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บทที่ 1
บทนํา
ประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศลวนมีเพลงพื้นบานของตนเพลงพื้นบานจึงเปนทั้ง
ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น และมรดกทางวัฒ นธรรมของชุม ชนท องถิ่น ที่ ถายทอดกัน มาจนเป น มรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ บงบอกความเปนชาติและวัฒนธรรมของคนไทยที่สงตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งทําใหวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ
ของคนในชุมชนไดเลือนหายไป เพลงพื้นบานเปนวัฒนธรรมที่มีการถายทอดจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง
หรือจากกลุมคนสมัยหนึ่งไปยังสมัยหนึ่งโดยใชวิธีบอกตอปากตอปากเปนสําคัญ โดยไมทราบวาใคร
เปนผูริเริ่มเปนคนแรก ซึ่งคนในชุมชนสืบทอดตอๆกันมา ตามประเพณี และวัฒ นธรรมดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันมาของคนในชุมชน แตละทองถิ่นไดประดิษฐเนื้อรอง ทํานองตามความนิยมและยอมรับวาเปน
เอกลักษณ ของท องถิ่น ตน เพลงพื้ นบานถือเปนสิ่งที่สรางความเพลิดเพลินใหสังคมอีกดวย 1 ซึ่งใน
0

สภาวะปจจุบันเพลงพื้นบานเปนสิ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศ อันเนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมการ
บันเทิงไดนําเพลงพื้นบานมาบันทึกเสียงและนําไปใชเปนเพลงประกอบละครภาพยนตร สงผลใหเพลง
พื้นบ านเปนที่ รูจักกันแพรห ลายทั้ งในประเทศและตางประเทศ เพลงพื้ นบ านจึงเปน สินคาที่สราง
รายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล
เพลงพื้นบานเปนภูมิปญญาชาวบาน และเปนแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณี
ทําใหองคกรระหวางประเทศไดเล็งเห็นความสําคัญจึงใหความคุมครอง และปกปองเพลงพื้นบานโดย
มีกรอบความคิดเปนแนวบรรทัดฐานของกฎหมายที่จะใหความคุมครองในขอบเขตที่ใกลเคียงกัน เชน
อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs ซึ่งเปนอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์
ระหวางประเทศตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศภาคีจึงมุงเนนปกปอง
ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญญาทองถิ่นเพลงพื้นบานได
1

น.25

เรไร ไพรวรรณ.(2553). คติชนและภูมิปญญา .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,

2

ในการนี้เพลงพื้นบานลานนาเปนเพลงที่ชุมชนภาคเหนือที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวใน
วิถีชีวิตของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนามีการสืบทอดกันมาพื้นที่ตั้งแตบริเวณจังหวัดลําปาง
แพร นาน ลําพูน เชียงใหม เชียงราย และพะเยา วัฒนธรรมทองถิ่น สําเนียงทองถิ่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในดาราดํารงชีวิต ซึ่งสะทอนออกมาในเพลงพื้นบ านที่ มีการสืบทอดมาอยางชานานซึ่งไม
ทราบเปนที่แนชัดวาใครเปนผูริเริ่ม ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ถายทอดโดยการบอกตอ
กันมาแบบรุนสูรุน 2 หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งองคประกอบสําคัญใน
1

