเทศ
เกาหลีได้ประกาศใช้กฎหมาย Phonogram Act และ Motion Picture Act ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์มี
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กว้างขวางขึ้น งานสิ่งบันทึกเสียงและงานภาพยนตร์จึงกลายเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
จนกระทั่งในเดือนมกราคม ค.ศ.2005 ประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกครั้ง
หนึ่ง โดยผู้ผลิตงานสิ่งบันทึกเสียงและนักแสดงมิสิทธิพิเศษต่อการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน ซึ่ง
รัฐบาลเกาหลีคาดว่า บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่นี้จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมดนตรีต่อสู้กับการ
ดาวน์โลด หรือการอัฟโลด หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของงานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่ง
ผู้กระทํามิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ด้านความสัมพันธ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศ
ปรากฏว่า นับแต่ปี ค.ศ.1979 เป็นต้นรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้ เข้าเป็นภาคีความตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ ดังนี้
ในปี ค.ศ.1979 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) โดยประเทศเกาหลีได้ยอมรับความผูกพันตามสนธิสัญญาหลายฉบับ ดังปรากฏว่า
ในปี ค.ศ. 1980 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงปารีส และขยายความ
คุ้มครองสิทธิบัตรแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งตามกฎหมายเกาหลีใต้ถือเป็นสิทธิพิเศษทางอุตสาหกรรม
ของชาวต่างชาติ
ในปี ค.ศ.1984 ประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา PCT และนําข้อกําหนดที่
40 เข้ า มาปรับ ปรุง กฎหมายของประเทศเกาหลี ทํา ให้มีผลต่อการปรับปรุงกระบวนการมอบ
สิทธิบัตรแก่ชาวต่างประเทศ
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จนกระทั่งในปี ค.ศ.1999 ประเทศเกาหลีได้จัดตั้งองค์กร KIPO ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ค้นคว้า
และตรวจสอบความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร เมื่อผู้ใดประสงค์จดทะเบียนสิทธิบัตร
ต่อมาประเทศเกาหลียั ง เข้าเป็นสมาชิก สนธิสัญญากรุงบูดาเปรส และอนุสัญญากรุง
เบอร์นในปี ค.ศ.1996 ซึ่งเมื่อประเทศเกาหลีเข้าเป็นภาคสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว ประเทศ
เกาหลีจึงได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองคอมพิวเตอร์โปรแกรม ทําให้กฎหมายทั้ง
สองฉบับมีมาตรการคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรฐานในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1996 ก็ได้บัญญัติให้ งานของชาวต่างชาติที่พิมพ์โฆษณาครั้งแรกใน
ประเทศเกาหลีก่อนปี ค.ศ.1987 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.1996 ด้วย
ในด้านความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และข้อตกลง TRIPs ซึ่งประเทศเกาหลี
ได้ลงนามเข้าร่วม ความตกลงทั้งสองนี้ส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศเกาหลี ประกอบกับผลสรุปของการประชุมรอบอุรุกรัย ในปี ค.ศ.1993 ทั้งหมดนี้ทําให้
เกิ ดการแก้ไ ขกฎหมายลิข สิท ธิ์ จนกฎหมายลิขสิทธิ์ไ ด้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองแก่ สิทธิ
ข้างเคียงเพิ่มขึ้น จากเดิมที่สิทธิข้างเคียงมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียง 20 ปีเป็น 50 ปี และมอบ
ความคุ้มครองแก่ฐานข้อมูล รวมทั้งยอมรับสิทธิเช่างานสิ่งบันทึกเสียงว่า สิทธิดังกล่าวเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ ทั้งการแก้ไขครั้งนี้ยังได้ลดขอบเขตของข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้งานอันมี
ลิข สิท ธิ์เพื่ อการศึ ก ษา โดยทางคณะกรรมการแก้ ไ ขกฎหมายลิขสิทธิ์มีความเห็นว่า งานอันมี
ลิขสิทธิ์ถือเป็นวัตถุดิบในการศึกษาระดับประถมและมัธยมของประเทศตามที่ข้อตกลงมาตรา 13
ของTRIPs กําหนดไว้ ซึ่งข้อตกลง TRIPs นี้นับเป็นช่องทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ทําให้ในปี ค.ศ.1986
รัฐบาลประเทศเกาหลีได้แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากขึ้น
ต่ อ มาในปี ค.ศ.1992 ประเทศเกาหลี ไ ด้ อ อกกฎหม ายคุ้ ม ครองแบบผั ง ภู มิ ว งจร
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPS ที่ได้ขยายความคุ้มครองแก่
อุตสาหกรรมผังภูมิวงจรอิเล็คทรอนิกส์ตาม Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits (The Washington Convention 1989)
ในปีค.ศ.1991 ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่ด้วยความตกลงระหว่างประเทศ TRIPs ส่งผลให้ต่อมาประเทศเกาหลีได้มอบความ
คุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าตามกฎหมาย Unfair Competition Prevention Act
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลี ใต้ คือ
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้ เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายตอบ
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โต้ทางการค้าแก่ประเทศเกาหลีใต้ หากประเทศเกาหลีใต้ไม่ปรับปรุงมาตรฐานความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่สินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งนี้จึงทําให้การแก้ไขกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีจึงเกิดขึ้นจากแรงกดดันเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่ประเทศสหรัฐจะไม่ใช้การตอบโต้ทางการค้าการลงทุนตามนโยบายมาตรา
301
ต่อมาปี ค.ศ.1986 ประเทศเกาหลีใต้จึงต้องแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร การแก้ไขครั้งนี้ได้
นํ า ข้ อ ตกลงทางการค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า มารวมไว้ ด้ ว ย จนอุ ต สาหกรรมยาและ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถได้รับความคุ้มครองถึง 50 ปี ภายใต้การดําเนินงานที่มีความชัดเจน
ของหน่ วยงานด้ า นสิท ธิ บั ต รของประเทศเกาหลี ใ ต้ เช่นเดีย วกั นมาตรการ 301 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้ยังไม่อาจ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ ทํา ให้ในประเทศเกาหลีใต้จึง
ยอมรับกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา Copyright Bill 1987 ในฐานะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศเกาหลีใต้ ในเวลาเดียวกัน
ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ออกกฎหมายคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกฉบับด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลี ใต้ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1957 และกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีใต้มีการแก้ไขตลอดมาถึง 14 ครั้ง โดยการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่สําคัญ คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.1986 และการแก้ไขในปี ค.ศ.2006 จนในที่สุดประเทศเกาหลีใต้
จึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับมาตรฐานปัจจุบัน อันได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี ค.ศ.2007
6.3.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้มอบความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์แก่งานตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังปรากฏคํานิยามคําว่า “งาน” (works) ในบทบัญญัติ
มาตรา 2 (1) ที่บัญญัติว่า
Article 2(Definitions) The definitions of the terms used in this Act shall have the
meaning as follows:
1. "Works" shall mean creative productions in which the ideas or emotion of
human beings are expressed
2. "Authors" shall mean the persons who create works …
ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย จึงได้แก่การผลิตงานจากความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการแสดงออกทางความคิด หรือ อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ และงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตรา 2 (1) นี้สามารถจําแนกย่อยออกเป็น 9 ประเภทตามมาตรา 4 (1) ดังนี้
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มาตรา 4 (1) ตามบทบั ญญัตินี้คําว่า “งาน” หมายความรวมถึง งานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1 นวนิยาย บทกวี บทความ การบรรยาย การพูด การแสดง และงานวรรณกรรมอื่น ๆ
2 งานดนตรีต่าง ๆ
3 งานมหรสพ รวมทั้งงานละคร การเต้นรํา ละครใบ้
4 การพิมพ์ งานเขียนด้วยมือ การออกแบบ การแกะสลัก งานหัตถศิลป์ งานศิลป
ประยุกต์และงานศิลปะอื่น ๆ
5 งานสถาปัตยกรรม รวมถึงหุ่นจําลองและแบบผังของงานสถาปัตยกรรม
6 งานภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพหรืองานอื่นอันมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน
7 งานภาพยนตร์
8 งานแผนที่ สถิติ การวาดออกแบบ การสเก็ตภาพ หุ่นจําลองและแผนภาพของงาน
9 งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์38
สํา หรับ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ประเภทแรก งานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานออกแบบตามมาตรา 4 (1) ข้อ 4
เพราะงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการออกแบบ ซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง และ
ประเภทที่สอง งานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 (1) ข้อ
4 ซึ่งในทางวิชาการถือว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะชนิดหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบใช้
รูป ร่ า ง รู ป ทรงของสิ่ ง ต่า ง ๆ เพื่ อการแสดงออกถึ ง ความคิ ด ริ เ ริ่ม ของนั ก ออกแบบ โดยงาน
38

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

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

39

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

41
42

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

238

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

44
45

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

46

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

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

47

Martin W.Chow . Intellectual Property laws of East Asia . (Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 1997),
p.509

241

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

พระราชกฤษฎีกาการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาในประเทศเวียดนาม

ปรากฏอยู่ใน Decree No. 49 HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.1991
48
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7. พระราชกฤษฎีกาคุ้มครองลิขสิทธิ์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1994
8. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิปรากฏอยู่ใน Decree No. 201 HDBT
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1988
9. พระราชกฤษฎีกาการควบคุมและการลงโทษผู้ผลิตสินค้าปลอมแปลง ปรากฏอยู่ใน
Decree No. 140 HDBT ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.199149
ส่วนบุคคลใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเวียดนามใต้ ก่ อนที่ประเทศ
เวียดนามเหนือจะเข้าครอบครองดินแดนประเทศเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1975 การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้ยังถือเป็นการจดทะเบียนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องมาจดทะเบียนใหม่อีกครั้งก่อนปี ค.ศ.
1982 ซึ่งปี ค.ศ.1982 ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตามประกาศ
รัฐบาลประเทศเวียดนาม ดังนั้นผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศเวียดนามใต้
จึงต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งกับหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม การจด
ทะเบียนครั้งหลังนี้เป็นไปอย่างสะดวก เพราะหน่วยราชการเวียดนามถือว่า เอกสารการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าก่อนปี ค.ศ.1975 เป็นพยานหลักฐานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่
ได้50
สาหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ นับแต่ปี ค.ศ.1994 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลิขสิทธิ์ โดยกฎหมายลิขสิทธิ์จะถูกนามาใช้ร่วมกับ ประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code) ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1994 ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้รองรับมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ แม้ว่าขณะนั้นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมิได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศก็ตาม ทาให้งานของชาวต่างชาติย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ซึ่ ง ในภายหลั ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถูกการแก้ไขอีกหลายครั้ง
จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2004 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and
49
50
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Artistic Works) พร้อม ๆ กับการที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลาดับที่
156 ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามต้องมอบความคุ้มครองแก่งานของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามตามกรอบ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น51
ต่อมาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ
โทรทัศน์ การสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงทา
การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลายครั้ง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเวียดนาม
จนถึงปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 ลง
วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นกฎหมายที่กาหนดขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับล่าสุด ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้งานร่วมกับประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005)
ดังนั้นแม้ว่าประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ ในสภาพสงครามระหว่างประเทศ
มาโดยตลอด ส่งผลให้พัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์เวียดนามเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ
แต่เมื่อสภาประชาชนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับปี
ค.ศ.1994 เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติแล้ ว กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พัฒนามาโดยตลอด จนกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามมีความทันสมัยรองรับความตกลงระหว่างประเทศเช่นปัจจุบัน
6.4.2 ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สําหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ปัจจุบัน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนเอง หากแต่ระบบความคุ้มครอง
ลิข สิท ธิ์ถูก นับ เป็ นส่วนหนึ่ง ของระบบความคุ้ม ครองกฎหมายทรัพ ย์ สิน ทางปัญญา โดยตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับปี ค.ศ.2005 เป็นขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์หลัก ซึ่งนัก
กฎหมายเวี ย ดนามต้ อ งใช้ ก ฎหมายฉบั บ นี้ ร่ ว มกั บ พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 100 ปี ค.ศ.2006
(DECREE No. 100/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING
THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE
INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS) ในฐานะที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 เป็นคู่มือ เพื่อการใช้กฎหมาย
ลิขสิท ธิ์ได้อย่างถูกต้อง และงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่ อมอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
51
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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 หนังสือตาราภาษาต่ างประเทศ อุปกรณ์
การสอน และงานอื่น ๆ ที่แสดงออกในรูปตัวอักษรหรืองานเขียนรูปแบบอื่น ๆ
b) งานบรรยาย การนาเสนองาน หรืองานพูดอื่น ๆ
c) งานนิตยสาร
d) งานดนตรี
d’) งานละคร
e) งานภาพยนตร์และงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเดียวกัน
g) งานวิจิตรศิลป์ (Fine art works) และงานศิลปประยุกต์ (applied art works)
h) งานภาพถ่าย
i) งานสถาปัตยกรรม
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k) งานกราฟฟิ ค งานสเก็ ต ภาพ แผนที่ งานเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การวาดแผนที่ แ ละทาง
วิทยาศาสตร์
l) ศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรม
m) งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานฐานข้อมูล
สาหรับงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมย่อมนับเป็นงานศิลปประยุกต์ในข้อ g เพราะ
งานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์ ทาให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ประกอบไปด้วยรูปลายเส้น สี รูปร่างของลวดลาย โดยผู้สร้างสรรค์งานออกแบบมีความประสงค์
สาคัญ คือ การสร้างลวดลายที่สวยงามและการจูงใจผู้บริโภคหาใช่เป็นเพียงการชื่นชมคุณค่าทาง
งานศิลปะอย่างเดียวไม่ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/NDCP OF SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A
NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS) ซึ่งบัญญัติว่า
Article 15.- Plastic-art works and works of applied art…
2. Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the Intellectual
Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or layouts,
having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand or by
machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or packages.
ตามบทบัญญัติมาตรา 15 พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100 ปี ค.ศ.2006 ได้ให้คาจากัดความ
คาว่า “งานศิลปประยุกต์” ไว้ว่า “งานศิลปประยุกต์ ตามมาตรา 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(the Intellectual Property Law) หมายถึง การนาเสนองานในรูปลายเส้น สี รูปทรงสามมิติ หรือ
งานโครงสร้าง และการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งต้องเป็นการผลิตงาน
จานวนมาก ๆ ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์ หรือโดยเครื่องจักรกล เช่น เครื่องหมาย งานหัต ถศิลป์
หรือ งานวิจิตรศิ ลป์ fine-arts โดยตามบทบัญญัตินี้ งานดังกล่าวแสดงออกในรูปผลผลิต หรือ
บรรจุภัณฑ์”
ดั ง นั้ น งานออกแบบลวดลายบนผื น ผ้ า ไหมจึ ง ถื อ เป็ น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ประเภท
ศิลปประยุกต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2006 เพราะงานออกแบบเหล่านี้เป็นงานของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้จะเป็นต้นแบบของสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยงาน
ออกแบบมีส่วนประกอบสาคัญ คือลายเส้น สีสัน รูปร่าง และรูปทรงของลวดลายบนผืนผ้าไหม
ภายใต้เจตนารมณ์ของนักออกแบบ คือ การสร้างความสวยงามแก่ผืนผ้าไหมเพื่อจูงใจผู้บริโภคและ
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ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมประเพณีของชาว
เวียดนาม เช่น ลวดลายหงส์บนชุดแต่งงาน ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ว่าชาวบ้านจะผลิตลวดลายที่ออกแบบ
ดังกล่าวด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือก็ตาม
6.4.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
คนเวียดนามจึงมีชุดแต่งกายประจาชาติที่เอกลักษณ์ของตน และคนเวียดนามได้ผลิตผ้าไหมมาเป็น
เวลานาน ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันลวดลายของผืนผ้าไหมชาวเวียดนามจึงสามารถจาแนกออกเป็น 2
ประเภท ดังนี้
1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ชาวเวียดนามเป็นชาติหนึ่งที่มีเครื่องแต่งกายประจาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแต่งกายของหญิงสาวคือชุด อ๊าว หย่าย52 ซึ่งชุดอ๊าว หย่ายมีลักษณะพิเศษ
อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษหลายประการ เช่น ชุด อ๊าว หย่ายเป็นชุดยาวผ่าด้านหน้าด้านหลังออกจาก
กัน กางเกงกรุยเท้า เนื้อผ้าบางเบา ช่วงบนพอดีตัว ปกแบบจีน ฯลฯ โดยชุดแต่งกายเหล่านี้ผลิตมา
จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย พร้อม ๆ กับการปัก หรือพิมพ์ลวดลายที่สวยงามบนผืนผ้า ทาให้ประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีลวดลาบโบราณที่น่าสนใจ และงานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม
เวียดนามเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2006
บัญญัติว่า
52

ภาษาเวียดนามตอนใต้คาว่า "อ๊าว หย่าย",มาจากคา 2 คา คือ คาว่า "อ๊าว" หมายถึงเสื้อ และคาว่า "หย่าย"
หมายถึงยาว แต่คนเวียดนามตอนเหนือเรียกชุดนี้ว่า "อ๊าว ส่าย" ชุดอ๊าว หย่ายนี้มีประวัติอันยาวนาน เริ่มต้น
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหงวียน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม สีของเสื้อผ้าถูกกาหนดตามชนชั้นของสวมใส่
หญิงสาวสมัยนั้นนิยมสวมเสื้อตัวสั้นสีน้าตาลอ่อน กระโปรงยาวสีดา โพกผ้าดา และมัดเอวด้วยผ้าสีชมพูหรือ
สีม่วง หากหญิงสาวจะออกงานพิธี ชุดอ๊าว หย่ายจะเป็นเสื้อ ๓ ชั้นที่เปิดหน้าเป็นรูปตัววี ทาให้ผู้อื่นมองเห็น
เสื้อตัวในซึ่งเป็นคนละสีกับตัวนอก ส่วนเสื้อตัวนอกมักใช้สีเข้มน้าตาลดา ส่วนเสื้อชั้นที่ ๒ เป็นสีเหลือง และ
เสื้อชั้นในสุดเป็นสีชมพูติดกระดุมที่ด้านข้าง มีชายยาวเป็น ๔ แฉก มีผ้ามัดเอวเป็นโบว์ ซึ่งเสื้อรูปแบบนี้คงมีให้
เห็นบ้างประปรายในปัจจุบัน และในการแสดงบางชุด การใส่เสื้อถึง ๓ ชั้นในสมัยนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็น ชุดอ๊าว หย่ายจึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องแต่งกายของชาวเหนือ นอกจากนี้หญิงสาวมักนิยม
สวมชุดนี้ร่วมกับหมวกปีกกว้าง
จนกระทั่งประมาณปี ค.ศ.1935 ประเทศเวียดนามก็มีแฟชั่นจากประเทศจีน เข้ามา ส่งผลให้ชุดอ๊าว
หย่ายเปลี่ยนเป็นรูปแบบเช่นปัจจุบัน คือ ชุดอ๊าว หย่ายจะมี ปกเสื้อแบบกี่เพ้าแบบจีน เสื้อมีรูปแบบรัดรูปแบบกี่
เพ้า และปล่อยชายเสื้อแบบเดิมที่ยาวและแยกหน้าหลังออกจากกันให้พลิ้วไหวไปตามแรงลม เสื้อยาวมักมีสีสัน
สวยงาม แม้กระทั่งสีเข้มก็ยังดูดี แต่กางเกงมักมีสีขาว หรือสีออกนวลๆ ตา ยามเคลื่อนไหวหรือลมพัดชายเสื้อจะ
เปิดออกให้เห็นช่วงโค้งของสะโพกที่งดงาม
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Article 23. Copyrights to folk artistic and literary works
1. Folk artistic and literary works mean the productions of collective creations
based on traditions of a community or individuals reflecting expectations of such
community of which the expression appropriate to its cultural and social characters, and its
criteria and values are handed down orally or by imitation or the like, Folk artistic and
literary works comprise the following:
a) Folk tales, poetry and riddles;
b) Folk songs and instrumental folk music;
c) Folk dances, plays, ceremonials and games;
d) Musical instruments, drawings, paintings, sculptures, architectural models which
are created in any materials.
2. Organizations and individuals when using such works must indicate the origins of
those expressions of folklore and protect their real values.
จากบทบัญญัติมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 งานศิลปะพื้นบ้านและ
งานวรรณกรรมพื้นบ้านย่อมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมาตรา 23 ได้กาหนดคานิยามของคาว่า
“งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน” ไว้วา่
มาตรา 23 “งานศิลปะพื้นบ้านและงานวรรณกรรมพื้นบ้าน” หมายถึง ผลผลิตที่รวบรวม
สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานประเพณีของชุมชนหรือเอกชน ซึ่งผลผลิตเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวังของชุมชนต่าง ๆ และผลผลิตดังกล่าวยังแสดงออกถึงบทบาททางวัฒนธรรมและ
สังคม บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม รวมทั้งชุมชนได้ส่งต่องานศิลปะพื้นบ้านและวรรณกรรม
พื้นบ้านด้วยวิธีการเล่าขานหรือผลิตเลียนแบบหรือสร้างขึ้นใหม่ ด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน งานศิลปะ
พื้นบ้านและวรรณกรรมพื้นบ้านจึงประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
a) ตํานานพื้นบ้าน กลอน และคําปริศนา...
d) เครื่องดนตรี การวาด การพิมพ์ การแกะสลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างสรรค์
จากวัสดุต่าง ๆ
หากพิจารณาลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว
จะพบว่า ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนใดเป็นผู้ผลิตขึ้น
โดยลวดลายเหล่านี้มิใช่เพียงการเพิ่มความสวยงามบนผืนผ้าไหมแต่อย่างเดียว หากแต่ลวดลาย
โบราณเหล่ า นี้ คื อ ลวดลายทางวั ฒ นธรรมประเพณี ข องชุ ม ชนชาวเวี ย ดนาม ซึ่ ง ชาวบ้ า นต่ า ง
สร้างสรรค์ขึ้นบนผืนผ้า ไม่ว่าด้วยวิธีการพิมพ์ลาย การวาด หรือวิธีการอื่นใด
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ดังนั้นลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปะพื้นบ้านตามมาตรา 23 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005
ส่ง ผลให้องค์ กรหรือบุ ค คลใดประสงค์ใ ช้งานศิลปะพื้ นบ้านเหล่านี้ บุคคลดังกล่าวต้องระบุว่า
ลวดลายเหล่า นี้เป็ นการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มของงานศิล ปะพื้ นบ้าน เพราะงานลวดลาย
โบราณเหล่านี้ได้รับการปกป้องเพื่อคุณค่าอันแท้จริงของงานทางวัฒนธรรม
2. ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหม
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาด
ใหญ่จํานวนมาก ผลผลิตสิ่งทอของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าไหมในประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามก็ได้พัฒนาด้านรูปแบบ ลวดลายไปอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 จึง
กาหนดว่า งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจัดเป็นงานศิลปประยุ กต์ตามมาตรา
14 (1) ข้อ g บัญญัติว่า
Article 14 Forms of protected works
1. Literary, artistic and scientific works protected including:
a) Literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works
expressed in forms of letters or other writing characters;…
g) Fine art works and applied art works;...
ประกอบกับคําอธิบายเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006 มาตรา 15 ซึ่งได้ให้
คําจัดความคําว่า “งานศิลปประยุกต์” ไว้ว่า
Article 15 อนุ 2 “Works of applied arts specified at Point g, Clause 1, Article 14 of the
Intellectual Property Law means works presented by lines, colors, three-dimensional figures or
layouts, having useful features associated with useful objects, and being mass-produced by hand
or by machines, such as: logos; handicraft and fine-arts articles; expressions on products or
packages”
อันแสดงให้เห็นว่า งานศิลปประยุกต์ ตามมาตรา 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Law) ได้แก่งานที่อยู่ในรูปลายเส้น สี รูปทรงสามมิติ หรืองานโครงสร้าง
และผลผลิตของงานศิลปประยุกต์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์
หรือโดยเครื่องจักรกล เช่น เครื่องหมาย งานหัตถศิลป์ หรือ งานวิจิตรศิลป์ fine-arts ฯลฯ ซึ่ง
งานศิลปประยุกต์นี้ได้ปรากฏตัวอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ
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เมื่อพิจารณางานลวดลายของผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว พบว่า ลวดลายบนผืนผ้าไหมประกอบด้วยเส้น สี รูปร่าง
รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิตได้บรรจุลวดลายเหล่านี้ลงบนผืนผ้าไหม ผ้าไหมในฐานะผลิตภัณฑ์จึงเพิ่ม
มูลค่าและความสวยงามมากขึ้น รวมทั้ งอิทธิพลของลวดลายดังกล่าวยังผลต่อยอดการจาหน่ายผ้า
ไหมอีกด้วย ดังนั้นลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 14 (1) ข้อ g ประกอบกับมาตรา 15 อนุ 2 พระราชกฤษฎีกาฉบับ
ที่ 100/2006
6.5 ประเทศอินเดีย
ประเทศอิ น เดี ย หรื อ ชื่ อ ทางการว่ า สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ตั้ ง อยู่ ใ นทวี ป เอเชี ย ใต้ แ ละมี
ประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีสามารถผลิตผ้า
ไหมคุ ณภาพดีไ ด้ จนผ้า ไหมและผ้า ซ่าหลีของคนอินเดีย กลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ
ประกอบกับประเทศอินเดี ยยังได้รับปรัชญาความคิดทางกฎหมายจากประเทศอังกฤษ เมื่อครั้ง
ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เพื่อความเข้าใจถึงแนวทางการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์แก่งานลวดลายผ้าไหม ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาถึงประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และความคุ้มครองงานลวดลาย
ผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามลําดับ
6.5.1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถแบ่งแยกพัฒนาการตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้เป็น 3 ยุค ดังนี้
1. ยุคก่อนเกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.1842
ประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน เริ่มตั้งแต่เมื่อ ประมาณ 1,500 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวดราวิเดียน (Dravidian) และชาวอารยัน (Aryan) เริ่มกําเนิดอารยธรรมต่าง ๆ
ในลุ่มแม่น้ําสินธุ จนในที่สุดเกิดอาณาจักรมากมายในดินแดนแถบนี้ จนเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาลอาณาจักรเมารยะได้ถือกําเนิดขึ้น โดยมี พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างความรุ่งเรืองใน
การปกครอง ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนา จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 18
ราชวงศ์โมกุลเรืองอํานาจและแพร่ขยายอิทธิพล วัฒนธรรมโมกุลอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการ
ปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม แต่ประเทศอินเดียยุคโบราณนี้กลับไม่
ปรากฏพัฒนาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างไร
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2. ยุคเริ่มต้นกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะอาณานิคมประเทศอังกฤษ ค.ศ.1842 ถึง ค.ศ.1999
จุดเริ่มต้นของกฎหมายสมัยใหม่ในประเทศอินเดีย เริ่มต้นขึ้นเมื่อประเทศอินเดียตกเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงดํารงตําแหน่ง
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีแห่งอินเดีย นับแต่นั้นอํานาจในการบริหารและการออกกฎหมายจึงตก
กับกงสุลใหญ่อังกฤษประจําประเทศอินเดีย และกฎหมายภายในประเทศอินเดียทุกฉบับต้องถูก
ควบคุมตามกฎหมาย An Act for the Encouragement of Learning in the Territories Subject to the
Government of the East India Company 1847 หรือในชื่อย่อว่า Act XX of 1847 ด้วยเหตุนี้
กฎหมายภายในประเทศอินเดียทั้งหมดจึงอยู่ในบังคับ Act XX of 1847 เพื่อที่ประเทศอังกฤษจะ
สามารถควบคุมและมีอํานาจเหนืออาณานิคมของตนได้อย่างบริบูรณ์
สําหรับการประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเทศอินเดียได้ประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1842 ในชื่อ The Literary Copyright Act 1842 กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็น
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศอินเดีย บทบัญญัติตาม The Literary Copyright Act 1842
จึงต้องอยู่ในบังคับ Act XX of 1847 ทําให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียมีเนื้อหาสาระ
คล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษมาก
เหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียคล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศ
อังกฤษนั้น ก็เพราะว่า กฎหมายของประเทศอินเดียคือกฎหมายของประเทศอาณานิคมของอังกฤษ
ประเทศอังกฤษจึง วางหลัก การไว้ว่า กฎหมายของประเทศอาณานิคมของตนทุก ประเทศต้อง
เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงเป็นเพียง
การขยายขอบเขตความคุ้ ม ครองตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ป ระเทศอัง กฤษ และเนื้อหาสาระของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษทั้งหมด
จวบจนกระทั่งประเทศอินเดียประกาศใช้ Act XXV of 1867 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ การ
วางหลักเกณฑ์เพื่อการควบคุมงานสิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ในประเทศอินเดีย รวมทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ได้กําหนดให้มีการจดทะเบียนหนังสือที่ตีพิมพ์ในเขต British India ผลลัพธ์ที่เกิดตามก็คือ
ความตึงเครียดระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศอินเดีย สืบเนื่องจากความไม่พอใจของชาว
อินเดีย เพราะกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากผู้ปกครองชาวอังกฤษ และกฎหมายเช่นนี้ไม่ได้ใช้กับ
ดินแดนอาณานิคมอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษ
อย่างไรก็ตามประเทศอินเดียก็ไม่มีทางเลือกอื่น ในฐานะที่ประเทศอินเดียเป็นอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ ส่งผลให้ประเทศอินเดียต้องแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนตาม Act XXV of
1867 แต่การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นไปอย่างล่าช้า เพื่อที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบับนี้สอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอั งกฤษมากที่สุด อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมาย
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ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศอิ น เดี ย ก็ ยั ง ดํ า เนิ น เรื่ อ ยมา จวบจนกระทั่ ง ประเทศอั ง กฤษเข้ า เป็ น สมาชิ ก
สนธิสัญญากรุงเบอร์น ทําให้การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม
ประเทศอังกฤษอีกครั้ง ทําให้เนื้อหาสาระตามกฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในที่นี้ คือ สนธิสัญญากรุงเบอร์นมากขึ้น
หลังยุคอาณานิคม ประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว คนอินเดียจึง
พบว่า ประเทศของตนได้ผ่า นความเจริญก้ าวหน้าตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ ค.ศ.1957 (The
Copyright Act, 1957) ทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีหลักกฎหมายหลายประการที่สอดคล้องกับ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น แต่ในขณะเดียวกันบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเพียง
การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ธรรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์บางด้าน และเรื่องข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ประกอบกับช่วงเวลาหลังประเทศอินเดียได้รับเอกราชนั้น ระยะเวลาช่วงนี้
นั บ เป็ น ยุ ค แห่ ง การพั ฒ นาประเทศอิ น เดี ย ในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ชาวอิ น เดี ย ได้ ต ระหนั ก แล้ ว ว่ า
การศึ ก ษาคื อ เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาประเทศของตน และการเ ข้ ม งวดต่ อ การบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ย่อมเป็นสิ่งขัดขวางต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอินเดีย
รวมทั้งการจ่ายค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ก็เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศอินเดีย ชาวอินเดียจึงพยายามนําเข้า
ความรู้จากต่างประเทศภายใต้หลัก “Fair dealing” เพื่อที่ชาวอินเดียสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้
และไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งการใช้งานตามหลัก “Fair dealing” เช่นนี้ย่อมไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ภายใต้หลัก “Fair dealing” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 มีเนื้อหาครอบคลุมถึง
การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามกฎหมายถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้งานตามหลัก
“Fair dealing” จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของเอกชน ทําให้เอกชนสามารถใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าเป็นงานวรรณกรรม หรืองานอื่นใด โดยเอกชนผู้ใช้งานตามหลัก
“Fair dealing” ต้องมีจุดมมุ่งหมายในการใช้ คือ การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย แต่ผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลั ก “Fair dealing” ต้อง
อ้างอิงถึงที่มาของงานที่ใช้ว่า งานดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใด
ยิ่งไปกว่านั้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ยังระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อการศึกษาอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีครูผู้สอนหนังสือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบ หรือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในการถาม
และตอบ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่า การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ด้วยเหตุนี้การใช้งานในรูปแบบนี้จึงไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน
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จากการศึกษาประวัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957
ของประเทศอินเดียแล้วย่อมพบว่า ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียก็คือการยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลัก Fair Use และมีเนื้อหาสาระสําคัญ ได้แก่ การยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเอกชน หากเอกชนรายใดนํางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา
ต่อมาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 ได้ถูกแก้ไขอีก 5 ครั้ง คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.
1983 ค.ศ.1984 ค.ศ.1992 ค.ศ.1994 และค.ศ.1999 โดยการไขทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มเติม
ความคุ้มครองงานต่างในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล พร้อม ๆ กับการจํากัดความหมายของคําว่า “ธรรม
สิทธิ์” (Moral Right) ที่ชัดเจน รวมทั้งการแก้ไขครั้งนี้ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ระยะเวลา
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จากเดิมที่การโฆษณางานศิลปะ งานวรรณกรรม การละคร และงานดนตรี
มีระยะเวลาคุ้มครองเพียง 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขได้
เพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น 60 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ประกอบกับใน
ค.ศ.1999 คื อยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของประเทศอินเดีย ทําให้การ
แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นปี ค.ศ.1999 จึ ง เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นงาน
ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์แ ละได้ รับ การจัด การเป็ นพิ เ ศษตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่ อที่ก ฎหมายลิข สิท ธิ์จ ะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่น ๆ
3. ยุคกฎหมายลิขสิทธิ์สมัยใหม่ ค.ศ.2000 ถึง ปัจจุบัน
หลังจากการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ใ นปี ค.ศ.1999 ที่เพิ่ มความคุ้มครองข้อมูล ดิจิตอล
และการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีกหลาย ๆ ครั้ง ต่อมา จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันเกิดขึ้น
ภายใต้รูปลักษณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) หลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดี ยมีคําจํากัดความคําว่า “การสื่อสารกับสาธารณชน”
(communication to the public) หมายความถึงการแสดงและการบริหารจัดการสิทธิ์ เป็นต้น
ยิ่งไปว่านั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่นี้ยังสร้างคําจํากัดความคําว่า “สิทธิในข้อมูล
ข่าวสาร” และเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญ คือการเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
รวมทั้งสิทธิในการบริการจัดการข้อมูลข่าวสาร (rights management information) เมื่อเทคโนโลยี
ของโลกก้าวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ต
การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียฉบับปัจจุบันได้เพิ่มความคุ้มครองในงานต่าง ๆ
มากขึ้นนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของภาคการศึกษาของประเทศอินเดีย คือ หน่วยงาน
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India’s Copyright Office ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นแผนกหนึ่งของ Department and Secondary and
Higher Education โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอิทธิพลสําคัญต่อแนวความคิดของกฎหมายลิขสิทธิ์
จนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันมุ่งคุ้มครองสิทธิของสังคมมากกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจหรือสิทธิ
ทางการค้า และทําให้การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดียมีความรุ่งเรืองสูงสุด จนคนทั่วโลก
เรียกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอินเดียว่าเป็น ฮอลลีวู๊ดตะวันออก แต่การแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ผ่านมากลับไม่อาจรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศอินเดียและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดียไม่มีบทบัญญัติห้าม
การขายหรือเผยแพร่งานภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
แม้ ว่ า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศอิ น เดี ย ไม่ มี ห ลั ก กฎหมายรองรั บ งานอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์มากพอก็ตาม แต่ทว่าหากสังเกตพัฒนาการกฎหมายลิขสิทธิ์มาโดยตลอดแล้วย่อมพบว่า
ประเทศอินเดียได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มาเป็นลําดับ โดยจุดมุ่งหมายของการแก้ไขกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ก็คือ การดึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอินเดีย
โดยการใช้ผลประโยชน์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือ เช่นเดียวกับที่ประเทศอินเดียได้ใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเพลง ภาพยนตร์ และล่าสุดคืออุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในอนาคตประเทศอินเดียอาจดําเนินการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อีก
ครั้ง โดยครั้ง นี้ค งเป็นไปเพื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ใ นประเทศตนมากขึ้น เพี ยงเท่าที่กรอบ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เปิดช่องให้
6.5.2. ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศอินเดีย ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าคุณภาพผ้าดีแห่งหนึ่งของโลก โรงงานผลิตผ้าไหม
และผ้าประเภทอื่น ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านเครื่องจักรที่
ทันสมัย นักออกแบบเครื่องแต่งกายในประเทศอินเดียได้พัฒนางานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมและผ้ า ชนิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดผู้ บ ริโ ภคทั่ ว โลก ซึ่ ง ในงาน
ออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรา 2 (y) กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957
(India Copyright Act, 1957) ดังนี้
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(y) "work" means any of the following works, namely:(i) a literary, dramatic, musical or artistic work;
(ii) a cinematograph film;
(iii) a record;
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ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 2 กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะให้ความคุ้มครองแก่งาน
ตามที่มาตรา 2 บัญญัติไว้เท่านั้น โดยทั้งนี้คําว่า “งาน” มีขอบเขตอยู่ในงาน 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. งานวรรณกรรม งานละคร งานดนตรี หรืองานศิลปะ
2. งานภาพยนตร์
3. งานบันทึกเสียง
ประกอบงานออกแบบลวดลายผ้า ไหม คื อ การสร้ า งสรรค์ ง านด้ านศิ ล ปะ โดยงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรก การรังสรรค์ผลงานด้านศิลปะ และ
ประการที่สอง การออกแบบลวดลายที่เหมาะต่อประโยชน์ใช้สอย
ทั้ง นี้เนื่องจากลวดลายบนผืนผ้าไหมประเทศอินเดี ย มิใ ช่ มี เพี ย งความสวยงามเท่านั้น
หากแต่เนื้อผ้าไหมและลวดลายยังแสดงถึงวรรณะของผู้สวมใส่ทางศาสนาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปะ และงานออกแบบในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (y) กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ 1957 และงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมยังมีคุณสมบัติตามคําจํากัดของคําว่า “งาน
ศิลปะ” (artistic work) ในมาตรา 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ซึ่งบัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan),
an engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
เช่นนี้เมื่องานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมเกิดจากเทคนิคในการวาด การพิมพ์ และ
การแกะสลัก แม่ พิ ม พ์ ซึ่ง กรรมวิธี ดังกล่ าวคือ วิธีก ารสร้างงานศิ ล ปกรรมตามมาตรา 2 ( c) (i)
กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ส่งผลให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงเป็นงานศิลปกรรมอัน มีลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 2 (y) และ (c) (i) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957
ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า งานออกแบบลวดลายอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ หาก
งานออกแบบนั้นเป็นงานที่เกี่ ยวกับงานพิ มพ์ งานวาด หรืองานเขียนลวดลาย ในฐานะที่งาน
ดังกล่าวเป็นงานศิลปกรรม (artistic work) ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียได้ให้ความ
คุ้มครองไว้ แม้ว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอินเดียจะไม่ระบุว่า งานออกแบบคืองานศิลปะ ซึ่ง
กฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครองก็ตาม
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สํา หรั บ ศาลอิ นเดี ย มี ค วามเห็ น ว่ า กฎหมายลิข สิ ท ธิ์ ย่ อ มคุ้ มครองงานศิ ล ปะ (artistic
works) และประโยชน์จากการใช้สอยงานศิลปะชิ้นนั้น อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ต้องการปกป้องงานศิลปะดังกล่าวด้วย งานศิลปะที่เกิดจากการออกแบบ งานเช่นนี้ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย53
นอกจากนี้ในประเทศอินเดียยังมีกฎหมายการออกแบบ (Design Act, 2000) ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบโดยเฉพาะ ทําให้ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมที่มีความ
ใหม่ และเกิ ดจากความคิดริเริ่ม ของนัก ออกแบบ และงานออกแบบลวดลายดังกล่าวยั งไม่ถูก
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งลวดลายในการการออกแบบดังกล่าวก็มิได้มีเนื้อหาต้องห้ามตาม
กฎหมายแล้ว งานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมอาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 กฎหมายการ
ออกแบบ 200054 ได้ พร้อม ๆ กับกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ก็มอบความคุ้มครองแก่งานออกแบบ ซึ่ง
งานออกแบบดังกล่าวมีคุณค่าทางศิลปะในเวลาเดียวกัน
6.5.3. ความคุ้มครองงานลวดลายบนผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ปัจจุบันประเทศอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่ง การผลิต
ผ้า ไหมของชาวอิ นเดีย ได้ก้ า วเข้ า สู่ยุ คอุ ตสาหกรรม โดยการผลิ ตผ้าไหมของชาวอินเดี ย มีทั้ ง
อุตสาหกรรมในชุมชน ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ผลิตแบบหัตถกรรมพื้นบ้าน และการผลิตในรูปโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
การผลิตผ้าไหมของชาวอินเดียยังคงใช้ลวดลาย 2 ประเภทใหญ่ ซึ่งลวดลายแต่ละประเภทมีความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนี้