เรื่องลิขสิทธิ์ที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายตองมีความคิดริเริ่ม และเพลงพื้นบานจึงไมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยมีที่มาจากสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศโดยมีกรอบความคิ ดเปน แนวบรรทั ดฐานของกฎหมายที่จ ะให ความคุมครองในขอบเขตที่
ใกลเคียงกัน เชน อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs สงผลใหกฎหมายทรัพยสินทาง
ป ญ ญาของประเทศไทยประกอบขึ้ น จากแนวคิ ด สํ า คั ญ 3 ประการ คื อ หลั ก ความสอดคล อ งกั น
(harmonize) ซึ่งกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิกทุกประเทศตองใหความคุมครองใน
มาตรฐานเดียวกันและหลักการผูกขาดสิทธิเพียงผูเดียว (monopoly rights) อันเปนการมอบสิทธิ
ผูกขาดการเรียกเก็บคาตอบแทนแกเจาของทรัพยสินทางปญญารวมทั้งหลักความจําเปนในการสราง
สมดุ ล (need to balance) เพื่ อการเป ดโอกาสแก ส าธารณชนเขาถึงและใชป ระโยชน จ ากผลงาน
สรางสรรคห รือนวัตกรรมไดบ างกรณี 3 เมื่อบุคคลอื่นหรือผูป ระกอบการนําเพลงพื้นบานลานนา
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ดัดแปลง แกไข กลับไดสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตชุมชนชาวลานนาที่ไดสืบทอดเพลงพื้นบานกัน
มาขานานกลับไมมีสิทธิในการนําเพลงพื้นบานที่ถูกดัดแปลงใชสืบทอดตอไปได ทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมตอชุมชนที่เปนเจาของแหงสิทธิ์โดยแทจริงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย จึงทําใหเกิดผล
กระทบตอการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของคนในชุมชนในทองถิ่นที่บงบอกความเปนชาติ
จากที่ไดกลาวขางตนเมื่อเกิดความไมเปนธรรมของคนในชุมชนในการคุมครองสิทธิที่
เปนผูคิดริเริ่มเพลงพื้นบานลานนากฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีแนวคิดมาจากสนธิสัญญาทวิภาคี
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เสาวภา ไพทยวัฒน .(2538).พื้นฐานวัฒนธรรมไทยแนวทางการอนุรักษและการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,น.47
3 จุมพต ภิญโญสินวัฒน.( 2552). หลักเหตุผลของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
(วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. 463-465
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ระหวางประเทศอัน เกี่ยวกับ กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญาขึ้นเพื่อคุมครองระหวางกัน และกัน เชน
อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs ซึ่งเปนอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์
ระหวางประเทศตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศภาคีจึงมุงเนนปกปอง
ลิขสิ ทธิ์และทรัพยสิ นทางอุ ตสาหกรรม 4 ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญ ญาทองถิ่น เพลงพื้น บาน
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ลานนาได การศึ กษาในครั้ งนี้ จึ งเกิดขึ้น เพื่ อนําเสนอการคุ มครองสิท ธิของกฎหมายทรัพยสิน ทาง
ปญญากับเพลงพื้นบานลานนา พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาชุมชนในทองถิ่นที่จะสืบทอดเพลง
พื้นบานโดยไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
1.2 สมมุติฐานการวิจัย
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาไทยขาดความเหมาะสมตอการปกปองผลผลิตที่เกิดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น จึงทําใหภูมิปญญาทองถิ่นจึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่ภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชนดังกลาวเปนผลผลิตจากแรงงานความอุตสาหะของมนุษยแตเมื่อผูประกอบการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาดัดแปลงกลับไดรับสิทธิตามกฎหมายอยางชอบธรรมและผูประกอบการเหลานี้กลับมี
สิทธิเรียกเก็บคาตอบแทนจากชุมชนทองถิ่น ความไมเปนธรรมภายใตระบบกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาจึงควรไดรับการแกไข และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่จะเกิดขึ้นจําเปนตองสอดคลองกับ
สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
1.3 วัตถุประสงคการศึกษา
1.3.1. เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในประเทศไทยที่เหมาะสมกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.2 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีดานทรัพยสินทางปญญา แนวคิดความเปน
เลิศแหงความแตกตาง และทฤษฏีตัวตนแหงชุมชน ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหลานี้มีความสําคัญตอการ
ปกปองภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.3 เพื่อศึกษาถึงมาตรการความคุมครองเพลงพื้นบานของกลุมประเทศไตหวัน