53

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

4. A design which
(a) is not new or original; or
b) has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in
tangible form or by use or in any other way prior to the filing date, or where applicable, the
priority date of the application for registration; or
(c) is not significantly distinguishable from known designs or combination of
known designs; or
(d) comprises or contains scandalous or obscene matter shall not be registered.
54
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1. ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม ในตําราวิชาการของนักกฎหมายอินเดียถือว่า ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมถือเป็นงานศิลปะตามมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ซึ่งบัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
เพราะเหตุ ที่ ล วดลายโบราณบนผื น ผ้ า ไหมเหล่ า นี้ จั ด เป็ น งานหั ต ถศิ ล ป์ (artistic
craftsmanship) แม้ ว่า กฎหมายลิข สิ ทธิ์ 1957 ไม่ ไ ด้ บั ญญั ติ คานิย ามของค าว่ า “งานหัต ถศิล ป์ ”
(artistic craftsmanship) ไว้ก็ตาม แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ก็มอบความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ให้
เพื่ อคุ้ ม ครองผู้ผลิต ที่ ไ ด้นางานศิ ล ปหัตถกรรมเข้าสู่ตลาด และป้องกั น มิใ ห้บุคคลใดผลิตงาน
ลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ไม่ว่างานหัตถศิลป์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นด้วยแรงงานมนุษย์หรือเครื่องจักรกล
ก็ตาม ดังนั้นงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) และงานหัตถกรรม (handicrafts) จึงอยู่ภายใต้
บังคับบทบัญญัติมาตรา 2 (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act 1957)55
แต่อย่างไรก็แม้ว่างานลวดลายบนโบราณผืนผ้าไหมถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปะตามมาตรา (c) (iii) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act 1957) แต่งานลวดลายโบราณ
เหล่า นี้ก็ เป็ นงานที่สิ้นสุดความคุ้ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Public domain) แล้ว เพราะผู้
สร้างสรรค์งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้ไม่อาจทราบตัวผู้ทรงสิทธิได้ ส่งผลให้งาน
ลวดลายโบราณเหล่านี้ปราศจากผู้ทรงสิทธิ และงานเหล่านี้จึงเป็นงานสาธารณะ ซึ่งผู้ผลิตทุกราย
สามารถแสวงหาประโยชน์ได้อย่างอิสระ56
นอกจากนี้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อิ น เดี ย 1957 ก็ ไ ม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองงานหั ต ถกรรมทาง
วัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภท ไม่ว่างานลวดลายโบราณของผ้าไหม หรืองาน
ศิลปกรรม หรืองานหัตถกรรมแบบโบราณ ก็เพราะการได้ไปซึ่งลิขสิทธิ์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 คือ
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1) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเกิดจากความคิดริเริ่ม (original) ของผู้สร้างสรรค์เอง
2) งานที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองต้ อ งเป็ น การแสดงออกทางความคิ ด แต่ ก ฎหมายไม่
คุ้มครองแนวความคิด (Idea)
3) งานที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นงานตามมาตรา 2 (c)
ฉะนั้นงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts) ทุกประเภทของประเทศ
อินเดียจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ได้ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายโบราณ
บนผืนผ้าไหม หรืองานปั้นหล่อหัตถศิลป์โบราณ ฯลฯ ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ Michael Heller นัก
กฎหมายชาวอินเดียถือว่า “เรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมของวงการนักกฎหมายประเทศอินเดีย ซึ่ง
สังคมคือเจ้าของสิทธิในงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรม (traditional handicrafts) แต่สังคมกลับต้อง
สูญเสียความคุ้มครองตามกฎหมาย ทาให้ผู้ใช้รายใหม่ ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้
สิท ธิ จากเจ้า ของลิข สิ ท ธิ์ โดยตามกฎหมายลิ ขสิท ธิ์อธิ บายว่า งานหัต ถกรรมทางวั ฒนธรรม
(traditional handicrafts)ไม่ใช่วัตถุที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย”57
2. ลวดลายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ในอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหม สํ าหรั บ ลวดลายที่เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ น
อุตสาหกรรมผ้าไหมย่อมมีฐานะเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship)
ตามมาตรา 2 (c) (iii) และ (y) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 1957 ที่บัญญัติว่า
2.Interpretation:- In this Act, unless the context otherwise requires,..
(c) "artistic work" means--(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an
engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;
(ii) an architectural work of art; and
(iii) any other work of artistic craftsmanship;…
(y) "work" means any of the following works, namely:(i) a literary, dramatic, musical or artistic work;
(ii) a cinematograph film;
(iii) a record;
ดังนี้งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมจึงถือเป็นงานเกิดจากความคิดริเริ่ม
ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกซึ่งความคิดของตนบนผืนผ้าไหม ประกอบกับลวดลายของผ้าไหมมี
ฐานะเป็นงาน (work) ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองในมาตรา 2 อนุ (y) ในฐานะที่ลวดลายอัน
57
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เกิดขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรมเหล่านี้คือ งานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) ตามมาตรา 2 อนุ
(c) (iii) ทําให้งานลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมผ้าไหมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 1957
เช่นเดียวกับศาลอินเดีย ศาลให้คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาว่า “งานหัตถศิลป์” (artistic
craftsmanship) ว่า คาว่า “งานหัตถศิลป์” (artistic craftsmanship) ประกอบขึ้นด้วยวลีทางภาษา
และศาลเห็นว่า งานหัตถศิลป์ก็คืองานศิลปกรรม โดยงานหัตถศิลป์ได้ถูกประยุกต์จากงานวิจิตร
ศิลป์ (fine arts) เช่นเดีย วกับ ที่งานวิจิตรศิล ป์ได้ประยุกต์มาจากงานภาพวาด ด้วยเหตุนี้
“งานหั ต ถศิ ล ป์ ” (artistic craftsmanship)จึ ง หมายความรวมถึ ง งานหั ต ถกรรมทุ ก ประเภท
(handicrafts) เช่นการปั้นภาชนะต่าง ๆ การพิมพ์ลวดลาย เป็นต้น โดยศาลไม่ให้ความสาคัญว่า
งานหัตถศิ ลป์ (artistic craftsmanship) ต้องมีคุณค่าทางศิล ปะมากหรือน้อยเพีย งใด หรือ งาน
หัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ แต่ศาลถือว่า งานหัตถศิลป์ (artistic craftsmanship) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ข้อ 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์อินเดีย 195758
ท้ายที่สุดนี้จากการศึกษาวิธีการนากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองงานลวดลายโบราณของผ้า
ไหม ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมนั้น จึงสรุปได้ว่า แต่ละประเทศ
ต่างมีวิธีนากฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ต่างกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถนามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ รูปแบบแรกการนากฎหมายลิขสิทธิ์มาคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณ ในฐานะที่
ลวดลายโบราณของประเทศตนคืองานด้านศิลปะประเพณีพื้นบ้าน (Fore lore) ดังเช่น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสังคมนิย มเวีย ดนาม ฯลฯ รูปแบบที่ส องการนากฎหมาย
ลิขสิทธิ์มาใช้ เพื่อคุ้มครองงานออกแบบและลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมผ้าไหม ซึ่ง
งานทั้งสองอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์หรืองานศิลปะ
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บทที่ 7
การเปรียบเทียบแนวทางความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมตาม
สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ WIPO กับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
และกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
สืบ เนื่อ งจากประเทศไทยและประเทศอื่ น ๆ ซึ่ งผลิ ตผ้ า ไหมเป็น สิ นค้ า ส่ งออกต่ า ง มี
กฎหมายลิข สิท ธิ์ภายในประเทศตนที่มี เอกลัก ษณ์ ภายใต้แนวความคิดการให้ ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทาให้โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศมีส่วน
คล้ า ยคลึ ง กั น และทุ ก ประเทศต่ า งมี พั ฒ นาการด้ า นกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
แนวความคิดตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศมาเป็นลาดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญา
กรุ ง เบอร์ น และสนธิ สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาโลก (WIPO) นั บ เป็ น
สนธิสัญญาที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
จนทาให้ทุ ก ประเทศบนโลกต่างแก้ ไ ขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่ อให้ก ฎหมายลิขสิ ทธิ์ของ
ประเทศตนเองสอดคล้องกับ สนธิสัญญาดังกล่าว ดังนั้นการศึก ษาเปรียบเทียบแนวทางความ
คุ้มครองลวดลายผ้าไหมในบทนี้จึง เป็นศึกษาถึงความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวทางความคุ้ มครองตามกฎหมายลิ ขสิท ธิ์ประเทศไทยกั บ
ต่างประเทศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 วิเคราะห์ข้อ มู ล เปรียบเทียบความคุ้ มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไ ทยตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
ท่ามกลางมาตรฐานระหว่างประเทศด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญากรุงเบอร์น และ
สนธิ สัญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญาโลก (WIPO) นั บ เป็ น กรอบความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีความสาคัญต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ โดยสนธิสัญญาทั้งสอง
ฉบับนี้มีผลต่อการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้
การวิเ คราะห์ม าตรฐานความคุ้ ม ครองตามสนธิสัญญากรุง เบอร์น และสนธิสัญญาลิขสิ ทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่มีต่องานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหม
จึงเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้ นาเสนอการศึกษาเปรียบเทียบตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น
และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายไทยตามลาดับ
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7.1.1 สนธิสัญญากรุงเบอร์น
สาหรับงานออกแบบลวดลายของผ้าไหม และลวดลายของผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม
นั้น ปัจจุบันงานทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น 2 ฉบับ คือ สนธิสัญญากรุงเบอร์
ฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 และสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ค.ศ.1971 ซึ่งวาง
มาตรฐานความคุ้มครองไว้ดังนี้
1. มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรม ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์ฉบับ
แก้ ไ ข ณ กรุ ง เบอร์ลิ น ค.ศ.1908 ที่ ป ระชุ ม ประเทศสมาชิ ก ต่ า งยอมรั บ แล้ ว ว่ า สนธิ สั ญ ญา
กรุงเบอร์นมอบความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรมและศิ ลปกรรม และเพื่อการขยายคุ้มครองแก่
อุตสาหกรรมงานออกแบบประเภทต่าง ๆ สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับปี ค.ศ.1908 ข้อ 2 วรรค 4
จึ ง ขยายค าจ ากั ด ความค าว่ า ‚งานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม‛ ให้ ห มายความรวมถึ ง
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 ทาให้งานศิลปประยุกต์ทางอุตสาหกรรมทุกประเภทตามข้อ ข้อ 2 วรรค 4 ใน
สนธิสัญญากรุงเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ไม่จากัดรูปแบบและวิธีการผลิต ดังที่
ตามข้อ 2 (1) สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ.1971 ได้กาหนดไว้ ส่งผลให้
ลวดลายบนผืนผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมจึงมีฐานะเป็นงานศิลปะประเภทศิลปประยุกต์ โดย
ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้วิธีการใด ๆ ก็ตาม เพื่อการผลิตผืนผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม
นอกจากนี้ตามข้อ 2 (7) สนธิสัญญากรุงเบอร์น ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ.1971 1 ยัง
ระบุด้วยว่า ประเทศภาคีสมาชิกสามารถใช้ดุลพินิจว่า ประเทศภาคีสมาชิกจะออกกฎหมายภายใน
คุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบทางอุตสาหกรรมและงานหุ่นจาลอง (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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พิ เ ศษได้ แต่ ถ้ า ประเทศภาคี ส มาชิ ก มิ ไ ด้ มี ก ารออกกฎหมายภายในแล้ ว ความคุ้ ม ครองแก่
งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบทางอุ ตสาหกรรมและงานหุ่นจาลอง (model) ต้องได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ด้วยเหตุนี้นับแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นต้นมา ผลจากสนธิสัญญากรุงเบอร์นทั้งสองฉบับ ทาให้
บรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ให้ความคุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงาน
ออกแบบใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบแรก ความคุ้ม ครองแก่งานศิลปประยุ กต์และงานออกแบบอยู่ ในรูปกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ดังเช่นประเทศไทย ประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม ฯลฯ ได้ใช้ระบบนี้อยู่
รูปแบบที่สอง ความคุ้มครองแก่งานศิลปประยุกต์และงานออกแบบถูกแยกเป็นกฎหมาย
พิเศษ อันได้แก่ กฎหมายการออกแบบ (Design Act) เช่นประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น
ดั ง นั้ น ส าหรั บ งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมและลวดลายผ้ า ไหมที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม งานทั้งสองประเภทจึงชอบได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์น
โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือกรูปแบบกฎหมายภายในของตน เพื่อการปกป้องคุ้มครองงานทั้ง
สองประเภท
สาหรับมาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหม
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า แม้ว่าประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา
กรุงเบอร์นก็ตาม แต่ หากพิจารณาโครงสร้างพระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กับมาตรฐานตาม
สนธิสัญญากรุง เบอร์นแล้ว บทบัญญัติก ฎหมายลิขสิทธิ์ไ ทยมีมาตรการคุ้มครองงานออกแบบ
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 กาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองงานออกแบบทางอุตสาหกรรม ส่งผลต่อ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ที่จะต้องถือว่า งานออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์
แต่อย่างไรก็ จากการศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พบว่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังมิได้มีบทบัญญัติใดซึ่งกาหนดว่า งานออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ และ
มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้กาหนดงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เพียง 9 ประเภท คือ งาน
วรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์
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งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ
ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ กลับมีบทจากัดความคาว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛
ไว้ ว่ า งานศิ ล ปประยุ ก ต์ เ ป็ น งานศิ ล ปะประเภทหนึ่ ง ดั ง ปรากฏความตามมาตรา 4 (7)
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนี้
มาตรา 4 (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่า งรวมกันไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน
ดังกล่าวนั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อ
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
ดัง กล่ า วด้ว ย‛ ก็ ต าม ข้ อ ความตามบทบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า วมี ผลเพี ย งว่า เฉพาะงานศิ ล ปะเท่ า นั้ น
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยมอบความคุ้มครองให้ ทั้งนี้ไม่คานึงถึงว่า งานศิลปะดังกล่าวพึงมีคุณค่าด้าน
ศิลปะมากหรือน้อยเพียงใด แต่ง านออกแบบทางอุตสาหกรรมคือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีจุดประสงค์
สาคัญอันได้แก่ประโยชน์เชิงพาณิชย์หาใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ ประกอบกับจุดประสงค์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์แตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรและการออกแบบ กล่าวคือกฎหมายลิขสิทธิ์มุ่ง
คุ้มครองผลผลิตจากความคิดของมนุษย์ แต่กฎหมายสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่ง
คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จของผู้ผลิต ด้วยเหตุนี้กฎหมายสิทธิ บัตรและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จึงมีหลักกฎหมายเรื่องการผลิตสินค้าเลียนแบบ หากสังคมหรือประเทศตกอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนหรือสงคราม โดยการกระทาเช่นนี้ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิบัตรหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีหลักกฎหมายเรื่องดัง กล่าว ดังนั้นหากถือว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ยามใดประเทศหรือสังคมตกอยู่ในภาวะขับคัน การผลิตสินค้าเลียนแบบ
โดยชอบด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่อาจกระทาได้ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์มิได้มีหลักกฎหมายเรื่อง
ดังกล่าวอยู่
แนวความคิดที่สอง งานออกแบบผลิตภัณฑ์อาจได้รับความคุ้ม ครองทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรได้ โดยนักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์
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ส่วนใหญ่ ส ามารถตีค วามได้ว่า งานศิล ปประยุ ก ต์ไ ด้ ทั้งสิ้น เพราะความหมายของคาว่า ‚ศิล ป
ประยุ ก ต์‛ ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แล้ว ย่ อมครอบคลุมถึงงาน
ออกแบบได้ด้วย และงานออกแบบถือเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็
ไม่ ไ ด้มี บ ทบั ญญัติห้า มว่า งานออกแบบไม่ถือเป็นงานศิล ปประยุ ก ต์ ดังนั้นงานออกแบบทาง
อุตสาหกรรมจึงอาจนับเป็นงานศิลปประยุกต์ได้2
สาหรับแนวความคิดของศาลไทย ปัจจุบันศาลไทยได้ยอมรับว่า งานออกแบบเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ ทั้งนี้ปรากฏความตามคาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 6379/2537 ที่มีเนื้อหาสาคัญ คืองานออกแบบปากกาย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ไทย แม้ว่างานออกแบบปากกาอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม
ดังนั้นผู้วิจัยเองจึงมีความเห็นเช่นเดียวกับนักวิชาการกลุ่มที่สองและศาลไทย ว่า งาน
ออกแบบคืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็นับเป็น
งานออกแบบชนิดหนึ่ง โดยงานออกแบบลวดลายของผ้าไหมเป็นทั้งงานศิลปะและงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย พร้อม ๆ
กับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
2) มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมมีอยู่ 2 จาพวก ด้วยเหตุนี้ในพิจารณา
ว่า ลวดลายบนผืนผ้าไหมที่พึงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงแยกเป็น 2 กรณี
ด้วยกัน ดังนี้
กรณีแรก ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่งชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นผลิตขึ้น
กรณีที่สอง ลวดลายที่ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมได้สร้างขึ้นใหม่
กรณีแรก ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมซึ่งชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นผลิตขึ้น จากการศึกษา
สนธิสัญญากรุงเบอร์นไม่ปรากฏแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมแต่
อย่างใด ทั้งนี้ไม่ว่าในแง่ลวดลายดังกล่าวเป็นงานด้านวั ฒนธรรมหรือศิลปะพื้นบ้าน ประกอบกับ
จุดประสงค์ของสนธิสัญญากรุงเบอร์น ได้แก่การคุ้มครองงานในแผนกวรรณกรรมและศิลปกรรม
เป็นสาคัญ โดยงานเหล่านี้ต้องเป็นงานที่มีตัวผู้ทรงสิทธิอยู่ และงานเหล่านี้คืองานสร้างสรรค์ขึ้น
จากความคิดริเริ่ม (original) ของผู้สร้างสรรค์ แต่ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมขาดคุณสมบัติ

2

สิทธิชัย สุวรรณลพ. การคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ศึกษาเฉพาะ
กรณีงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า. สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541, น.90-92
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เหล่านี้ ไม่ ว่าตัวผู้ทรงสิทธิ ที่ ไ ม่มีตัวตนชัดเจน หรือไม่ทราบปีที่เกิ ดงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
ปั ญ หาการขาดองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ จึ ง ส่ ง ผลร้ า ยแก่ ง านลวดลายโบราณของผ้ า ไหม ท าให้
สนธิสัญญากรุงเบอร์นไม่อาจมอบความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมได้
กรณีที่สอง ลวดลายที่ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมได้สร้างขึ้นใหม่ สาหรับลวดลาย
บนผืนผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นนั้น ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ย่อมมี
ฐานะเป็นทั้งงานศิลปะและงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ในทางวิชาการแล้วลวดลายผ้าไหมที่
ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ย่อมมีฐานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์
ในขณะเดีย วกันการที่ป ระเทศไทยประเทศไทยได้ยอมรับพันธะกรณีตามสนธิสัญญา
สนธิสัญญากรุงเบอร์ ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ.1971 ทาให้นับแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้น มา
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 ได้กาหนด
ว่า งานวรรณกรรมและศิลปกรรมอาจสร้างขึ้นด้วยวิธีการ (mode) หรือรูปแบบ (form) ของการ
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวาด การพิมพ์ การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง การปั้น การ
แกะสลัก การพิมพ์หิน เป็นต้น ทั้งนี้งานศิลปกรรมอาจถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกจากนี้ก็ได้
เพราะสนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1971 ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องวิธีการสร้างงานศิลปกรรมแต่อย่างใด
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ผลแห่งสนธิสัญญากรุงเบอร์น ค.ศ.1971 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคสมาชิกอยู่ ทาให้การ
แก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ในประเทศไทยจึงเกิดขึ้น โดยการแก้ไขครั้งนี้ประเทศ
ไทยได้เพิ่มรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์มากขึ้น เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม เป็นต้น
ในส่วนของงานศิลปกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้เพิ่มงาน
ศิลปประยุกต์เข้ามา และงานศิลปประยุกต์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยตาม
มาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้กาหนดคานิยามคาว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛ ไว้ว่า
มาตรา 4 (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่า งรวมกันไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน
ดังกล่าวนั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็ นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า
ดังนี้มีผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทย งานศิลปประยุกต์ย่อมหมายถึงการสร้างงาน
ศิลปะ โดยผู้สร้างสรรค์พึงใช้วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) อันได้แก่
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
(2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับ
ต้องได้
(3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ
รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
(4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง
ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจาลอง
ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้
แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อัน
ทาให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
จากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 4 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 ข้ า งต้ น การสร้ า ง
งานศิลปประยุกต์ในประเทศไทยจึงมีขอบเขตจากัด กล่าวคือหากผู้สร้างสรรค์มิได้ใช้วิธีการเช่น
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จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย หรือภาพประกอบ เป็นต้น งาน
ศิลปะที่สร้างขึ้นก็ไม่อาจถือเป็นงานศิลปประยุกต์ได้
ด้วยเหตุนี้ลวดลายผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นใหม่จึงไม่แน่ว่า ลวดลายเหล่านั้นจะ
ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ หากผู้ผลิตมิได้ใช้กรรมวิธีการผลิตดังที่มาตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้ ผู้ผลิตก็จะมิได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยอาจ
สรุปได้ ลวดลายบนผืนผ้าไหมที่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ คือ
งานผ้าบาติก คือ งานศิลปประยุกต์ เพราะลวดลายบนผืนผ้าเกิดจากกรรมวิธีการเขียน
ด้วยปากกาความร้อนหรือวาดด้วยสี ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างงานจิตรกรรม
งานผ้าพิมพ์ลาย คือ งานศิลปประยุกต์ เพราะลวดลายบนผืนผ้าเกิดจากกรรมวิธีการ
พิมพ์ด้วยแรงงานมนุษย์หรือเครื่องจักร ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการสร้างงานภาพพิมพ์
นอกจากนี้ก รรมวิธีส ร้า งลวดลายอื่น ๆ เช่น การปัก การทอ กรรมวิธีเหล่านี้หาใช่
กรรมวิธีสร้างงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทาให้ลวดลายผ้า
ไหมที่ใช้วิธีการปักและการทอไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย
ด้านกรรมวิธีสร้างลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมทั่วประเทศไทย จากการศึกษา
พบว่า ช่างทอผ้าไหมไทยมีวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
(1) วิธีการทอลวดลายพร้อม ๆ กับการทอผ้าไหม ซึ่งวิธีการทอผ้าลวดลายเช่นนี้หาใช่
วิธีการสร้างงานศิลปะตามมาตรา 4 (1) – (6) บัญญัติไม่ ทาให้ลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากวิธีการทอ
จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย
(2) วิธีการพิมพ์ลาย โดยช่างได้นาผ้าไหมสีพื้น (ผ้าไหมสีมีเพียงสีเดียว) มาพิมพ์ลาย
และวิ ธี ก ารพิ ม พ์ ล วดลายเช่ น นี้ คื อ วิ ธี ก ารสร้ า งงานศิ ล ปะตามาตรา 4 (3) ค าจ ากั ด ความค า ว่ า
‚ศิลปกรรม‛ ทาให้ผ้าไหมพิมพ์ลายดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์
ดังนั้นลวดลายบนผืนผ้าไหมไทยที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้จึงได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหมดังกล่าวเป็นงานศิลปประยุกต์ หากผู้ผลิต
ผ้ า ไหมพึ ง ใช้ วิธีก ารสร้า งงานศิ ล ปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) คาจากั ดความค าว่า ‚ศิ ล ปกรรม‛
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดไว้ ทาให้ผ้าไหมพิมพ์ลวดลายเท่านั้นที่มีลิขสิทธิ์ ส่วน
ลวดลายผ้าไหมจากวิธีการทอไม่อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้
7.1.2 สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ภายใต้สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO
Copyrights Treaty, 1996) ทาให้สนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาว่าด้วยความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างเข้าอยู่ภายใต้การกากับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
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ทั้งสิ้น และนับแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ขยายความคุ้มครอง
ไปยังงานด้านศิลปวัฒนธรรม งานด้านการออกแบบต่าง ๆ มากมาย จนถึงปัจจุบันการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรม ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้านแต่ละ
ชุมชนอาจได้รับการปกป้องจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ดังนี้
1. มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม
2. มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายของผ้าไหม
1. มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมในทางอุตสาหกรรม ด้วยผล
ของบทบัญญัติข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The
WIPO Copyrights Treaty, 1996) ซึ่งบัญญัติให้ สนธิสัญญากรุงเบอร์นทุกฉบับถูกนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights
Treaty, 1996) งานออกแบบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทจึงกลายเป็น งานที่ได้รับการปกป้อง
ตามที่สนธิสัญญากรุงเบอร์ นฉบั บแก้ ไข ณ กรุงเบอร์ลิน ค.ศ.1908 ระบุไ ว้ โดยงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมของภาคอุตสาหกรรมมีฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ และประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือก
สร้างกฎหมายภายใน เพื่อ การคุ้มครองแก่งานออกแบบโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายการออกแบบ
หรือกฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น แต่หากประเทศสมาชิกมิได้ตรากฎหมายคุ้มครองแก่งานออกแบบ
โดยเฉพาะแล้ว ตามบทบั ญญัติข้ อ 3 สนธิสัญญาขององค์ก ารทรั พ ย์ สินทางปัญ ญาโลกว่าด้ว ย
ลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO Copyrights Treaty, 1996) กาหนดว่า ความคุ้มครองงานออกแบบทาง
อุตสาหกรรมย่อมได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2 มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหม สืบเนื่องจากงานผ้าไหมมีจุดกาเนิดจากงาน
หัต ถกรรมพื้ นบ้ า นของชุ ม ชนต่ า ง ๆ และงานผ้า ไหมจึ ง ได้ พั ฒ นาการมาสู่ ภ าคการผลิ ต แบบ
อุตสาหกรรมเช่ นในปัจจุบั น ส่ง ผลให้ล วดลายของผ้าไหมจึง มีพัฒนาการที่ยาวนาน 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
กาหนดความคุ้ ม ครองในด้า นศิ ป ะวัฒนธรรมก็ ตาม
แต่ภายใต้แนวความคิดของที่ประชุม
คณะทางาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) บรรดาประเทศสมาชิกใน
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ภาคพื้ นทวีป เอเชี ย และแอฟริก าต่า งต้องการขยายความคุ้ มครองแก่ ง านด้านศิล ปวัฒธรรมของ
ประเทศสมาชิก จนถึงปัจจุบันการดาเนินการดังกล่าวยังคงดาเนินต่อไป ในหัวข้อนี้จึงขอเสนอ
กรอบคาจากัดคาว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore) และคาว่า “องค์ความรู้ด้านประเพณี” (traditional
knowledge) รวมทั้งคาว่า “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) ต่อไปตามลาดับ
สื บ เนื่ อ งจากความสั บ สนในการใช้ ถ้ อ ยค า 3 ค าเกี่ ย วกั บ ความคุ้ ม ครองงานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คือ
1. คาว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore)
2. คาว่า “องค์ความรู้ด้านประเพณี” (traditional knowledge)
3. ค าว่า ‚การแสดงออกซึ่งวั ฒนธรรมของชนพื้ นเมือง” (cultural expressions of
indigenous people)
ส่งผลให้กลไกการทางานของคณะทางาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) เป็ นไปอย่ า งล่า ช้ า แต่อย่ างไรก็ ตามปัจจุบันอุปสรรคดังกล่าวได้ยุ ติล ง โดยที่ ประชุ ม
คณะท างาน GRTKF ขององค์ ก ารทรัพ ย์ สิ นทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ถือว่ า คาว่ า “ศิล ปะ
พื้นบ้าน” (folklore) เป็นคาที่มีความหมายอยู่ในถ้อยคา 2 คา คือ คาว่า “องค์ความรู้ด้านประเพณี ”
(traditional knowledge) และค าว่ า ‚การแสดงออกซึ่ ง วั ฒ นธรรมของชนพื้ น เมื อ ง” (cultural
expressions of indigenous people) ทาให้ความนิยมการใช้คาว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (folklore) จึง
ค่อย ๆ เลือนหายไป และที่ประชุม คณะทางาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) ได้ใช้พยายามสร้างคาที่มีความหมายครอบคลุมถึงงานศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่สุด
จนกระทั่งปัจจุบันคณะทางาน GRTKF ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึง
ได้บัญญัติศัพท์สองคา เพื่อการปกป้องงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ คาว่า“traditional cultural expressions” หรือ “expressions of folklore” พร้อม ๆ กับ
การยกร่า งข้อตกลงการคุ้ม ครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรมหรือการแสดงออกซึ่ง
ศิลปะพื้นบ้าน (WIPO Intergovernmental Committee’s draft provisions for protection of
‘traditional cultural expressions’ or ‘expressions of folklore) ขึ้น เพื่อวางกรอบแนวทางการใช้
คาดังกล่าว ดังปรากฏตามข้อ 1 ร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรม
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หรือการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้าน (WIPO Intergovernmental Committee’s draft provisions
for protection of ‘traditional cultural expressions’ or ‘expressions of folklore) ดังนี้
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
จากเนื้อหาของข้ อ 1 ร่า งข้อตกลงของคณะกรรมการองค์กรทรัพย์ สินทางปัญญาโลก
(WIPO) เพื่อการปกป้องการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ
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การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions of folklore)
โดยงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวจึงมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
(a) การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ การ
แสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions of folklore) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ
และไม่ว่ารูปแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ (tangible) หรือไม่อาจสัมผัสได้ (intangible) ทั้งนี้เพราะ
ประเพณี วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาเป็ น การแสดงออกทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง การแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้าน (expressions of folklore) ย่อมประกอบไปด้วยรูปแบบการแสดงหรือประกอบไปด้วย
ลักษณะ ดังนี้
(i) การแสดงด้วยถ้อยคา เช่น เรื่องเล่า วรรณคดี ตานาน โครง ปริศนา หรือการเล่า
เรื่องรูปแบบอื่น ๆ การร้อง ชื่อ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
(ii) การแสดงดนตรี เช่น เพลง และการประพันธ์ดนตรี
(iii) การแสดงออกซึ่งการกระทา เช่น การเต้นรา งานพิธีการ งานพิธีกรรมทาง
ศาสนา และการแสดงอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าการเต้นรา งานพิธีการ งานพิธีกรรมทางศาสนาจะลดขนาด
ลง หรือลดรูปแบบจากวัสดุที่ใช้จัดงานก็ตาม และ
(iv) การแสดงออกที่จับต้องได้ เช่น การผลิตงานศิลปะ ไม่ ว่าด้วยวิธีการวาด การ
ออกแบบ การพิ ม พ์ (รวมทั้ ง บอดี้ เ พ็ น ส์ ) การแกะ การปั้ น การสร้ า งเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
เครื่องปั้นดินเผาสีน้าตาลแดง (terracotta)3 งานตบแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก (mosaic) งานไม้ งาน
เครื่องเหล็ก งานเครื่องประดับ การจักสานตระกร้า การเย็บปักถักร้อย (needlework) งานสิ่งทอ
(textiles) งานเครื่องแก้ว (glassware) งานทอพรม (carpets) งานเครื่องแต่งกาย (costumes) งาน
หัตกรรม (handicrafts) อุปกรณ์เครื่องดนตรี (musical instruments) และรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง
ๆ ซึ่งงานเหล่านี้ คือ
(aa) ผลผลิตจากกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสติปัญญา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของเอกชนหรือสังคม
(bb) ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของสังคม และมรดก
ทางวัฒนธรรม และ

3

คาว่า Terra Cotta หรือ Terra Cotta ( ภาษาอิตาลี คือ "ดินเผา" จาก cocta Latin Terra) หมายถึงเครือ่ งดินเผาและ
ประติมากรรม ซึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาและประติมากรรมจะมีสีแดงไม่เคลือบมันเช่นงานเซรามิก
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(cc) การธารงไว้ การใช้ หรือการพัฒนา โดยสังคมหรือเอกชนผู้มีสิทธิ หรือมีความ
รับผิดชอบที่สอดคล้องกับกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติของสังคม
(b) วิถีทางพิเศษเพื่อการปกป้องและคุ้มครองงานตามข้อ 1 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
ร่างข้อตกลงฉบับนี้ เรื่องดังกล่าวจึงถูกบรรจุไว้ในในเวทีความตกลงระหว่างประเทศและภูมิภาค
ครั้งที่ 26 ต่อไป
จากคาจากัดความข้างต้นคาว่า ‚ภูมิปัญญาด้านประเพณี‛ (traditional knowledge) หรือคา
ว่า ‚การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง‛ (cultural expressions of indigenous people) จึงมี
ความหมายรวมถึงงานหัตถกรรมและงานสิ่งทอ และร่างข้อตกลงฉบับนี้มอบอิสระแก่ประเทศ
สมาชิก ท าให้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกบัญญัติขอบเขตศัพ ท์เฉพาะในงานทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของประเทศตนเอง เพื่อให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิ กมีเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กั บ ธรรมชาติข ององค์ ค วามรู้ด้า นวัฒนธรรมประเพณี ใ นประเทศตน ซึ่ง วิธีก ารเช่นนี้ย่ อมเป็ น
หนทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการการบัญญัติกฎหมายของประเทศสมาชิก
สาหรับความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมโบราณจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ไทยนั้น จากร่างข้อตกลงการคุ้มครองการแสดงออกของศิลปะและวัฒนธรรมหรือการแสดงออก
ซึ่งศิลปะพื้นบ้าน (WIPO Intergovernmental Committee’s draft provisions for protection of
‘traditional cultural expressions’ or ‘expressions of folklore) ลวดลายโบราณของผ้าไหมจังหวัด
สุ ริ น ทร์ แ ละจั ง หวั ด อื่ น ทั่ ว ประเทศไทยจึ ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในการแสดงออกซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(traditional cultural expressions) หรือการแสดงออกของขนบธรรมเนียมของชาวบ้าน (expressions
of folklore) ซึ่งลวดลายโบราณเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนผืนผ้าหรืองานสิ่งทอต่าง ๆ (textiles) ของ
ประเทศไทย ซึ่งชุมชนชาวบ้านและผู้ผลิตได้ผลิตขึ้น และลวดลายเหล่านี้จึงมีสถานะเป็นงานอัน
ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ซึ่ ง ในอนาคตหากร่ า งข้ อ ตกลงของ
คณะกรรมการองค์ก รทรัพ ย์ สินทางปัญญาโลก (WIPO)
เพื่ อการปกป้องการแสดงออกซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม (traditional cultural expressions) หรือ การแสดงออกของขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้าน (expressions of folklore) มีผลบังคับใช้แล้ว ประเทศไทยสามารถเลือกวิธีการคุ้มครอง
ได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ รูปแบบแรกตรากฎหมายเฉพาะเพื่อปกป้องงานด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
รูปแบบที่ สองการแก้ไ ขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อให้บทบัญญัติก ฎหมายฉบับนี้
สามารถปกป้องคุ้มครองลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ทุกลวดลาย ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์คือ
งานด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
2) มาตรฐานความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ในทางอุตสาหกรรม ภายใต้
บทบัญญัติข้อ 3 สนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์ 1996 (The WIPO
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Copyrights Treaty, 1996) ทาให้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ คือ งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
ข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์น ทาให้งานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้แก่ง านวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม ประกอบกับตามข้อ 2 สนธิสัญญากรุงเบอร์นได้ขยายความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์
มากขึ้น ดังนี้
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.
ส่ง ผลให้ ผ ลผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมแผนกวรรณคดี แ ละแผนกศิ ล ปะย่ อมได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ลวดลายผ้าไหมซึ่งภาคอุตสาหกรรมผลิตขึ้นใหม่ ย่อมถือ
เป็นงานศิลปะและเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ผลิตจะใช้วิธีการเช่นใด เพื่อการสร้างลวดลาย
บนผื น ผ้ า ไหม และประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) ต้ อ งให้ ค วาม
คุ้มครองแก่ลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์ เพราะจุดมุ่งหมาย
ของการผลิตลวดลายบนผืนผ้าไหม คือการสร้างงานศิลปะเพื่อตอบสนองรสนิยมและความต้องการ
ของผู้บริโภค
ดังนั้นในเวทีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีมาตรฐานความ
คุ้มครองลวดลายผ้าไหมและการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหม 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบแรก มาตรฐานความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหม
ของภาคอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ ซึ่งมาตรฐานความคุ้มครองดังกล่าวปรากฏอยู่ใ นสนธิสัญญากรุง
เบอร์นและสนธิสัญญาว่าด้วยความคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ในฐานะที่ ง านออกแบบและลวดลายบนผื นผ้ า ไหมเป็ น งานอั น มีลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง มาตรฐานความ
คุ้มครองรูปแบบแรกนี้ ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และแนวคาพิพากษาศาล
ฎีกาของประเทศไทย
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รูปแบบที่สอง มาตรฐานความคุ้มครองด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมาตรฐานใน
รูปแบบนี้ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การประชุมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และการยก
ร่างข้อตกลงฉบับปั จจุบัน โดยที่ประชุมองค์การทรัพย์ สินทางปัญญาโลกต่างยอมรับหลักการ
เบื้องต้นว่า งานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านหรือชุมชนย่อมได้รับการปกป้อง
พร้อม ๆ กับการกาหนดบทบัญญัติคานิยามงานด้านวัฒนธรรม ทาให้ลวดลายจากการทอผ้าไหม
ของชาวบ้านและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา แม้ว่าลวดลายผ้าไหมเหล่านี้
ในจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยจะไม่ปรากฏตัวทรงสิทธิ และในมุมมองนัก
กฎหมายทั่วไปจะถือว่า ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ตาม
7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยกับต่างประเทศ
ด้ ว ยเหตุ ที่ ผ้ า ไหมเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส าคั ญ รายการหนึ่ ง ของประเทศภาคพื้ น เอเซี ย
ตะวันออก และผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออกที่มีประวัติอันยาวนาน ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศผู้ส่งออก
ผ้าไหมล้วนสร้างบทบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการคุ้มครองงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมและลวดลายบนผืนผ้าไหมของประเทศตน รวมทั้งคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหม
การศึกษาในหัวข้อนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงแนวทางความคุ้มครองงานออกแบบและลวดลายผ้าไหม
ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่ผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออก
โดยเริ่มจากโครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศเปรียบเทียบกับโครงสร้างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย รูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย ความคุ้มครอง
ลิข สิท ธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมของต่างประเทศเปรีย บเทีย บกับกฎหมายไทย ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายต่างประเทศไทยและตามกฎหมายไทยตามลาดับ
7.2.1 โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศเปรียบเทียบกับโครงสร้างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย
จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้า
ประเทศ อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศเกาหลี
ใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินเดียนั้น พบว่า ปัจจุบันประเทศทั้งห้าล้วนเป็ นสมาชิกองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และต่างเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น และสนธิสัญญา
ลิข สิ ท ธิ์ ส ากลขององค์ ก ารทรั พ ย์ สินทางปัญญาโลก ซึ่ งท าให้ ทั้ง ห้าประเทศต่า งตรากฎหมาย
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตนเอง โดยเนื้ อ หาสาระของกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ทั้ ง ห้ า ประเทศต่ า งสอดคล้ อ งกั บ
สนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ
ประเทศทั้งห้ามีโครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์แบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
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1 โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีกฎหมายอีกฉบับหรือพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นคู่มือประกอบการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
จากการศึกษาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นหนึ่งในบทบัญญัติความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปัญญา ซึ่งเกือบทุกประเทศผู้ผลิตผ้า
ไหมต่างให้ความส าคัญ และตรากฎหมายลิขสิทธิ์อยู่ใ นรูปพระราชบัญญัติทั้งสิ้น ยกเว้นเพีย ง
ประเทศสาธารณรั ฐสั ง คมนิย มเวี ย ดนามประเทศเดี ย ว เพราะประเทศสาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนามมอบความคุ้ ม ครองกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่ใ นประมวลกฎหมายแพ่งและพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อม ๆ กัน
นอกจากนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสังคมนิยมเวียดนามยังได้ตรา
พระราชกฤษฎี ก าหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น เสมื อ นคู่ มื อ แก่
นักกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างระบบกฎหมายลิ ขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่องจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งเปิดประเทศเพียงเวลาไม่นานนัก โครงสร้างระบบกฎหมาย
จึงเพิ่งถูกพัฒนาขึ้น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เพิ่งผลิตนักกฎหมาย เพื่อรองรับระบบ
ทุนนิยมทางเศรษฐกิจของตน เช่นเดียวกันกับ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่เป็นหนึ่งในกฎหมายทางเศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่งถูกตราขึ้นเพียงไม่นานนัก ทาให้สภา
ประชาชนของประเทศจีนจึงเล็งเห็นความจาเป็น ว่า การใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาจเกิดปัญหาการปฏิบัติได้ หากรัฐสภาผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว ด้วยเหตุนี้
รัฐสภาเห็นชอบร่วมกันและประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ถึง 3 ฉบับ ดังนี้
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)
โดยเนื้ อ หาสาระของกฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น รายละเอี ย ดและค าอธิ บ ายตั ว บทกฎหมาย วิ ธี ก าร
ดาเนินการบังคับใช้สิทธิ และการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายลิขสิทธิ์
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ฉบับที่สาม พระราชบัญญัติ Provision on the Protection of Traditional Crafts and Art
1997 กฎหมายฉบับนี้เป็นรายละเอียดของการปกป้องงานด้านศิ ลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามที่
มาตรา 6 กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 กาหนดไว้
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งสามฉบับข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ด้วยเหตุผลด้าน
การปฎิรูปภาคเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านกฎหมายพื้นฐานที่สาคัญต่อเศรษฐกิจ ทาให้โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานะเป็น
เป็นบทบัญญัติหลัก และในขณะเดียวกัน นักกฎหมายจีนยังต้องอาศัยกฎหมายฉบับอื่น ๆ อีกหลาย
ฉบับ เพื่อเป็นคู้มือการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) โครงสร้างระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาหรับ
โครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมายลิขสิทธิ์ถือเป็นส่วน
หนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code) ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1994 โดยเฉพาะอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ ส าคั ญฉบั บ หนึ่ง รัฐสภาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิย มเวีย ดนามได้ตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องแยกออกเป็น 3 ฉบับด้วยกัน ดังนี้
ฉบับแรก ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1994
กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ โดยตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง (Civil Code) ถือว่า สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมมีคุณค่าเท่าเทียมกับสิทธิ์ในทางทรัพย์สิน
ตามกฎหมายแพ่ง
ฉบั บ ที่ ส อง พระราชบั ญญัติก ฎหมายทรัพ ย์ สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual
Property Law 2005) กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รวบรวมเนื้อหาด้านสารบัญญัติเกี่ยวกั บ
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้อย่างครบถ้วน และเนื้อหา
บทบัญญัติก ฎหมายฉบั บนี้ยัง สอดคล้องกับสนธิสัญญากรุงเบอร์น สนธิสัญญากรุงปารีส และ
สนธิสัญญาฉบับอื่น ๆ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิอยมเวียดนามเป็นสมาชิกอยู่ พระราชบัญญัติ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005) จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
สารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่สาคัญ และพระราชบัญญั ติฉบับนี้ยัง
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
ถื อ เป็ น คู่ มื อ การใช้ ก ฎหมายของนั ก กฎหมาย เพื่ อ ที่ นั ก กฎหมายจะสามารถใช้ แ ละตี ค วาม
พระราชบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 (Intellectual Property Law 2005) อย่าง
ถูกต้อง
จากกฎหมายทั้ ง สามฉบั บ ข้ า งต้ น จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า ประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์หลายฉบับ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ที่ 100 ปี ค.ศ.2006 (DECREE No. 100/2006/ND-CP OF
SEPTEMBER 21, 2006, DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A
NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY
LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS) ที่มีฐานะเป็นคู่มือการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ ภายใต้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คือประเทศทั้งสองต่างเผชิญปัญหาด้านสงครามกลางเมือง ซึ่ งประชาชนมีความเห็นแตกแยกทาง
การเมือง จนทาให้กระบวนการพัฒนาประเทศภายหลังปัญหาการเมืองยุติลงเป็นไปอย่างล่าช้า
ในขณะที่ประเทศทั้งสองเริ่มเปิดประเทศ และรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างรับแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
ทุ น นิ ย มเข้ า มาผสมผสานระบบการเมื อ งแบบคอมมิ ว นิ ส ต์ ส่ ง ผลประเทศทั้ งสองต้ อ งเร่ ง
กระบวนการตรากฎหมายสมัยใหม่และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรองรับ การลงทุนจาก
ต่างประเทศ ในขณะที่ภาคการศึกษากฎหมายยังอยู่เพียงขั้นเริ่มต้น ดังนั้นเมื่อประเทศทั้งสองต่าง
ประกาศใช้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ รั ฐ สภาของทั้ ง ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และประเทศ
สาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวีย ดนามจึ ง จ าเป็ นต้ องตรากฎหมายอี ก ฉบั บหนึ่ง ด้ วยความมุ่ งหวัง ว่ า
กฎหมายฉบับนี้จะเป็นคู่มือและแนวทางการใช้การตีความกฎหมายลิขสิทธิ์แก่นักกฎหมายประเทศ
ตนอย่างถูกต้อง
2 โครงสร้า งระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ไ ม่มีกฎหมายอีกฉบับ เป็นคู่ มือประกอบการใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์
สาหรับประเทศกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและส่งออกผ้าไหมอีกจานวน 3 ประเทศ อันได้แก่
ประเทญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศอินเดีย ประเทศทั้งสามนี้กลับมีโครงสร้างทางกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่แตกต่างจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กล่าวคือประเทศทั้งสามมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว เพื่อการบังคับใช้ภายในประเทศ
ของตน ในฐานะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ดังปรากฏตาม
ข้อเท็จจริงแต่ละประเทศ ดังนี้
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1) ประเทศญี่ ปุ่น กฎหมายลิ ขสิท ธิ์ที่ใ ช้ บังคับ อยู่ ใ นปัจจุ บัน ได้แ ก่ พ ระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 โดยกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์ฉบับเดียวของ
ประเทศญี่ ปุ่ น และกฎหมายฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาสาระสอดคล้ อ งกั บ สนธิ สั ญ ญากรุ ง เบอร์ น และ
สนธิสั ญญาลิข สิ ท ธิ์ส ากลขององค์ ก ารทรัพ ย์ สิน ทางปัญญาโลก ในฐานะที่ ประเทศญี่ปุ่ นเป็ น
สมาชิกอยู่ ทั้งเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงงานสารสนเทศ สื่ออินเตอร์เน็ต และ
การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น
2) ประเทศอินเดีย กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใ ช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พ ระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ประเทศอินเดีย 1957 (India Copyright Act 1957) กฎหมายฉบับนี้จึงถือเป็นกฎหมาย
สารบั ญ ญั ติ ที่ ส าคั ญ เพี ย งฉบั บ เดี ย วด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ โดยกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ นี้ มี จุ ด เด่ น ก็ คื อ
กฎหมายฉบั บ นี้มุ่ ง คุ้ ม ครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ง
อุตสาหกรรมทั้งสองนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอินเดีย พร้อม ๆ กับ
การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ เช่น งานวรรณกรรม งาน
ศิลปกรรม ฯลฯ รวมทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังมอบความคุ้มครองแก่งานหัตถศิลป์ ของประเทศตน ใน
ฐานะที่งานดังกล่าวเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่ว่างานหัตถศิลป์เหล่านั้นจะอยู่ในรูป งานสิ่งทอ
อาทิผ้าไหม หรืองานจักสาน ฯลฯ
3) ประเทศเกาหลีใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 กฎหมายฉบั บนี้ถือเป็นกฎหมายสารบัญญัติด้านลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียวของ
ประเทศเกาหลีใต้ โดยกฎหมายฉบับนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอื่น ๆ คือ
กฎหมายฉบับนี้รองรับความคุ้มครองแก่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (TMPs) และห้ามการผลิตหรือส่งถ่าย
โอนข้อมูลในระบบเครือข่า ยข้อมูล (TMPs) รวมทั้งวางโครงสร้างเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ
(notice and takedown) ภายใต้การจัดการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้
กระตุ้นเตือนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ถือเป็นขอบเขตความคุ้มครองใหม่ที่กว้างขึ้นกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอื่น ๆ สืบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ของประเทศเกาหลีใต้เป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญและสร้างรายได้แก่
ประเทศตนอย่างมหาศาล ทาให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้จึงวางขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่
เกมส์ออนไลน์ในรูปข้อมมูลอิเล็คทรอนิกส์อย่างพิเศษ พร้อม ๆ กับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
อื่น ๆ เช่นงานวรรณกรรม งานศิลปะ เป็นต้น
ส าหรั บ ประเทศไทย ปัจ จุ บัน พระราชบัญ ญั ติลิ ข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 นั บเป็ นกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่ผลบังคับใช้ ณ เวลานี้ โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพียง
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ฉบับเดียว และประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้เป็นคู่มือประกอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 เกิ ด ขึ้ น จากความตกลงระหว่ า งประเทศด้ า น
ลิขสิทธิ์ เช่นสนธิสัญญากรุงเบอร์น ฯลฯ โดยการยกร่างกฎหมายใช้วิธีการแปลความตกลงระหว่าง
ประเทศภาษาอังกฤษออกเป็นภาษาไทย
2) พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มุ่งคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความตกลง
ระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ โดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความต้องการของประเทศไทย
3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีข้อยกเว้นความรับผิดจานวนมาก สิ่งนี้เป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะความจาเป็นต้องรับรองลิขสิทธิ์ของชาวต่างชาติ เพื่อ
ปกป้ องผลประโยชน์ด้ า นการค้า การลงทุนของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ ในฐานะเป็น
ผู้ บ ริ โ ภคงานด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา จนส่ ง ผลให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 จึ ง มี
ข้อยกเว้นความรับผิดจานวนมากมาย
4) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายสารบัญญัติ ด้านลิขสิทธิ์ฉบับเดียว
โดยประเทศไทยไม่มีกฎหมายฉบับอื่นใดเป็นคู่มือการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุที่ ประเทศไทยมี
ระบบการศึกษากฎหมายและพัฒนาการที่สืบเนื่องต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน การผลิตนักกฎหมาย
และการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความต่อเนื่อง จนนักกฎหมายไทยมีความสามารถ
เพียงพอในการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้ตรงกันกันข้ามกันประเทศที่เพิ่งเปิดรับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ดังนั้นหากพิจารณาโครงสร้างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทยกับ
โครงสร้า งกฎหมายลิข สิท ธิ์ข องประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศแล้ว พบว่ า
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายสารบัญญัติ คือกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียว โดย
ประเทศไทยมิได้มีกฎหมายฉบับอื่น ๆ เพื่อเป็นคู่มือการใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ก็มิได้เกิดขึ้นจากความต้องการพื้นฐานของอุตสาหกรรมของไทยหรือความต้องการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง
7.2.2 รูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศเปรียบเทียบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย
แม้ว่าประเทศไทยและประเทศกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและส่งออกผ้าไหมทั้ง ห้าประเทศ อัน
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ประเทศอินเดีย และประเทศเกาหลีใต้ ต่างเป็นภาคีสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับอื่น ๆ ก็ตาม แต่ในด้านรูปแบบคาจัดความคาว่า “งาน” (works) ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์แต่ละประเทศคุ้มครองแล้ว ปรากฏว่าแต่ละประเทศต่างมีวิธีการแยกแยะรายละเอียดที่
แตกต่างกัน โดยทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวนี้ มีผลต่อความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลวดลายบนผืนผ้า
ไหมและสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มประเทศที่บัญญัติคาว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้ เพื่อ
รองรับงานศิลปะทุกประเภท
2. กลุ่มประเทศที่บัญญัติคาว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้ แต่
ไม่อาจรองรับงานศิลปะทุกประเภท
1. กลุ่มประเทศที่บัญญัติคาว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้ เพื่อ
รองรับงานศิลปะทุกประเภท อันได้แก่การที่บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์กาหนดว่า “งาน” (work)
คื อ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายที่ มี อ ยู่ ห ลากหลายประเภท และงานแต่ ล ะประเภทต่ า งมี
รายละเอีย ดปลีกย่ อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของงานศิล ปะ (art work) ปรากฏผล
การศึกษาว่า บรรดากลุ่มประเทศผ้าผลิตและส่งออกผ้าไหมจานวนถึง 5 ประเทศ อันได้แก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินเดีย
และประเทศเกาหลีใต้ ทั้งห้าประเทศนี้ต่างบัญญัติคาจากัดความคาว่า “งาน” (works) และแยกแยะ
รายละเอียดของงานไว้ เพื่อรองรับงานศิลปะทุกประเภทไว้ดังต่อไปนี้
1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) ประเทศญี่ปุ่น
3) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4) ประเทศอินเดีย
5) ประเทศเกาหลีใต้
1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรา 3 Copyright Act of People’s Republic
of China 2002 ได้ บั ญญั ติค าว่า “งาน” ว่า ได้แ ก่ งาน 5 ประเภท คือ งานวรรณกรรม ศิ ล ปะ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ถ้อยคาเหล่านี้เป็นเพียงคาที่มีความหมายอย่างกว้าง เพื่อให้บทบัญญัติฉบับนี้สามารถรองรับงาน
อันมีลิขสิทธิ์จานวนมากของประเทศตนได้
ในส่วนรายละเอียดของคาว่า “งาน” (works) ปรากฏตามมาตรา 3 Copyright Act of
People’s Republic of China 2002 ว่า งานทั้งสี่ประเภทคืองานที่ต้องปรากฏต่อสาธารณชนด้วย
รูปแบบวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานเขียน งานเกี่ยวกับการพูด งานดนตรีกรรม งานละคร

281

งานศิ ล ปะพื้ นบ้ า น (quyi') งานศิ ล ปะเกี่ ย วกั บการรา ( choreographic) และงานเต้นแอโรบิ ค
งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน งานออกแบบทางวิศวกรรม และงานออกแบบผลิตภัณ ฑ์ แผนที่
งานภาพร่าง (สเก็ตภาพ) งานกราฟฟิค และหุ่นจาลองของดังกล่าว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น
หากพิ จารณาเฉพาะโครงสร้างการให้ คาจากั ดความคาว่า “งานศิล ปะ” แล้ว พบว่า
มาตรา 3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2002 จะเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่กาหนดว่า งานศิลปะคือ
งานวิจิตรศิลป์ (fine art) และงานสถาปัตยกรรม แต่ในส่วนรายละเอียดของงานวิจิตรศิล ป์
(fine art) และงานสถาปั ตยกรรมได้ถูกอธิบายไว้ในพระราชบัญญัติ 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;
จากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 4 ข้ า งต้ น ทาให้ เ ห็ นรู ป แบบงานศิ ล ปะประเภทงานวิจิ ต รศิ ล ป์
(fine art) ว่าหมายถึง การสร้างงานหุ่นจาลองสองมิติหรือสามมิติทางศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยเส้น สี
หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งก่อเกิดผลลัพธ์ด้านคุณค่าความงามทางศิลปะ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์
งานเขียนตัวอักษร และการแกะสลัก เป็นต้น ซึ่งวิธีการให้คาอธิบายดังกล่าวจึงเป็นการแยกแยะ
รายละเอียดของงานไว้ เพื่อรองรับงานศิลปะทุกประเภท ภายใต้การยกตัวอย่างของคาว่า “such as”
ทาให้กฎหมายลิขสิทธิ์จีนจึงเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างรองรับงานด้านศิลปะที่หลากหลายประเภท
และวิธีการผลิตได้อย่างดี
ด้วยเหตุนี้ตามรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2002 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2002 มีรูปแบบการให้
คานิยามคาว่า “งาน” อันมีลิขสิทธิ์แยกเป็น 2 ส่วนหลัก ก็คือ ส่วนแรกเป็นการกาหนดขอบเขตงาน
อันมี ลิข สิทธิ์อย่า งกว้า ง ๆ ภายใต้คาอธิบายว่า งาน (works) มีเพีย ง 5 ประเภท อันได้แก่ งาน
วรรณกรรม งานศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและสิ่งที่มี
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ลักษณะคล้ายคลึงกัน และส่วนที่สองเป็นคาอธิบายรายละเอียดของงานทั้ง 5 ประเภทข้างต้นว่า
งานเหล่านี้ต้องปรากฎอยู่ในรูปแบบใด เช่น งานเขียน งานพูด ฯลฯ ซึ่งในส่วนที่สองนี้รัฐสภา
จีนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยที่โครงสร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้ง
5 ประเภทส่วนแรกมิได้รับความกระทบกระเทือนแต่อย่างใด
2) ประเทศญี่ ปุ่ น นั บ เป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ที่ มี พั ฒ นาการด้ า นกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อั น
ยาวนาน และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 ได้วางรูปแบบคาจากัดความคาว่า “งาน” (works)
อันมีลิขสิทธิ์อย่างกว้าง ๆ ดังปรากฏตามมาตรา 2 (1) (i) ว่า
‚งาน‛ (work) หมายความถึง ผลผลิตทางความคิดหรือารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอย่าง
เด่นชัดถึงความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตเช่นนี้ถูกจัดทาขึ้นในแผนกวรรณกรรม วิทยาศาสตร์
ศิลปะ หรือดนตรี4 ด้วยเหตุนี้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นจึงมีเพียง 4 ประเภท
เท่านั้น คือ งานแผนกวรรณกรรม งานแผนกวิทยาศาสตร์ งานแผนกศิลปะ งานแผนกดนตรี ซึ่ง
คาเหล่านี้มีความหมายกว้างขวางมาก
ด้ า นรายละเอี ย ดของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ นั้ น เนื่ อ งจากงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามมาตรา 3
พระราชบั ญญั ติลิข สิท ธิ์ ค.ศ.2006 มีขอบเขตกว้างมาก ทาให้ใ นมาตรา 10 พระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 จึงกาหนดรายละเอียดของงานตามมาตรา 3 ไว้ว่า “งาน” ตามกฎหมายฉบับนี้
ย่อมหมายความรวมถึงงานรูปแบบต่าง เช่น วรรณกรรม งานละคร บทกลอน งานพิมพ์ หรืองาน
ศิลปะอื่น ๆ เป็นต้น และด้วยการอธิบายรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่ใช้คาว่า “หรืองาน
ศิลปะอื่นๆ” ได้ส่งผลให้ผู้สร้า งสรรค์งานศิลปะชาวญี่ปุ่นหลากแขนงอาจได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ได้ เช่น งานเขียนตัวอักษรอวยพรบนกระดาษ งานพับกระดาษแบบญี่ปุ่น ฯลฯ
ดังนั้นด้วยรูปแบบการให้คาจากัดความงานอันมีลิขสิทธิ์และการอธิบายรายละเอียดของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นข้างต้น ทาให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 สามารถรองรับงาน
ศิลปะทุกชนิดได้อย่างดี ประเทศญี่ปุ่นจึงนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีโครงสร้างคานิยามคาว่า “งาน”
(works) อย่ า งกว้า ง ๆ และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 ยั งก าหนดรายละเอีย ดของงาน
จานวนมากและหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้ผลิตงานชาวญี่ปุ่น
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 าเหล่า นี้มี ค วามหมายอย่ า งกว้า ง ทาให้ ข้อ ความต่ อมาของมาตรา 14 (1) ข้อ g จึง บัญ ญั ติ
รายละเอียดของงานทั้งสามว่า งานทั้งสามประเภทยังรวมถึงงานประเภทต่าง ๆ อีกจานวนมากตาม
ข้อ a ถึงข้อ m เช่นงานวรรณกรรมและงานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หนังสือตาราภาษาต่างประเทศ
อุปกรณ์การสอน และงานอื่น ๆ ที่แสดงออกในรูปตัวอักษรหรืองานเขียนรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงนับเป็น
อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งกาหนดคานิยามคาว่า “งาน” (works) ภายใต้คาที่มีความหมายอย่างกว้าง ๆ
เพียง 3 คา คือ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม และ งานวิทยาศาสตร์ และภายใต้บทบัญญัติมาตรา
เดียวกันนีย้ ังได้ให้คาอธิบายตัวอย่างงานทั้งสามประเภทจานวนมาก ทาให้การใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประสิทธิภาพสูงประเทศหนึ่ง
4) ประเทศอินเดีย นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ประเทศอินเดีย
ค.ศ.1957 ของตนเอง โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ภายใต้คาว่า “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
ด้วยรูป แบบโครงสร้า งการกาหนดคานิย ามข้างต้น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศ
อิน เดี ย ค.ศ.1957 ได้ วางขอบเขตงานอัน มีลิ ขสิ ท ธิ์ภ ายใต้ ก ลุ่ม งาน ซึ่ง แต่ ล ะกลุ่ม งานจะมี
ความหมายอย่างกว้าง ๆ พร้อมกับบทบัญญัติมาตรา 2 ข้ออื่น ๆ จึงได้อธิบายรายละเอียดของงาน
แต่ละชนิดไป เช่น ข้อ C คือคาอธิบายลักษณะของงานศิลปะกลุ่มแรก เป็นต้น ทาให้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศอินเดียจึงมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างขวาง และไม่ก่อเกิดปัญหาในการใช้
การตีความและรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์หลากหลายรูปแบบ
5) ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบัญญั ติกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีความ
โดดเด่น และบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ก็มีคาอธิบายงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เปิดกว้าง ทาให้กฎหมาย
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 ได้กาหนดมีลิขสิทธิ์ไว้ 9 ประเภท คือ
ประเภทแรก นวนิยาย บทกวี บทความ การบรรยาย การพูด การแสดง และงาน
วรรณกรรมอื่น ๆ
ประเภทที่สอง งานดนตรีต่าง ๆ
ประเภทที่สาม งานมหรสพ รวมทั้งงานละคร การเต้นรา ละครใบ้
ประเภทที่สี่ การพิมพ์ งานเขียนด้วยมือ การออกแบบ การแกะสลัก งานหัตถศิลป์
งานศิลปประยุกต์และงานศิลปะอื่น ๆ
ประเภทที่ห้า งานสถาปัตยกรรม รวมถึงหุ่นจาลองและแบบผังของงานสถาปัตยกรรม
ประเภทที่หก งานภาพถ่ายรวมถึงรูปภาพหรืองานอื่นอันมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึง
กัน
ประเภทที่เจ็ด งานภาพยนตร์
ประเภทที่ แ ปด งานแผนที่ สถิ ติ การวาดออกแบบ การสเก็ ตภาพ หุ่น จาลองและ
แผนภาพของงาน
ประเภทที่เก้า งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์6
จากรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเก้าประเภทข้างต้น หากพิจารณาคาอธิบายรายละเอียด
ของงานศิลปะตามมาตรา 4 อนุ 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 แล้วจะพบว่า งานศิลปะอาจ
เกิดขึ้นจากกรรมวิธีที่หลากหลาย ทั้งนี้ไม่ว่าในรูป การพิมพ์ 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 งานศิลปประยุกต์และงานศิลปะอื่น ๆ ทาให้ขอบเขตความคุ้มครองงาน
ศิลปะของประเทศเกาหลีใต้มีความทันสมัยและครอบคลุมงานศิลปะทุกรูปแบบ ทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบ
งานศิลปะในปัจจุบันหรืออนาคต ภายใต้วิธีการใช้คาอธิบายที่เปิดกว้าง คือการใช้คาว่า งานศิลปะ
อื่น ๆ
ดั ง นั้ น แนวทางการร่ า งบทบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องทั้ ง ห้ า ประเทศ อั น ได้ แ ก่ ป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินเดีย
และประเทศเกาหลีใ ต้ ทั้ ง ห้า ประเทศต่างยึ ดแนวทางเดีย วกั น เพื่ อผลการบังคับใช้ก ฎหมาย
ลิขสิทธิ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งห้าประเทศต่างกาหนดรูปแบบงานอันมี
ลิขสิทธิ์ภายใต้คาที่มีความหมายกว้าง ๆ เช่น งานศิลปะ งานวรรณกรรม ฯลฯ พร้อม ๆ กับการ
ให้คาอธิบายงานเหล่านั้นตามแบบวัฒนธรรมของตน ทาให้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้ง ห้า
ประเทศมีความเหมาะสมต่อสังคมของประเทศตน รวมทั้งคาจากัดความงานอันมีลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศยังเปิดกว้างและสามารถรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์หลากหลายประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต
2. กลุ่มประเทศที่บัญญัติคาว่า “งาน” (works) และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้ แต่
ไม่อาจรองรับงานศิลปะทุกประเภท อันได้แก่การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กาหนดประเภทของ
งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ และรายละเอี ย ดของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ต่ ล ะประเภทอย่ า งชั ด เจน โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เช่นนี้จะไม่มีข้อความรองรับงานรูปแบบอื่น ๆ และจากการศึกษาประเทศ
ไทยจัดเป็นประเทศที่บัญญัติกฎหมายรูปแบบนี้
ด้วยโครงสร้างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ กาหนดรูปแบบงานอันมีลิขสิ ทธิ์
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก บทบัญญัติทั่วไปที่กาหนดว่า งานประเภทใดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังปรากฏ
อยู่ในมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งมาตรานี้ระบุว่า งานอันมีลิขสิทธิ์พึงมีอยู่ 9
ประเภทเท่านั้น อันได้แก่งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งาน
โสตทัศ นวัส ดุ งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสีย ง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ส่งผลให้งานสร้างสรรค์อื่นใดก็ไม่อาจเป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ได้ หากงานดังกล่าวไม่อาจจัดเข้ากลุ่มงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว
ส่วนที่ ส อง บทบัญญั ติส่วนคาจากัดความ บทบัญญัติ ส่วนนี้เป็นการให้คาอธิบายใน
รายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ และคาจากัดความศัพท์ที่สาคัญตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 โดยเนื้อหาบทบัญญัติส่วนนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ด้ า นรู ป แบบวิ ธี ก ารอธิ บ ายรายละเอี ย ดในค าจ ากั ด ความงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ม าตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ปรากฏว่า บทบัญญัติมาตรา 4 ใช้วิธีการให้คาอธิบายที่ชัดเจน
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และรัดกุมตามแบบนักกฎหมาย ทาให้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเกิดความชัดเจนในการใช้
งาน แต่ ใ นทางปฏิ บั ติแ ล้วนั ก กฎหมายอาจเกิ ด ปัญหาข้อถกเถี ย งในการใช้ก ารตีค วาม เพราะ
บทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บัญญัติข้อความที่รัดกุมมาก จนอาจส่งผล
ให้งานบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครองก็ได้ ดังเช่นปัญหาการใช้การตีความคาว่า ‚งานศิลป
ประยุกต์ ‛ กั บลวดลายบนผืนผ้า ไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย ดังปรากฏข้อความตามมาตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ว่า
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น
นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า‛
จากคานิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า 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 งานเหล่ า นี้ จึ ง ไม่ อ าจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ทั้ ง ๆ ที่ ง านเหล่ า นี้ เ ป็ น งานทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศ เช่น งานเครื่องจัก สาน ลวดลายบนผ้าไหมที่เกิดจากการทอ เป็น
ต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยสภาพการบั ญ ญั ติ ค าจ ากั ด ความที่ ชั ด เจนของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะประยุกต์ที่ระบุรายละเอียดไว้อย่างแน่นอน ทาให้ปัจจุบันทางออกของ
นักกฎหมายไทยก็คือ การใช้นิติวิธี อันได้แก่การคิด การใช้ การตีความ เพื่อเสริมสร้างกฎหมาย
ให้รองรับกั บข้ อเท็จจริง ต่า ง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่องเฉพาะราว ดังเช่นนัก กฎหมายบางท่าน
ตีความว่า การปัก การทอและการถัก คือวิธีการสร้า งงานจิตรกรรมรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าไม่ปรากฏ
ข้อความว่า วิธีการปัก การทอและการถักอยู่ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก็ตาม
ทาให้ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่วิธีการดังกล่าวก็ขาดความแน่นอน
เพราะนักกฎหมายอีกหลายท่านก็อาจตีความในแง่มุมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 จึงเป็นบัญญัติกฎหมายประเภทหนึ่ง ซึ่ง
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติ คาว่า “งาน” (works) อันมีลิขสิทธิ์และแยกแยะรายละเอียดของงานไว้
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อย่างชัดเจน จนนักกฎหมายไทยต้องใช้นิติวิธี เพื่อการตีความบทบัญญัติกฎหมายให้รองรับข้อ
พิพาทต่าง ๆ จนสภาพการใช้งานกฎหมายภายใต้โครงสร้างเช่นนี้จึงเกิดความไม่แน่นอน ทั้งนี้
แล้วแต่ว่า นัก กฎหมายไทยแต่ล ะท่านจะมีความเห็นไปเช่นใด ท้ายที่สุดผลลั พ ท์ที่ตามมาก็ คื อ
กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ม่ อ าจรองรั บ ผลประโยชน์ ข องประเทศได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ในทางกลั บ กั น
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กลับตอบสนองความคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ด้วยผลของสนธิสัญญากรุงเบอร์นและสนธิสัญญาฉบับอื่น ๆ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่
7.2.3 ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหมของต่างประเทศเปรียบเทียบ
กับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สืบเนื่องจากผลของสนธิสัญญากรุงเบอร์นที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้า
ไหมทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่างให้ความคุ้มครอง
งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมทางอุต สาหกรรม ซึ่ งแต่ล ะประเทศมีรู ปแบบวิธี ก ารคุ้ มครองที่
แตกต่างกันไปและสามารถจาแนกออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
1 กลุ่มประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
2 กลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามบทบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์
1. กลุ่มประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม จากการศึกษากฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ พบว่า ปัจจุบันประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหมเพียงสี่ประเทศเท่านั้นที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ โดยประเทศทั้งสี่นี้มีรูปแบบวิธีการคุ้มครองงานออกแบบที่แตกต่างกั น ซึ่งผลการศึกษา
สามารถจาแนกความแตกต่างออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะ
2) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์
3) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์
4) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานงานออกแบบผลิตภัณฑ์
1) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะ สาหรับความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้า
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ไหม ในฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะตามกฎหมายลิ ขสิทธิ์ จากการศึกษา
พบว่ า ประเทศอิน เดีย เป็ น ประเทศเดี ย วเท่า นั้นที่ เลือ กคุ้ม ครองรู ปแบบงานศิ ล ปะ ดั งปรากฏ
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;
โดยเหตุที่ ประเทศอินเดียให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใ นงานเพี ยง 3 ประเภทเท่านั้น คือ
ประเภทงานวรรณกรรม งานละคร งานดนตรี หรือ งานศิ ล ปะ และประเภทงานภาพยนตร์
รวมทั้งประเภทงานบันทึกเสียง ประกอบกับตามมาตรา 2 (c) กฎหมายลิขสิทธิ์ 1957 ได้อธิบาย
ขอบเขตของงานศิลปะไว้ว่า งานศิลปะย่อมหมายความถึงงานที่เกิดจากกรรมวิธีการพิมพ์ การแกะ
การวาด เป็ นต้น ทั้งนี้ไม่ว่างานศิลปะดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้วงการนักกฎหมายอินเดียมีความเห็นว่า งานออกแบบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทเป็น
งานศิลปะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่ว่างานออกแบบลวดลายผ้าไหม งานออกแบบงานเครื่อง
เคลือบเซรามิค ฯลฯ
เช่นเดียวกันกับ ศาลอินเดีย เห็นว่า งานออกแบบทางอุ ตสาหกรรมทุกประเภทเป็นงาน
ศิลปะ (artistic works) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยศาลเล็งเห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
คือการคุ้มครองงานศิลปะทุกประเภท ทั้งนี้ไม่ว่างานศิลปะดังกล่าวจะมีคุณค่าทางศิลปะมากหรือ
น้อยเพียงใด แม้ว่าขณะนี้ศาลยังไม่เคยมีคาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวเลยก็ตาม7
ดังนั้นประเทศอินเดียจึงคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปะอันมีลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมิได้บัญญัติว่า งานออกแบบ
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรงก็ตาม 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) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่งานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานศิลปประยุกต์ ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่ง ตามมาตรา 14 อนุ 1 ข้อ g พระราชบัญญัติทรัพ ย์สินทางปัญญา 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 การนาเสนองานในรูปลายเส้น สี รูปทรงสามมิติ หรือ
งานโครงสร้าง และการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้น รวมทั้งต้องเป็นการผลิตงาน
จานวนมาก ๆ ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์ หรือโดยเครื่องจักรกล เช่น เครื่องหมาย งานหัตถศิลป์
หรือ งานวิจิตรศิ ลป์ fine-arts โดยตามบทบัญญัตินี้ งานดังกล่าวแสดงออกในรูปผลผลิต หรือ
บรรจุภัณฑ์‛
ดังนั้นงานออกแบบทุกประเภทคืองานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปประยุกต์ (applied
art works) ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005 และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมก็
คือหนึ่งในงานออกแบบชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมจึง เป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2005
3) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่ง านออกแบบลวดลายผ้า ไหมคื องานศิ ลปประยุ กต์แ ละงานออกแบบผลิต ภัณฑ์ ได้แ ก่
ประเทศเกาหลีใต้ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 มาตรา 4 (1) ข้อ 4 8 ได้กาหนดว่า งาน
อันมีลิขสิท ธิ์ย่ อมหมายความรวมถึงงานออกแบบ หรืองานศิล ปประยุ กต์ ส่งผลให้บรรดางาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและงานออกแบบอื่น ๆ จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานออกแบบหรือ
งานศิ ล ปประยุ ก ต์ แต่ ปั จจุ บั น ศาลสู ง เกาหลี ใ ต้ ถื อว่ า งานออกแบบทุ ก ประเภทเป็ นงานศิ ล ป
ประยุกต์ ดังปรากฏตามคาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 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) ประเทศที่ให้ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ใน
ฐานะที่ งานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมคื องานออกแบบผลิต ภั ณฑ์ ประเทศที่ ใ ห้ ความคุ้ ม ครอง
ลัก ษณะดังกล่า วได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังปรากฏความตามตามมาตรา 3 (7)
Copyright Act of People’s Republic of China 20029 ว่า งานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน งานเหล่านี้คือ
งานอันมีลิข สิท ธิ์ โดยสิ่ง เหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้ เช่น งานออกแบบทาง
วิศ วกรรม และงานออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ แผนที่ งานภาพร่าง (สเก็ ตภาพ) งานกราฟฟิ ค และ
หุ่นจ าลองของดัง กล่ า ว เป็ นต้ น ด้ว ยเหตุนี้ งานออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ อั นประกอบไปด้วยเส้ น สี
รูป ร่า ง รูป ทรงของผลิตภัณฑ์ งานออกแบบเหล่านี้ย่ อมถือเป็นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ประเภทงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ดั ง นั้ น แม้ ว่ า ประเทศผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกผ้ า ไหมทั้ ง สี่ ป ระเทศ อั น ได้ แ ก่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินเดีย และประเทศสาธารณัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ทั้งสี่ประเทศต่างมีสถานะเป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และ
สนธิสัญญากรุงเบอร์น รวมทั้ งสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็
ตาม แต่ เป็ นที่ น่า สัง เกตว่ า ทั้ ง สี่ ป ระเทศต่ างมี บ ทบั ญญั ติลิ ขสิ ทธิ์ ที่แ ตกต่า งกั น เพื่ อ ก าหนด
ขอบเขตความคุ้ ม ครองแก่ ง านออกแบบลวดลายผ้ า ไหม ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ คื อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติตนและรูปแบบงานตามวัฒนธรรมของตน และไม่ปรากฏว่าประเทศ
ใดใช้วิธีการแปลความจากต้นฉบับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ของตน
2 กลุ่ ม ประเทศที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองงานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมตามบทบั ญ ญั ติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ในอีกด้านหนึ่งแม้ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมถึงสี่ ประเทศได้ให้
ความคุ้มครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ในอีกแนวความคิดหนึ่งนั้น
ประเทศญี่ปุ่นกลับไม่เห็นด้วยที่จะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม ใน
ฐานะที่ผ้าไหมคือผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังปรากฏตามคาพิพากษาของ
ศาลสูง ญี่ปุ่ น เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1992 แต่ศาลสูงญี่ปุ่นมีความเห็นว่า 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) แม้ว่าวงการวิชาการกฎหมายญี่ปุ่นมีความเห็นว่า งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้งงานออกแบบลวดลายผ้าไหมย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายการออกแบบก็ตาม
เหตุที่แนวทางความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ลวดลายผ้าไหมของแต่ละประเทศต่างกันนั้น จาก
การศึกษาพบว่า สาเหตุแห่งความแตกต่างด้านความคิดว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควร
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีดังกล่าวเกิด
เพราะนักกฎหมายมีความเห็นที่แตกต่างกัน 2 แนวทางด้วยกัน คือ
แนวความคิดแรก มีความเห็นว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมไม่ สมควรถือ
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ และงานออกแบบดังกล่าวไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
เพราะงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่งานศิลปะ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของความคุ้มครองลิขสิทธิ์
คือ การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมก่อเกิด
ผลกระทบที่ร้ายแรงขึ้น ในกรณีสังคมมีความจาเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ ลอกเลียนแบบ เช่นกรณี
ภาวะสงคราม โรคระบาด ฯลฯ กรณีดังกล่าวนี้บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีมาตรการรองรับ
ดังเช่ นกฎหมายการออกแบบและกฎหมายสิทธิบัตร สิ่งที่เกิดตามก็ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจไม่
อนุญาตให้ใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ สังคมและประเทศก็ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้
งานออกแบบจึง สมควรได้ รับ ความคุ้ม ครองเฉพาะตามกฎหมายการออกแบบผลิต ภั ณฑ์ ห รื อ
กฎหมายสิท ธิบั ตรเท่ า นั้น ประเทศที่ มี ภ ายใต้ แนวความคิด เช่ นนี้ เช่ นประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
แนวความคิดที่สอง มีความเห็นว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้ง
ตามกฎหมายลิขสิท ธิ์และกฎหมายการออกแบบ เพราะเหตุที่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ย่อมถือเป็นงานศิลปประยุกต์ได้ทั้งสิ้น ประกอบกับหากพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามสนธิสัญญากรุงเบอร์นแล้ว ลิขสิทธิ์ย่อมขยายความคุ้มครองไปถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภทด้วย ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์นจึงสามารถให้ความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้10

10

สิทธิชัย สุวรรณลพ. การคุ้มครองงานออกแบบอุตสาหกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า. สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541, น.90-91
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ส าหรั บ ประเทศไทย ปั จ จุ บั น นั ก กฎหมายไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดกลุ่มที่สอง ทาให้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความคุ้มครองทั้งตามพระราชบัญญัติ
ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 แม้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะมิได้บัญญัติว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ก็ตาม ดัง
สังเกตได้จากข้อความในมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ดังนี้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น
นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”
หากสังเกตถ้อยคาตามบทบัญญัติมาตรา 4 ข้างต้น กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยหาได้รับรอง
โดยตรงว่า งานออกแบบคืองานศิลปะประยุกต์และเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ดังกล่าวนี้ได้หมดไป เนื่องด้วยผลจากคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ระหว่าง บริษัท ดี ที ซี
อินดัสตรี่ย์ จากัด กับพวกซึ่งเป็นโจทก์ กับบริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จากัดกับพวกซึ่ง
เป็นจาเลย ปรากฏตามคาพิพากษาว่า
งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 แบบ ซึ่งประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะปากกาและ
ชิ้ นส่ วนแม่ พิ ม พ์ งานหุ่น จาลอง งานอิเ ล็ก โทรดหรือ แท่ง ทองแดงที่ใ ช้ ใ นการท าแม่ พิ ม พ์ งาน
แม่ พิม พ์ และงานรูปทรงและลวดลายตัวปากกา อันเกิดจากการคิดค้นแบบปากกาตั้งแต่ย กร่าง
รูปทรงและลวดลายในกระดาษร่างให้ปากกามี รูปลักษณะสวยงามสะดุดตาและสะดวกในการใช้
สอย แล้วนามาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ ใช้เทคนิคที่เรียกว่าวิศวกรรมคุณค่า คือ
วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพใช้ได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ก่อน และเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิต
ในราคาต่าจนได้รูปทรงและลวดลายที่พ อใจ แล้วเขียนแบบที่ถูกต้องและทาหุ่นจาลองต่อจากนั้นก็
ทาการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ออกแบบอีเล็กโทรดหรือแท่งทองแดงที่ใช้ในการทาแม่พิมพ์ ทา
อิเล็กโทรดและทาแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการทาปากกา เป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการนาเอาการ
สร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอัน
เข้ า ลั ก ษณะศิ ล ปกรรมประเภทงานจิ ตรกรรม และการสร้ างแม่ พิ มพ์ กั บ หุ่ นจ าลองของปากกา
ดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะ
ศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรม มาประกอบเข้าด้วยกั นและสร้างขึ้นเป็นปากกาเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการ
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ชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าวงานสร้างสรรค์แบบปากกาทั้งสอง
แบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ทาหรือก่อให้เกิดงาน
นั้นด้วยความคิ ดริเริ่ม ของตนเองโดยมิได้ทาซ้าหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
ด้ ว ยผลแห่ ง ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 6379/2537 ข้ า งต้ น ท าให้ ปั จ จุ บั น งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ป ากกาและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ ที่จะเกิดคดีข้อพิพ าทในอนาคต คืองานศิล ป
ประยุกต์อันมีลิขสิทธิ์ ทั้งงานออกแบบผลิตภัณฑ์เองก็ยังอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย แนวความคิดเช่นนี้นักกฎหมายไทยเรียกชื่อว่า “สหสิทธิ”
หรืองานอันมีลิขสิทธิ์อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ ได้
สาหรับงานออกแบบลวดลายผ้าไหมอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึง สมควรถือเป็นงานศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 เพราะงานออกแบบลวดลายผ้าไหมเกิ ดขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ทางการค้า และการพั ฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย่อมใช้วิธีการเช่นการเขียน การวาด การพิมพ์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนถือ
เป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายไทย
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์สมควรได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายการออกแบบ ด้วยเหตุผลสาคัญคือ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นความ
คุ้มครองที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักออกแบบมากกว่าสิทธิบัตร และอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็มี
ระยะเวลายาวนานกว่า อายุ ค วามคุ้มครองสิทธิบัตร รวมทั้งลิขสิทธิ์ย่ อมให้ความคุ้มครองแก่
นัก ออกแบบโดยอัตโนมั ติและปราศจากแบบพิ ธี ในขณะที่ขั้นตอนการได้ไปซึ่งสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมาก สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
ในวันนี้จึงไม่เหมาะสมต่อการพัฒนางานออกแบบลวดลายผ้าไหมไทย ซึ่งชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย
เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทุกจังหวัด
ในประเทศไทยจึงมีสถานะเดียวกัน ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย คือ งานออกแบบลวดลายผ้าไหม
เป็ นงานอั นมี ลิข สิท ธิ์ ป ระเภทศิ ล ปประยุ ก ต์ต ามพระราชบั ญ ญัติ ลิข สิ ทธิ์ พ.ศ.2537 และงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมยังอาจเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับแนวทางการให้ความคุ้มครองแก่งานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่
งานออกแบบลวดลายผ้าไหม คือ งานออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์เช่นนี้ แนวความคุ้มครองรูปแบบนี้ย่อมเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตและ
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ส่งออกผ้าไหมถึงสี่ประเทศ อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิ ย มเวี ย ดนาม ประเทศอิ น เดี ย และประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง วิ ธี ก ารเช่ น นี้ ย่ อ มสมารถปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ท างการค้าในธุรกิจผ้าไหมและส่งเสริมการพัฒนาของอุคสาหกรรมการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.4 ความคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นลวดลายบนผื น ผ้ า ไหมตามกฎหมายต่ า งประเทศ
เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สืบเนื่องด้วยเหตุที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยเป็นสื่ออันแสดงออกถึง
ประเพณี วัฒนธรรมของคนแต่ละชุมชน ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจึงมีประวัติอัน
ยาวนานสืบเนื่องถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ อัน
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอินเดีย ประเทศเหล่านี้ต่างมีลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และมี
ประวัติอันยาวนานไม่แพ้ประเทศไทย ประกอบกับแต่ละประเทศต่างมีมาตรฐานความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้การศึกษาวิเคราะห์เป็นไปอย่างรอบด้าน การศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองลวดลายของผ้าไหมจึงจาเป็นต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน
ทั้งนี้พิจารณาจากจุดกาเนิดของลวดลายผ้าไหมและความเป็นมา ดังนี้
1. ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปแบบงานศิลปะทางวัฒนธรรมชุมชน
จากการศึกษามาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าไหมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหม พบว่า ปัจจุบันกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่างมีมาตรการความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในลวดลายโบราณผ้าไหมที่แตกต่างกัน แม้ว่าลวดลายผ้าไหมเหล่านี้เป็นงานอันทรงคุณค่า
ด้านศิลปะทางวัฒนธรรมของชุมชนก็ตาม ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวสามารถจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1) กลุ่ม ประเทศที่ใ ห้ค วามคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิล ปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน
2) กลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน
1) กลุ่ ม ประเทศที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองลวดลายโบราณของผ้า ไหมในรูป งานศิ ล ปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน สาหรับประเทศที่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม ในฐานะที่
ลวดลายเหล่านี้เป็นงานศิลปะทางวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยทั้งสอง
ประเทศต่างมีแนวทางในการคุ้มครองที่น่าสนใจตามกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
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ก) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเหตุที่ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนเป็น
ต้ น ก าเนิ ด ผ้ า ไหมของโลก ลวดลายของผ้ า ไหมจี น จึ ง เป็ น ลวดลายทางวั ฒ นธรรมที่ มี ค วาม
หลากหลายมากประเทศหนึ่ง และลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจีนยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
สืบเนื่องถึงปัจจุบัน ดัง เช่นงานศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีนอื่น ๆ ที่ มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน
รัฐสภาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเล็งเห็นความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
และเพื่อปกป้องมิให้ชาวต่างชาติมาฉกฉวยประโยชน์ จากงานทางวัฒนธรรมเหล่านี้ บทบัญญัติ
มาตรา 6 พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2002 11 จึงเกิ ดขึ้น โดยบทบัญญัติ
มาตรา 6 ดังกล่าวได้มอบความคุ้มครองแก่ล วดลายโบราณของผ้าไหมจีน ในฐานะที่ลวดลาย
เหล่านี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน (folklore) ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ทรงสิทธิและเป็นผู้กากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากงานศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้
ข) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศในภาคพื้น
เอเชียตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐสัง คมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการแต่งกาย
และลวดลายบนผืนไหมของตนเองที่มีลักษณะเฉพาะ ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังปรากฏอยู่ในมาตรา 23
พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2006 ว่า ลวดลายโบราณของผ้าไหมถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งภายใต้คาจากัดความของคาว่า ‚folk artistic‛ หรือศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งลวดลาย
โบราณของผ้าไหมถือเป็นผลผลิตจากการรวบรวมงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานประเพณีของชุมชน
หรื อ เอกชน และผลผลิ ต ดั ง กล่ า วนี้ ย่ อ มสะท้ อ นถึ ง ความคาดหวั ง ของชุ ม ชนต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
แสดงออกถึงบทบาททางวัฒนธรรมและสังคม บรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคม โดยชาวบ้านได้
ใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีการวาดหรือการพิมพ์
2) กลุ่มประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหมในรูปงานศิลปะทาง
วัฒนธรรมชุมชน แม้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามจะให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกผ้าไหมอีกสามประเทศ อันได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอินเดียกลับ
ไม่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แก่ลวดลายโบราณบนผื นผ้าไหม โดยทั้งสามประเทศถือ
ว่าลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุผล 2 ประการด้วยกัน คือ
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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
ตัวเลขการส่ง ออกสินค้ า ผ้า ไหมของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใ ต้ และประเ ทศอินเดีย ว่ า
ปัจจุบันทั้งสามประเทศนี้รายได้จากการส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลดจานวนลงมาก จน
ประเทศทั้งสามได้สูญเสียตลาดส่งออกให้แก่ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ตลาดสาคัญผ้าไหมของประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เกาหลีใต้และประเทศอินเดียจึงเป็นตลาดภายในประเทศ ประกอบกับปัจจุบันทั้งสามประเทศมี
ผลผลิต ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ต่าง ๆ เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญทดแทนผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก รถยนต์ โปรแกรมเกมส์ออนไลน์ ฯลฯ
ประการที่สอง ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศ ด้วยเหตุที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เกาหลีใต้ และประเทศอินเดียต่างเป็น สมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และทั้ง
สามประเทศต่างเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอร์น ส่งผลให้รูปแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสาม
ประเทศมี ค วามคล้า ยกั นด้า นเนื้อหาหลาย ๆ ประการ ประกอบความตกลงเรื่องรูปแบบความ
คุ้มครองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ก็ยังอยู่
ในขั้นตอนการประชุม ทาให้ขณะนี้สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับความคุ้มครองงานด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศจึงยังไม่มีผลบังคับทางปฏิ บัติ ส่งผลให้แต่ละประเทศมีอิสระที่
จะให้ความคุ้มครองตามกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ ตามที่แต่ละประเทศเห็นสมควร
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศอินเดีย จึงยังไม่ให้ความคุ้มครองงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้ง ลวดลาย
โบราณของผ้าไหมในฐานะงานด้านศิลปะวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ลวดลายโบราณของผ้าไหมของ
ทั้งสามประเทศดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นงานสาธารณะ (public domain) ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นผู้ทรง
สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สาหรับประเทศไทย จากการศึกษาลวดลายดั้งเดิมตามภูมิปัญญาและวั ฒนธรรมของชาว
สุรินทร์เป็นลวดลายโบราณที่มีความสวยงาม ทั้งในด้านสีสันที่กลมเกลือน ความละเอียดอ่อนของ
ลวดลาย และความประณีตบรรจงของช่างผู้ทอ ในสายตาของนักวิชาการและช่างศิลปะแล้ว
ลวดลายโบราณต่าง ๆ ของผ้าไหมสุรินทร์จึงเป็นงานศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านได้
ส่งต่อเรื่องประเพณี ความเชื่อ ศรัทธาทางศาสนามายังชนรุ่นหลัง โดยลวดลายโบราณของชาว
สุรินทร์ที่ถือเป็นลวดลายทางประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น เช่น ลวดลายผ้าโฮลสุรินทร์ ลวดลาย
ผ้าจองซิน ฯลฯ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์เป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติ
แต่จากการศึกษาพบว่า ลวดลายโบราณเหล่านี้ไม่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะ
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ลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่อาจ
มอบความคุ้มครองแก่ลวดลายโบราณทุกชนิดได้ ด้วยเหตุผลที่สาคัญ ดังนี้
ประการแรก ลวดลายโบราณเหล่านี้ก็ไม่อาจระบุได้ว่า บุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่ง
องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของการได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย คือ ตัวผู้ทรง
สิทธิต้องมีตัวตนอยู่จริงและระบุได้ แต่ด้วยเหตุที่ลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์เกิดขึ้น มาก่อนมี
กฎหมายลิขสิทธิ์ และปราศจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่า บุคคลใดเป็นผู้สร้างสรรค์
ลวดลายโบราณแต่ละชนิดของชาวสุรินทร์ อีกทั้งหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้มีเพียงว่า ลวดลาย
โบราณของชาวสุรินทร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับร้อย ๆ ปี หากมีตัวผู้ทรงสิ ทธิอยู่จริง ผู้วิจัย
คาดว่า ศิลปินท่านเหล่านี้คงเสียชีวิตเป็นเวลานานแล้ว
ประการที่สอง ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์ขาดองค์ประกอบการได้ไป
ซึ่งลิขสิทธิ์ ในประเด็นลวดลายโบราณเหล่านี้เกิดขึ้นยาวนานก่อนมีกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวอาจนับเนื่องได้เป็นร้อย ๆ ปี ทาให้ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์มีสภาพ
เป็นงานสาธารณะ (public domain) แล้ว และลวดลายเหล่านี้ย่อมหมดโอกาสกลับมาเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายได้
ดังนั้นพระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ ลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมของชาวสุรินทร์และลวดลายโบราณของคนจังหวัดอื่น 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 การเกิดขึ้นของกฎหมายลิขสิทธิ์ไ ทยจึงไม่
เหมือนกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออีกหลาย ๆ ประเทศ ผลลัพ ธ์
ที่กาลังเกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมผ้าไหมปัจจุบัน ก็คือประเทศไทยกาลังถูกลอกเลียนแบบลวดลายจาก
ต่างประเทศ จนอาจเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงแก่การส่งออกของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าได้
หากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยยังไม่มีการแก้ไขและเพิ่มมาตรการคุ้มครองลวดลายโบราณบนผืน
ผ้าไหมของชาวสุรินทร์และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย
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2. ความคุ้มครองลวดลายผ้าไหมในรูปงานศิลปะของภาคอุตสาหกรรม
นับจากภาคการผลิตผ้าไหมได้พัฒนาตัวจากงานหัตถกรรมของชาวบ้านก้าวเข้าสู่ การผลิต
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) กลุ่มประเทศที่คุ้มครองลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหม คืองาน
ศิลปะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินเดีย โดยทั้งสองประเทศให้ความ
คุ้มครองแก่ลวดลายบนผืนผ้าไหม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้สร้างขึ้นใหม่ ดังนี้
ก) ประเทศญี่ปุ่น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 มาตรา 2 (1) กาหนดว่า งาน
อั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ แ ก่ งานในสี่ แ ผนกด้ ว ยกั น คื อ แผนกวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี โดยลวดลายผ้าไหมที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้ คือ
งานศิลปะ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ใช้วิธีการพิมพ์ ปัก ทอ หรือวิธีการสร้างงานศิลปะใด ๆ ดังที่มาตรา
10 (iv) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2006 บัญญัติไว้ ลวดลายดังกล่าวย่อมนับเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามความเห็นของนักวิชาการชาวญี่ปุ่น ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้สอดคล้องกับคาตัดสินของ
ศาลสูงญี่ปุ่น ซึ่งศาลมีความเห็นว่า หากลวดลายของผ้าไหมญี่ปุ่นเป็นงานหัตถศิลป์ของชุมชน
ชาวบ้านเป็นผู้ผลิตลวดลายเหล่านี้ขึ้นใหม่ กฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมให้ความคุ้มครอง เว้นแต่ลวดลาย
ที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นของภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมย่อมไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมชอบได้ไปซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบ
ข) ประเทศอินเดีย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.1957 มาตรา 2 (y) กาหนดว่า งาน
อันมีลิขสิทธิ์พึงมีได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม แรกงานวรรณกรรม งานละคร งานดนตรี หรืองาน
ศิลปะ กลุ่มที่สองงานภาพยนตร์ และกลุ่มที่สามงานบันทึกเสียง โดยลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้น
ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้านล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะที่
ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้เป็นงานศิลปะ เพราะตามมาตรา 2 (c) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ค.ศ.1957 ได้รับรองว่า ลวดลายผ้าไหมที่เกิ ดจากการพิมพ์ การวาด หรืองานหัตถศิลป์ (artistic
craftsmanship) ทุกประเภท ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น ลวดลายดังกล่าวย่อมถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

299

2) กลุ่มประเทศที่คุ้มครองลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้าไหม คืองานศิลป
ประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศไทย ซึ่งทั้งสามประเทศต่างกาหนดรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้
ก) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา
ค.ศ.2005 ได้ ก าหนดให้ งานลวดลายที่ เ กิ ด ขึ้น ใหม่ใ นอุ ตสาหกรรมผ้า ไหมจั ดเป็น งานศิ ล ป
ประยุกต์ตามมาตรา 14 (1) ข้อ g ทั้งนี้เนื่องจากลวดลายเหล่านี้ประกอบไปด้วยลายเส้น สี รูปทรง
สามมิติ หรือโครงสร้าง และผ้าไหมที่มีลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเป็นจานวน
มาก ไม่ว่าโดยฝีมือของมนุษย์ หรือโดยเครื่องจักรกล ดังที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006
มาตรา 15 ได้กาหนดไว้ ลวดลายบนผืนผ้าไหมไม่ว่าของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนชาวบ้านจึง
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข) ประเทศเกาหลีใต้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ.2007 มาตรา 4 (1) ได้กาหนดให้
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายมีได้ 9 ประเภท เช่นนวนิยาย บทกวี บทความ การบรรยาย การพูด
การแสดง และงานวรรณกรรมอื่น ๆ หรืองานหัตถศิลป์ งานศิลปประยุกต์ โดยลวดลายที่สร้างขึ้น
ใหม่ของภาคอุตสาหกรรมได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นงานศิลปประยุกต์ ทั้งนี้ไม่ว่าผ้าไหมที่
ปรากฏลวดลายดังกล่าวนั้น ผู้ผลิตจะอยู่ในรูปอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมชุมชนก็ตาม
ค) ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 ได้กาหนดว่า งาน
ศิลปประยุกต์ ได้แก่งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุ ณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น นาไปใช้สอย
นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ส่งผลให้
ลวดลายผ้าไหมบาติค (ผ้าไหมที่ใช้กรรมวิธีการพิมพ์ลาย) จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย
เพราะวิธีการพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในกรรมวิ ธีที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กาหนดไว้ ส่วนกรรมวิธีการ
สร้างลวดลายด้วยการปัก ทอ หรือวิธีการอื่น ๆ กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้ให้การรับรองไว้ ผ้าไหมที่
ใช้กรรมวิธีการอื่น ๆ นอกจากการพิมพ์จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
3) กลุ่ม ประเทศที่คุ้ม ครองลวดลายผ้า ไหม ในฐานะที่ลวดลายบนผืนผ้า ไหม คือ งาน
วิ จิ ต รศิ ล ป์ ต ามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ แ ก่ ป ระเทศสาธารณั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง ตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.2002 (Copyright Act of People’s
Republic of China 2002) กาหนดว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ แก่งานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยลวดลาย
ผ้า ไหมซึ่ง สร้า งขึ้ นใหม่ ข องภาคอุตสาหกรรมจีนนั้น ลวดลายเหล่านี้ย่ อมได้รับความคุ้มครอง
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) ได้ให้คาอธิบายว่า งานวิจิตรศิลป์ คือการสร้างงาน
หุ่นจาลองสองมิติหรือสามมิติทางศิลปะที่ สร้างขึ้นด้วยเส้น สี หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งก่อเกิด
ผลลัพ ธ์ด้า นคุ ณ ค่ า ความงามทางศิ ล ปะ ตัว อย่ า งเช่ น การพิ มพ์ งานเขี ย นตัว อัก ษร และการ
แกะสลัก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่อันเป็ นงานในรูปสามมิติ ประกอบไปด้วยเส้น
สี ซึ่งช่างทอผ้าหรือเครื่องจักรกลได้ก่อให้เกิดขึ้น ลวดลายเหล่านี้ย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมาย
ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่
ของภาคอุตสาหกรรมและชาวบ้าน ในฐานะที่ลวดลายผ้าไหมดังกล่าวเป็นงานศิลปประยุกต์ก็ตาม
แต่ด้วยข้อจากัดด้านถ้อยคาในตัวบทกฎหมายลิขสิทธิ์คาว่า “งานศิลปประยุกต์” ทาให้ปัจจุบันผ้า
ไหมบาติค (ผ้าไหมที่ใช้วิธีการพิมพ์ลวดลาย) เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทาให้ผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีทอ เพื่อการสร้างลวดลาย ผ้าไหมเหล่านี้จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ในขณะเดียวกันความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ไม่มีผล
ในการปฏิบั ติ เพื่อคุ้ มครองลวดลายผ้าไหมเหล่านี้เท่าใด เพราะปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมตาม
หนังสือสิทธิบัตรที่มีจานวนมากและเป็นภาระด้านต้นทุนแก่ผู้ผลิต จนทาให้ลวดลายผ้าไหมที่
เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้อยู่ในภาวะการถูกละเมิดสิทธิอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองแก่งาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตาม โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มอบ
ความคุ้มครองแก่ลวดลายโบราณบนผื นผ้าไหมของชาวสุรินทร์และของชาวบ้านในจังหวัดอื่น ๆ
ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ในด้านรายละเอียดแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้มอบความคุ้มครองแก่งาน
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในฐานะที่งานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งในเรื่อง
งานออกแบบ ศาลไทยได้มี แนวคาพิ พ ากษารับรองแล้วว่า งานออกแบบคืองานอันมีลิขสิท ธิ์
ประเภทศิลปประยุกต์ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ทาให้สถานะความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงได้รับการยอมรับ แม้ว่าปัจจุบันบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 จะไม่ได้บัญญัติว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ก็
ตาม
อย่างไรก็ตามการที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มิได้บัญญัติลงไปอย่างชัดเจนว่า
งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ แต่นักกฎหมายไทยยึดถือแนวคา

301

พิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์ปากกาคืองานศิลปประยุกต์ หากใน
อนาคตแนวค าพิ พ ากษาเปลี่ ย นแปลงไปแล้ ว งานออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ อ าจไม่ ถือ เป็ นงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ก็ได้ สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมสร้างความไม่แน่นอนแก่วงการผู้ผลิตผ้าไหมไทย จวบจนกว่า
พระราชบั ญญัติลิข สิ ท ธิ์ไ ทยจะถูก แก้ ไ ข เพื่ อการรับรองงานออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เป็นงานอัน มี
ลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง ดังเช่ นที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมได้บัญญัติไ ว้ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ
ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ไทย พ.ศ.2537 ฉบับนี้ยังไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับความคุ้มครองรูปแบบงานทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเลย ประกอบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเกิดจากสภาวะที่ประเทศไทยถูก
กดดันด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ การยกร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความค้อง
การคุ้ ม ครองผลประโยชน์ข องคนไทย ในทางกลับ กั น กฎหมายลิข สิท ธิ์ไ ทยกลั บมุ่ งคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ของต่างชาติ ภายใต้ข้อบังคับตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
อยู่ อีก ทั้ง การยกร่า งกฎหมายลิข สิทธิ์ใ ช้วิธีการแปลถ้อยคาภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย
จนกระทั่งกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้ เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ปัจจุบันลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทย เช่นลายยกดอก ลายโฮลสุรินทร์ ฯลฯ ลวดลายเหล่านี้จึ งคงไม่ใช่งานอันมี
ลิข สิท ธิ์ตามกฎหมายไทย และลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจึงเป็นงาน
สาธารณะ (public domain) สังคมย่อมแสวงหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน ทาให้
ลวดลายโบราณเหล่านี้ถูกต่างชาติลอกเลียนแบบ ดังปรากฏข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลว่า แม้แต่
บริเวณหน้าหมู่บ้านชุมชนท่าสว่างแหล่งผลิตผ้าไหมที่เลื่องชื่อในจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันชาวเขมร
จานวนหนึ่งได้ลักลอบนาผ้าไหมลอกเลียนแบบลวดลายโบราณสุรินทร์มาวางขาย เป็นต้น
ลวดลายที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมและของชาวบ้ า นสุ ริ น ทร์ ด้ ว ยเหตุ ที่
บทบัญญัติมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กาหนดคานิยามคาว่า ‚งานศิลปประยุกต์‛
ไว้อย่ างเคร่งครัด โดยงานศิ ลปประยุกต์ต้องใช้วิธีการสร้างงานศิล ปะตามมาตรา 4 (1) ถึง (6)
เท่านั้น ส่งผลต่อแนวทางการใช้การตีความกฎหมายคาว่าศิลปประยุกต์ ดังปรากฏว่านักกฎหมายมี
แนวความคิดแยกออกเป็น 2 แนวทางด้วยกัน คือ
แนวทางแรก แม้ว่าคานิยามคาว่า ‚งานศิลปประยุกต์ ‛ ตามมาตรา 4 พระราชบั ญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มิได้ระบุว่า การปัก การสาน การทอเป็นวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ก็ตาม
แต่หากพิจารณาตามความมุ่งหมายของงานศิลปประยุกต์แล้ว งานศิลปประยุกต์ที่ใช้วิธีการปัก
การทอ การถักย่อมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้เช่นกัน
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แนวทางที่สอง เมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 4 ระบุวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์
ที่ชัดเจนแล้ว วิธีการอื่น ๆ นอกจากที่กฎหมายระบุย่อมไม่อาจนับเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ด้วยเหตุ
นี้ผ้าไหมสุรินทร์ประเภทผ้าบาติค (ผ้าไหมใช้วิธีพิมพ์ลวดลาย) เท่านั้นที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ส่วน
ผ้าไหมที่สร้างลวดลายด้วยวิธีการปักและการทอไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่
เหล่านี้อาจไม่เป็นงานอื่นใดในแผนกศิลปะได้ เพราะปัจจุบันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ไม่ได้กาหนดคานิยามคาว่า ‚งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ‛ ไว้
เป็นการเฉพาะ ทาให้การแสวงหาคาจากัดความคาดังกล่าวจึงเป็นไปตามความเห็นของนักวิชาการ
ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเห็นที่แตกต่างกัน เช่น ท่านรศ. ธัชชัย ศุภผลศิริ มีความเห็นว่า งานอื่นใด
ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะต้องเป็นงานอันไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เช่น สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมาย
การค้ า ฯลฯ และงานดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น การแสดงออกทางความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นรู ป แบบที่
พระราชบั ญ ญัติ ลิข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 ก าหนดไว้ เป็ นต้ น ส่ง ผลให้ ล วดลายที่ส ร้า งขึ้ นใหม่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและของชาวบ้านจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุที่
ลวดลายผ้าไหมอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกฎหมาย
สิทธิบัตรเองก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตผ้าไหมไทยมากนัก เพราะขั้นตอนการขอหนังสือสาคัญ
สิทธิบัตรยุ่งยากและค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระรายปีแก่ทางราชการก็สูงมาก
สภาพการใช้การตีความที่มีความเห็นแตกต่างกันข้างต้นคงต้องดาเนินสืบต่อไป จนกว่า
ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริง
พร้อม ๆ กับการผสานผลประโยชน์ของชาวต่างชาติอย่างสมดุลย์ และกฎหมายลิขสิทธิ์สมควรที่
ระบุลงไปในตัวบทว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คื องานศิลปประยุกต์ และงานศิลปประยุกต์สมควร
ให้ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึ ง งานศิ ล ปะอื่ น ๆ ทุ ก ประเภท ไม่ ว่ า งานศิ ล ปะจะใช้ วิ ธี ก ารเช่ น ใด
สร้ า งสรรค์ ขึ้ น รวมทั้ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทยสมควรให้ ค วามคุ้ ม ครองงานด้ า นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้ าไหมจังหวัดอื่น ๆของไทยได้รับ
ความคุ้มครอง ทั้งควรยึดแนวทางดังเช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มไว้ กล่าวคือรัฐ
เป็นผู้ทรงสิทธิในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

บทที่ 8
บทสรุป
ด้วยเหตุที่งานผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่นในประเทศไทยมิได้เป็นเพียงสินค้า
เพื่อการส่งออกเท่านั้น แต่ผ้าไหมคืองานด้านวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งศิลปินผู้ทอผ้าไหม
ได้รังสรรค์ผลงานผ่า นลวดลายที่ส วยงาม ลวดลายบนผืนผ้าไหมจึงเปรียบเสมือนตั วแทนทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทย ประกอบอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชาวบ้านเป็นจานวนมากและเป็นกิจการภายในชุมชนและครอบครัว แต่ในขณะที่งานผ้าไหมได้รับ
การยอมรับจากสังคมโลกนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกลับไม่อาจวางมาตรฐานความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมและลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมรวมทั้งลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ ส่งผล
ให้ล วดลายผ้า ไหมไทยถูก ละเมิ ดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ทั้งผู้ผลิตชาวไทยก็ ไ ม่ตระหนัก ถึง
ความสาคัญของมาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีต่อผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย สภาวะการณ์
เช่นนี้คงดาเนินสืบต่อมาและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบร้ายแรงต่องาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหม ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้ง
ลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนี้
1. ในด้านงานออกแบบลวดลายผ้าไหม สืบเนื่องจากนักออกแบบชาวสุ รินทร์ส่วนใหญ่
ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของความคุ้มครองทางกฎหมาย ในทางกลับกันนักออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยส่วนหนึ่งกลับใช้วิธีการดัดแปลงงานออกแบบของคนอื่น เพื่ อ
สร้างสรรค์งานออกแบบลวดลายของตน จนทาให้นักออกแบบบางส่วนต้องพยายามปกปิดผลงาน
ของตนด้วยเทคนิคพิเศษส่วนตัว ทาให้ผู้วิจัยคาดหมายได้ว่า ในอนาคตผลงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมเหล่านี้อาจสูญหายไป หากนักออกแบบเหล่านี้ถึงแก่กรรมลง ดังเช่นการสูญหายของงาน
ศิลปะหลาย ๆ แขนงของประเทศไทยที่กาลังจะเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็พบว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ล้ า หลั ง และไม่ อ าจคุ้ ม ครองงานออกแบบลวดลายผ้ า ไหมได้ ต ามสมควร สื บ เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไม่ได้บัญญัติอย่างชัดเจนว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองาน
ศิลปประยุกต์หรือไม่ ทาให้งานออกแบบลวดลายผ้าไหม ในฐานะที่ผ้ าไหมคือผลิตภัณฑ์ต้อง
พึ่งพาแนวทางการใช้การตีความจากศาลฎีกาไทยเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาก็ยังไม่พบว่า ศาลไทย
ได้ตีความงานออกแบบลวดลายผ้าไหมคืองานอันมีลิขสิทธิ์ คงมีเพียงแนวคาคาพิพากษาศาลฎีกาที่
6379/2537 เรื่องงานออกแบบปากกาเท่านั้น ซึ่งศาลไทยพิพากษาว่า งานออกแบบปากกาเป็นงาน
อัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ป ระเภทศิ ล ปประยุ ก ต์ และด้ว ยผลของค าพิ พ ากษาศาลฎีก าฉบั บนี้ ผู้วิ จั ย เห็น ว่ า
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งานออกแบบลวดลายผ้า ไหมก็นับ เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทหนึ่ง เช่นเดีย วกัน ดังนี้
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมจึงอาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์
อย่า งไรก็ตามผู้วิจัยก็ มีความกังวลว่า แนวคาพิ พากษาย่อมเกิ ดจากความคิด เห็น ของ
ผู้พิพากษาแต่ละท่าน ซึ่งแต่ละท่านย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ในอนาคตศาลไทย
อาจเปลี่ยนแนวคาพิพากษาเมื่อใดก็ได้ และหากแนวคาพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปผลที่ตามมาก็คือ
งานออกแบบลวดลายผ้าไหมอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้ โดยศาลไทย
อาจมีความเห็นว่า งานออกแบบลวดลายผ้าไหมสมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งกรณีเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศญี่ปุ่น โดยศาลสูงญี่ปุ่นได้
มอบความคุ้ ม ครองแก่ ง านออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามกฎหมายการออกแบบเท่ า นั้ น และหาก
ปรากฏการณ์เช่นนี้บังเกิดกับประเทศไทย วงการอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัด
อื่น ๆ ย่อมได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย เพราะระบบความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิ บัตร
ไทยเป็นระบบที่มีค่าธรรมเนียมรายปีและมีขั้นตอนยุ่งยากต่อการขอรับหนังสือสิทธิบัตร จนอาจ
ทาให้ผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยหันไปใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการพึ่งพิงกฎหมายไทย
2. ในด้านลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
ในฐานะที่ ล วดลายโบราณบนผื น ผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ แ ละผ้ า ไหมไทยจั ง หวั ด อื่ น ๆ คื อ งานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งในทางวิชาการอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “งานหัตถศิลป์” เพราะลวดลาย
โบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์เป็นงานแสดงออกถึง ความเชื่อทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาวบ้ า น ลวดลายโบราณเหล่า นี้ จึงถูก ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีก รุ่นหนึ่ง จวบจนถึง
ปัจจุบันลวดลายโบราณเหล่านี้ก็ยังคงได้รับการยกย่องว่า ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมสุรินทร์คือ
ลวดลายทางวัฒนธรรม แต่ทว่าผู้วิจัยพบว่า ปัญหาที่ชาวสุรินทร์กาลังเผชิญอยู่นั้น ได้แก่การที่
ชาวต่ า งชาติไ ด้ผ ลิต ผ้า ไหมลอกเลี ย นลวดลายโบราณออกจาหน่ าย โดยลวดลายเหล่า นั้น ถู ก
ดัดแปลงหรือแก้ไขมากบ้างน้อยบ้าง ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐและชาวสุรินทร์กลับไม่อาจ
พึ่ ง พามาตรการทางกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ คุ้ ม ครองลวดลายโบราณเหล่ า นี้ เพราะตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์ดังกล่าวเป็นงานอันไม่มี
ลิขสิทธิ์ สังคมจึงสามารถใช้ประโยชน์จากลวดลายโบราณเหล่านี้ได้อย่างอิสระ
มู ล เหตุที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ลิข สิ ท ธิ์ไ ทย พ.ศ.2537 ไม่ม อบความคุ้ม ครองลิ ข สิท ธิ์ แ ก่
ลวดลายโบราณบนผื น ผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ แ ละผ้ า ไหมไทยในจั ง หวั ด อื่ น ๆ นั้ น สื บ เนื่ อ งจาก
แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศในทวีป
เอเชี ยและทวีปแอฟริก าเพิ่ง เกิ ดขึ้ นในศตวรรษที่ 20 นี้ ในขณะที่พ ระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไ ทย
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พ.ศ.2537 ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น ก่ อ นเกิ ด แนวความคิ ด ดั ง กล่ า ว ท าให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย
พ.ศ.2537 จึงมิได้บรรจุมาตรการคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของชาติ ทั้งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย พ.ศ.2537 ยั ง ถื อ ว่ า ลวดลายโบราณเป็ น งานสาธารณะ
(public domain) ด้วยเหตุที่ลวดลายโบราณบนผ้าไหมสุรินทร์ไม่ปรากฏตัวผู้ทรงสิทธิ และลวดลาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร้อย ๆ ปีล่วงมาแล้ว ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมจึงไม่อาจได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยขณะนี้
3. ในด้านลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งผู้ผลิตผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนชาว
สุรินทร์ได้สร้างขึ้น ลวดลายเหล่านี้ก็ต้องประสบปัญหาสาคัญ คือการลอกเลียนแบบลวดลายและ
การดัดแปลงลวดลายบนผืนผ้าไหมจากผู้ผลิตทั้งชาวสุรินทร์ด้วยกันเองและคนต่างพื้นที่รวมทั้ง
ผู้ผลิตต่างชาติ ประกอบกับผู้ผลิตผ้าไหมชาวสุรินทร์ก็ไม่ให้ความสาคัญต่อกฎหมยลิขสิทธิ์ การ
เคารพสิทธิในผลงานความคิดผู้อื่นจึง มีอยู่น้อยมาก สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ย่อมตัดทอน
กาลังใจของผู้สร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมใหม่ ๆ ท้ายที่สุดงานผ้าไหมสุรินทร์อาจตกอยู่ในสภาพ
ล้าหลังขาดการพัฒนาด้านลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ผู้วิจัยพบปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่สาคัญต่อความคุ้มครองลวดลายบนผืน
ผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ อันได้แก่การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 บัญญัติคานิยามคา
ว่า “งานศิลปประยุกต์” อย่างรัดกุมแบบนักกฎหมาย ทาให้งานศิลปประยุกต์ต้องเกิดขึ้นจากวิธี
สร้างในรูปจิตรกรรม หรือประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม หรือภาพถ่าย หรือภาพร่างแผนที่
ภาพประกอบตามมาตรา 4 (1) ถึง (6) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เท่านั้น ทาให้เกิดผลที่
ตามทั้งผลดีและผลเสีย คือ
ผลดี การที่ตัวบทบั ญญัติคานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ใช้ถ้อยคาที่มีความชัดเจน
ย่อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้กฎหมายไทยได้ดีระดับหนึ่ง
ผลเสีย การที่ตัวบทบัญญัติคานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ใช้ถ้อยคาที่มีความชัดเจน
กรณีเช่นนี้ย่อมสร้างผลเสียที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่สามารถรองรับงานศิลปะรูปแบบอื่น ๆ ทาให้งาน
ศิลปะบนผืนผ้าไหมที่เกิดด้วยวิธีการปักหรือการทอมิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะวิธีการสร้างงาน
ศิลปะดังกล่าวไม่ใช่วิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537
ประการที่ส อง เมื่ อบทบัญญัติก ฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่อาจรองรับรูปแบบงานศิลปะ
ดังเช่นการทอผ้าไหมได้ ส่งผลให้นักกฎหมายต้องใช้นิติวิธี เพื่อการตีความหาจุดมุ่งหมายในการ
บัญญัติคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ซึ่งวิธีการเช่นนี้นักกฎหมายไทยก็ยังมีความเห็นแตกแยกเป็น 2
แนวทาง คือ
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แนวทางแรก วิธีการปักหรือทอก็ถือเป็นการสร้างงานจิตรกรรม ทาให้ลวดลายผ้า
ไหมที่เกิดจากการทอเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์
แนวทางที่สอง เมื่อตัวบทพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยไม่บัญญัติถึงวิธีการปักหรือการ
ทอว่า วิธีการทั้งสองเป็นการสร้างงานจิตรกรรม งานศิลปะที่เกิดด้วยวิธีการทั้งสองจึงไม่อาจเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ คงเหลือเพียงงานสร้างลวดลายผ้าไหมด้วยวิธีการพิมพ์ลายเท่านั้นที่ถือเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย
สภาพการณ์ข้างต้นนี้ย่อมสร้างความไม่แน่นอนแก่วงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตผ้าไหม
และทาให้ผู้ผลิตผ้าไหมหลาย ๆ รายไม่ให้ความสาคัญต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยอีกต่อไป พร้อม ๆ
กับผู้ผลิตที่มีความคิดริเริ่มต้องลงทุนเพิ่มเติม เพื่อปกป้องเทคนิคการผลิตลวดลายบนผืนผ้าไหม
ของตน โดยปราศจากความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
ในขณะเดียวกัน ด้านมาตรฐานความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ้าไหม
ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผ้าไหมของต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมที่สาคัญทั้งห้าประเทศ อันได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอินเดีย ต่าง
เร่งพัฒนาโครงสร้างกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าและวัฒนธรรมของ
ประเทศตน แม้ ว่า ความพยายามในส่วนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้านลวดลายโบราณ ในฐานะที่
ลวดลายโบราณเป็นงานด้านศิลปะพื้นบ้าน (fork lore) หรือในชื่อเรียกอื่น ๆ ความพยายามดังกล่าว
ยั ง อยู่ ใ นขั้ นเริ่ ม ต้นก็ ตาม แต่ผู้วิจัย เชื่อ ว่าหลัก กฎหมายระหว่างประเทศเพื่ อคุ้ม ครองงานด้า น
ศิลปวัฒนธรรมจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งขอบเขตความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ดังกล่าวย่อมมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงลวดลายโบราณของผ้าไหม และคาดหมายว่า ในอนาคต
โลกจะมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองลวดลายผ้าไหมในมิติงานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาไม่นานนัก ดังนั้นประเทศไทยจึงสมควรเตรียมการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์รองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นดังกล่าว
สาหรับ ประเทศไทยผู้วิจัย เห็นว่ ากรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมต่องานออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่นั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สมควรเป็ นกฎหมายที่ สนับสนุนอานวยความสะดวก ส่งเสริมการพั ฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมไทยอย่ างครบวงจรมากที่สุด และกฎหมายลิขสิ ทธิ์ไทยสมควรมีมาตรการ
คุ้ ม ครองที่ เ หมาะสม เพื่ อ ปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหมไทย ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ เ ป็ น
อุตสาหกรรมของชุมชนและชาวบ้านจานวนมาก โดยประเทศไทยสมควรเข้าร่วมมืออย่างจริงจัง
ในการพัฒนากรอบความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องมาตรการคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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ภายใต้การทางานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และประเทศไทยสมควรเร่ง
ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ นักกฎหมายควรใช้ตัวอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์
ต่างประเทศที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว รวมทั้งการวางกรอบคานิยามงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละ
ประเภท ประเทศไทยก็สมควรใช้รูปแบบการให้คานิยามที่เปิดกว้างและรองรับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีในปัจจุบันและอนาคตได้
อีกทั้ง ผู้วิจัยยังเห็นว่า กรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่สาคัญสาหรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
งานออกแบบลวดลายผ้าไหม ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่นั้น กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยสมควรต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและปทัสถานที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและ
ผลประโยชน์ภายในประเทศไทยร่วมกัน โดยประเทศไทยควรเป็นฝ่ายริเริ่มเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศ
ต่า ง ๆ และเป็ นฝ่า ยเสนอการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย เพื่ อเป็นต้นแบบแก่ต่า งประเทศ
มากกว่าปรับแก้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างเดียวดังเช่นปัจจุบัน
ประเด็นสาคัญสาหรับกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อความคุ้มครองงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไหม ลวดลายโบราณของผ้าไหมและลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผ้าไหม แม้ว่าปัจจุบันวงการ
นักกฎหมายไทยยังหาข้อยุติไม่ได้ แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยครั้งนี้ จะก่อ
ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทย รวมทั้งผลประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทยมากขึ้น
ในส่วนกรอบการแก้ ไ ขกฎหมายลิขสิท ธิ์นั้น ผู้วิจัย จะขอสรุ ปและแบ่งหัวข้ อเป็น 3
ประเด็นใหญ่ ดังนี้
ประเด็นแรก การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเด็นที่สอง การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเด็นที่สาม การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์
ประเด็นแรก การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์
สืบเนื่องจากงานออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมมีสถานะเป็นทั้งงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามนัยยะพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และงานศิลปประยุกต์ตามนัยยะพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และในการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ถึง 2 หัวข้อ
ดังนี้
หัวข้อแรก คานิยามว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์
หัวข้อที่สอง โครงสร้างการกาหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์
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หัวข้อแรก คานิยามว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คือ งานอันมีลิขสิทธิ์ การที่กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยไม่ได้บัญญัติอย่ างชัดเจนลงไปว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ
บัญญัติว่า งานออกแบบผลิตภั ณฑ์คืองานศิลปประยุกต์ ในทางกลับกัน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ได้บัญญัติคานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ไว้ว่า
“งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึ ง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น
เช่นนาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า
ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย”
ด้ ว ยลั ก ษณะการให้ ค านิ ย ามข้ า งต้ น วิ ธี ก ารให้ ค านิ ย ามค าว่ า “งานศิ ล ปประยุ ก ต์ ”
รูปแบบนี้เป็นการอธิบายลักษณะงานแบบบรรยายโวหาร ซึ่งทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของ
งานศิลปประยุกต์ แต่วิธีการอธิบายรูปแบบนี้ นักกฎหมายยังต้องอาศัยการตีความคานิยามคาว่า
“งานศิลปประยุกต์” อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” สามารถปรับใช้กับ
งานประเภทต่าง ๆ
ในด้านวิธีการใช้คาว่า “งานศิลปประยุกต์” ภายใต้การตีความคาว่า “งานศิลปประยุกต์”
ของนักกฎหมาย วิธีการเช่นนี้ย่อมก่อเกิดปัญหาความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น เพราะวิธีการตีความ
ย่อมขึ้นกับองค์ความรู้ทางกฎหมายและทัศนคติเฉพาะตัวของนักกฎหมาย รวมทั้งข้อเท็จจริง ที่
ปรากฏ ซึ่งโดยปกติแล้วนักกฎหมายแต่ละคนอาจตีความแตกต่างกันได้ อีกทั้งนักกฎหมายอาจ
เปลี่ยนแนวความคิดของตนได้ในอนาคต ดังนั้นตราบใดที่บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยยังไม่
บัญญัติว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ แต่นักกฎหมายไทยยังต้องอาศัยการตีความ
คาว่า “งานศิลปประยุกต์” เพื่อให้ครอบคลุมถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถานะความคุ้ม ครองงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนต่อไป
หัว ข้อ ที่สอง โครงสร้า งการกาหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ จากการศึก ษา
กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมทั้งห้าประเทศ ทุกประเทศ
ต่างบัญญัตคิ าว่า “งาน” (works) อันมีลิขสิทธิ์ด้วยโครงสร้างพิเศษแยกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก การบัญญัติลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์วา่ มีกี่ชนิด โดยใช้คาที่มีความหมายกว้าง
ๆ เช่นคาว่างานแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ เป็นต้น
ส่ ว นที่ส อง ตั วบทที่ อ ธิบายรายละเอี ย ดของงานตามส่ว นแรกแต่ล ะชนิด พร้อ มทั้ ง
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 สาหรับเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้คาว่า “งาน” หมายความ
รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยสิ่งเหล่านี้ถูกทาให้ปรากฏในรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) งานเขียน
(2) งานเกี่ยวกับการพูด
(3) งานดนตรีกรรม งานละคร งานศิลปะพื้นบ้าน (quyi') งานศิลปะเกี่ยวกับการรา
(choreographic) และงานเต้นแอโรบิค
(4) งานวิจิตรศิลป์และงานสถาปัตยกรรม
(5) งานภาพถ่าย
(6) งานภาพยนตร์และงานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการผลิตด้วยฟิมส์อันคล้ายคลึงกัน
(7) งานออกแบบทางวิศ วกรรม และงานออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ แผนที่ งานภาพร่า ง
(สเก็ตภาพ) งานกราฟฟิค และหุ่นจาลองของดังกล่าว
(8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(9) งานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้วยโครงสร้างการกาหนดรายละเอียดงานอันมีลิขสิทธิ์ดังตัวอย่างข้างต้น ทาให้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์สามารถรองรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ โดยที่นักกฎหมายใช้วิธีการตีความ
กฎหมายน้อยลงมาก ทาให้ศาลสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากพิจารณาโครงสร้างการกาหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ปรากฏว่า ในส่วนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 กลับมีเพียงคาอธิบายองค์ประกอบของงานศิลปประยุกต์เท่านั้น แต่ตามพระราชบัญญัติ
ลิข สิท ธิ์ไ ทย พ.ศ.2537 ไม่ มี ก ารยกตัวอย่ างประกอบความเข้าใจ ทาให้เมื่อนักกฎหมายต้อง
วิเคราะห์ว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานศิลปประยุกต์หรือไม่ นักกฎหมายจึงต้องใช้นิติวิธี อัน
ได้แก่การใช้การตีความคาว่า “งานศิลปประยุกต์” เพื่อเสริมสร้างกฎหมายให้เหมาะสมกับข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้น อันก่อความไม่แน่นอนในการใช้การตีความ
ทางเลือกหลักกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 อาจเพิ่มข้อความว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์
คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ พร้อม ๆ กับการยกตัวอย่างประกอบว่า อะไรคืองาน
ศิลปประยุกต์
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2. พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย พ.ศ.2537 อาจไม่ เ พิ่ ม ข้ อ ความว่ า งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์ แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยอาจบัญญัติว่า
งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งก็ได้ พร้อม ๆ กับการยกตัวอย่างประกอบ
เพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะเช่นใด
ข้อเสนอแนะ
หั ว ข้ อ แรก
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย พ.ศ.2537 ควรบั ญ ญั ติ ค านิ ย ามว่ า
งานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อให้ขจัดปัญหาการใช้การตีความคาว่า “งานศิลป
ประยุกต์” ว่า งานออกแบบผลิตภัณฑ์ถือเป็นงานศิลปประยุกต์หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้นักกฎหมาย
ไทยและนักกฎหมายทั่วโลกยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ทั้งแนวความคิดยังแตกแยกออกเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเห็นว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์คืองานออกแบบ และกฎหมายสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ให้ความคุ้มครองได้ กลุ่มที่สองเห็นว่างานออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อม
ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร
หัวข้อที่สอง โครงสร้างการกาหนดรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ
ลิข สิท ธิ์ไ ทย พ.ศ.2537 ควรใช้โครงสร้างการก าหนดรายละเอีย ดงานอันมีลิขสิทธิ์ พร้อมกั บ
ยกตัวอย่างงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังเช่น งานศิลปประยุกต์ย่อ มหมายความถึงงานสร้างสรรค์ศิลปะ
โดยมุ่ ง หมายต่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น นอกจากการชื่ น ชมคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะ เช่ น งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานตบแต่งบรรจุภัณฑ์ หรืองานอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น
ประเด็นที่สอง การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ปัญหาสาคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อความคุ้มครองลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์และ
ผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ก็คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ยังไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดที่ คุ้ ม ครองงานด้านศิล ปวัฒนธรรมพื้ นบ้าน ในขณะที่ ล วดลายของผ้าไหม
สุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยมีสถานะเป็นทั้งงานศิลปะและงานทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวบ้าน ทาให้ลวดลายโบราณของชาวสุรินทร์ทั้งหมดไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศผู้ผลิตและส่งออกผ้าไหมต่าง
เริ่มมอบความคุ้มครองงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แม้ว่ากรอบความตกลงระหว่างประเทศอัน
เกี่ยวเนื่องกับความคุ้มครองงานด้านวัฒนธรรมจะยังไม่มีข้อยุติ
ทางเลือกหลักกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ยังคงไม่คุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย จนกว่ากรอบความตกลงระหว่าง
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ประเทศว่าด้วยความคุ้มครองงานด้านศิลปะวัฒนธรรมขอองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
จะมีผลบังคับใช้แล้ว
2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ในฐานะที่ลวดลายโบราณดังกล่าว
เป็ น ประเพณีวัฒนธรรมพื้ นบ้ า น (folklore) ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมพื้ นบ้านดังกล่าวย่ อมมีเนื้อ
ครอบคลุมถึงตานาน เพลงพื้นบ้าน งานศิลปะพื้นบ้านทุกประเภท
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลวดลายโบราณของผ้าไหม
สุรินทร์หรือลวดลายโบราณของจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ในฐานะที่ลวดลายโบราณดังกล่าว
เป็นศิลปะพื้นบ้าน (folk artistic) อันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานศิลปะทุกประเภทของชาวบ้าน ไม่
ว่า งานทอผ้า การจัก สาน งานเครื่องถมเครื่องเขิน งานลงรักษ์ ปิดทอง ฯลฯ แต่ไ ม่มีเนื้ อหา
ครอบคลุมถึงเพลงพื้นบ้าน ตานาน นิทาน ชาดกดังเช่นความคุ้มครองในรูปประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบ้าน (folklore)
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรให้ ค วามคุ้ม ครองลวดลายโบราณของผ้ าไหมสุ ริน ทร์ ห รือ ลวดลาย
โบราณของจั ง หวั ด อื่ น ๆ ในประเทศไทย ในฐานะที่ ล วดลายโบราณดั ง กล่ า วเป็ น ประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน (folklore) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
สามารถคุ้มครองงานศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยและลวดลายโบราณของผ้าไหมสุรินทร์รวมทั้ง
ลวดลายโบราณของจั ง หวัด อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยได้อ ย่ างแท้ จริง ทั้ง นี้ก รอบความคุ้ มครอง
ลวดลายโบราณบนผืนผ้าไหมดังกล่าวยังต้องประกอบไปด้วย
1. ตัวผู้ทรงสิทธิ อันได้แก่หน่วยราชการที่มีความรู้และศักยภาพอันแท้จริง เช่น กอง
งานช่าง กรมศิลปากร ฯลฯ
2. ขอบเขตของความคุ้มครองลิขสิทธิ์ กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วน
ลวดลายโบราณบนผืนผ้า ไหมหรือ งานศิล ปวัฒนธรรมพื้ นบ้านอื่น ๆ พึ งมีต่อชาวต่างชาติ ซึ่ ง
ชาวต่างชาติเหล่านี้มุ่งแสวงหาประโยชน์จากงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนไทย
3. อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านย่อมไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด
เหมือนเช่นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วไปของประเทศไทย
4. มาตรการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสารวจ
ข้อมูลและนาไปสู่การอนุรักษ์รวมทั้งส่งเสริมให้งานศิลปวัฒนธรรมพื้นเหล่านี้ยังดารงอยู่ต่อไป
โดยไม่มีบุคคลใดบิดเบือนหรือฉกฉวยผลประโยชน์จากงานไป โดยประเทศไทยมิได้รับประโยชน์
แต่อย่างหนึ่งอย่างใด
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ประเด็นที่สาม การปรับปรุงรูปแบบความคุ้มครองงานศิลปประยุกต์ เพื่อประโยชน์ต่อ
ลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่
ด้วยเหตุที่ ปั จ จุบั นระบบความคุ้ มครองลิขสิ ทธิ์ระหว่างประเทศมีแ นวความคิด เพื่ อ
คุ้มครองงานสหสิทธิ อันได้แก่ การมอบความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า
หนึ่งฉบับแก่งานบางอย่าง เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมาย
ลิข สิท ธิ์และกฎหมายสิท ธิบั ตร เป็นต้น กฎหมายลิขสิทธิ์ จึง เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองในรูปสหสิทธิ ทาให้พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติความคุ้มครองในรูป
ศิลปประยุกต์ขึ้น
อย่างไรก็ตามภายหลังที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีผลใช้บังคับ ปรากฏว่า
แนวทางความคุ้มครองในรูปสหสิทธิด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์กาลังประสบปัญหา สืบเนื่องจากสาเหตุ
ที่ถ้อยคาตามบทบัญญัติมาตรา 4 (7) คานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ตราขึ้นในรูปแบบภาษา
ของนักกฎหมาย ถ้อยคาจึงระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนและแน่นอน ทาให้งานศิลปะไทยหลาย ๆ
ประเภทไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ เช่น งานทอผ้าไหม งานจักสาน การ
ปักฉลุลวดลาย ฯลฯ เพราะวิธี การสร้างงานศิลปะดังกล่าวทั้งหมดนั้นหาใช่วิธีการสร้างสรรค์งาน
ศิล ปประยุก ต์ตามกฎหมายลิขสิท ธิ์ไ ทย และด้วยเหตุนี้นัก กฎหมายไทยจึงมี ปัญหาการใช้ก าร
ตีความคาว่า “งานศิลปประยุกต์” ที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
แนวทางแรก มีความเห็นว่า งานศิลปะใดจะเป็นงานศิลปประยุกต์ได้ งานดังกล่าวต้อง
ใช้วิธีการตามที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 4 (7) ระบุไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้การทอ การปัก การ
จักสาน วิธีก ารเหล่า นี้ไม่ป รากฏอยู่ ในตัวบทมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ดังนั้นผ้าไหมไทยที่ลวดลายเกิดขึ้นด้วยการทอ ลวดลวยของผ้าไหมจึงไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายไทย แม้ว่าผู้ผลิตลวดลายผ้าไหมได้สร้างสรรค์ลวดลายเหล่านี้ขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยก็ตาม
แนวทางที่สอง มีความเห็นว่า แม้ว่าคานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์ ” จะไม่ระบุว่า
วิธีการทอ หรือวิธีการปัก หรือวิ ธีก ารจัก สานเป็นวิธีก ารสร้างงานศิล ปประยุ ก ต์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทย แต่นักกฎหมายกลุ่มนี้มีความเห็นว่า หากพิ จารณาเจตนารมณ์ของคานิยามคาว่า
“งานศิลปประยุกต์” แล้ว เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ก็คือการคุ้มครองงานศิลปะทุก
ประเภท ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อันมิใช่ การชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ งานลวดลายผ้าไหมที่สร้างขึ้นใหม่ของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลป
ประยุกต์ แม้ว่าลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นใหม่เหล่านี้มิได้ใช้วิธีการสร้างตามมาตรา 4
(7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
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ปั ญ หาการตี ค วามค าว่ า “งานศิ ล ปประยุ ก ต์ ” ข้ า งต้ น นี้ ย่ อ มก่ อ เกิ ด อุ ป สรรคต่ อ
อุตสาหกรรมผลิตผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมไทยอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ตามสายตาคนทั่ วไป
ลวดลายบนผืนผ้าไหมมีฐานะเป็นงานศิลปะ ซึ่งผู้ผลิตใช้วิธีการทอลวดลายที่มีความวิจิตรบรรจง
แต่หากพิจารณาตามกรอบบทบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แล้ว ลวดลายที่สร้างขึ้น
ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยกลับอาจไม่ ได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะงานศิลปประยุกต์ เพราะวิธีการทอลวดลายและทอผ้าไหมหาได้ปรากฏอยู่
ในคานิยามคาว่า “งานศิลปประยุกต์” มาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่อย่างใด
ทางเลือกหลักกฎหมาย
1. พระราชบั ญญัติลิข สิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 สมควรแก้ ไขคาคานิย ามคาว่า “งานศิล ป
ประยุกต์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยไม่
ควรระบุวิธีการสร้างงานศิลปประยุกต์ไว้ และกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยควรเลือกใช้วิธีการยกตัวอย่าง
งานศิลปประยุกต์ไว้บางตัวอย่าง ดังเช่นที่กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศได้เลือกใช้วิธีการเช่นนี้กัน
2. พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย พ.ศ.2537 สมควรแก้ ไ ขค านิ ย ามค าว่ า “งานศิ ล ป
ประยุกต์” โดยการแก้ไขนี้ให้คงเนื้อหาเรื่องวิธีการสร้างงานอันมีลิขสิทธิ์ว่า “งานศิลปประยุกต์
ได้แก่ งานที่ นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกั น...” ไว้เช่นเดิม
หากแต่ให้เพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไป เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังวิธีการสร้างงานศิลปะรูปแบบ
อื่นด้วย หรืออาจใช้ถ้อยคาว่า “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) หรือการ
สร้างงานศิลปะด้วยวิธีอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน...”
ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติลิ ข สิ ทธิ์ ไ ทย พ.ศ.2537 สามารถคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข อง
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มครองลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ของผู้ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย
พ.ศ.2537 สมควรเพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไปในคานิยามคาว่า งานศิลปประยุกต์” ทาให้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไทยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานศิลปะไทยทุกประเภท
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Applications for funding to the Voluntary Fund Advisory Board. World Wide Web www.wipo.int
[Cited 2010 Mar 2]
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
“2 มีนาคม พ.ศ.2511”
กรุงเทพ

นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2533
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2540
หลักสูตร Practical Internet & Web Programming ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2542
ประกาศนียบัตรการประกันคุณภาพการศึกษา สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2543
ประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญา สานักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2545
เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2547
สถานที่ทางาน
บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตาแหน่ง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์
ผลงานวิจัยที่ผ่านมา สถานภาพในทางแพ่งของสัญญาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สภาพความรับผิดทางแพ่งของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

การอบรมพิเศษ

ร้อยตารวจเอกชูชีวรรณ ตมิศานนท์
“30 สิงหาคมพ.ศ.2520”
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2547เนติ
บัณฑิตไทย สมัยที่ 56 สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2542
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 9
จากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สานักงานตารวจแห่งชาติพ.ศ.2551
ประกาศนียบัตรการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายระดับเฉพาะทาง
รุ่นที่ 7 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 18 จากสภาทนายความ พ.ศ.2545

Certificate in General English from University of Tasmania,
Hobart City,Australia. 2000A.D.
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

กองบังคับการตารวจนครบาล 3 (งานคดี กลุ่มงานสอบสวน) แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
รองสารวัตรกลุ่มงานสอบสวน / อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม