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ไชยยศ เหมะรัชตะ.(2540).กฎหมายทรัพยสินทางปญญา : พื้นฐานความรูทั่วไป ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาความลับทางการคาความลับทางการคาเซมิคอนดักเตอรชิปพันธุ
พืชใหม. กรุงเทพฯ :นิติธรรม, น.14 - 15
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1.3.4 เพื่อศึกษาถึงความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปกปองภูมิปญญา
ทองถิ่นขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) องคการการคาโลก (WTO)
1.3.5 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง เอกลั ก ษณ ข องภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และเพลงพื้ น บ า นล า นนา
การศึ ก ษาและเพลงพื้ น บ านหรือดนตรีพื้น บ านของ กลุมประเทศไตห วัน เพื่ อเปน กรอบนํ าเสนอ
มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เหมาะสม
1.4 วิธีการวิจัย
การดําเนินการวิจัยจะใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการศึกษาเชิงเอกสารไม
วาจากตัวบทกฎหมาย ความตกลงระหวางประเทศ แนวคําพิพากษาของศาลไทยและศาลตางประเทศ
ที่เกี่ยวของ รายงานการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงบทความและ
บทวิจารณตางๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ
1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยจะศึกษารูปแบบและแนวทางการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นตามความตกลง
ระหวางประเทศและกลุมประเทศไตหวันและประเทศไทย ดังนี้
1.5.1 การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาอาศัยการวิเคราะหขอมูล
เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของทั้งดานนิติศาสตร และศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.5.2 ศึกษาวิเคราะหความตกลงระหวางประเทศ การวิจัย ฉบั บ นี้ จํากัดขอบเขตไว
เพี ย งความตกลงระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ สํ า คั ญ คื อ ความตกลงทริ ป ส
อนุ สัญ ญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ซึ่งสนธิ สัญ ญาเหล านี้มีความเกี่ย วของกับ การปกปองภู มิป ญ ญา
ทองถิ่น
1.5.3 ศึ กษาวิเคราะห มาตรการปกป องภูมิ ปญ ญาทองถิ่น ของกลุมประเทศไตห วัน
พระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี ไ ต ห วั น ค.ศ.2007 และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010
1.5.4 การวิเคราะห มาตรการปกปองภูมิปญ ญาทองถิ่น จะจํากัดขอบเขตการศึกษา
เพียงการพิจารณาบนแนวคิด ทฤษฎีตัวตนแหงชุมชน แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง เพื่อ
การแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมตอการปกปองภู มิปญญาทองถิ่นและสอดคลองกับ
สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบแนวความคิดและทฤษฎีดานทรัพยสินทางปญญา
1.6.2 ทําใหทราบมาตรการความคุมครองเพลงพื้นบานของกลุมประเทศไตหวัน
1.6.3 ทํ าใหทราบความตกลงระหวางประเทศที่ เกี่ยวข องกับ การปกป องภู มิป ญ ญา
ทองถิ่นขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) องคการการคาโลก (WTO)
1.6.4 ทราบถึงเอกลักษณของภูมิปญญาทองถิ่นและเพลงพื้นบานลานนาตัวอยางใน
การศึกษา และเพลงพื้นบานหรือดนตรีพื้นบานของกลุมประเทศที่เลือกศึกษาประเทศไตหวันเพื่อเปน
กรอบนําเสนอมาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เหมาะสม
1.6.5 จะเป น ต อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในการพั ฒ นากฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เพลง
พื้นบาน
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บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานเพลงพื้นบานลานนา
เพลงพื้นบานเปนบทเพลงที่ชาวบานในแตละชุมชนไดประดิษฐขึ้นมาตามความชอบ
ของคนในชุ มชนนั้ น ซึ่ งแสดงความเปน เอกลักษณ ของทองถิ่น ตน เพลงพื้ น บ านถือเปน มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติเปนบทเพลงที่ไมทราบแนชัดวาใครเปนผูแตงเปนการถายทอดจากบรรพบุรุษที่ทํา
ใหทราบถึง ความคิด ระเบียบแผน เรื่องราววิธีชีวิตของชาวบานหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ของคน
ในชุมชนที่ยึดถือเป นแนวปฏิบัติกัน มาที่ถายทอดผานเพลงพื้นบานที่สามารถสืบทอดวัฒ นธรรมได
2.1 ความหมายคําวา “เพลงพื้นบานลานนา”
เพลงพื้ น บ า นล านนาเปน คํ าที่ ป ระกอบขึ้น จากคําสองคําใหญ ๆ คือ คําวา “เพลง
พื้นบาน” และคําวา “ลานนา” โดยมีความหมายดังนี้
เรไร ไพรวรรณ ไดใหคํานิยาม คําวา “เพลงพื้นบาน” ไววา 5 เพลงพื้นบานเปนเพลงที่
0

ชาวบานแตละทองถิ่นไดประดิษฐเนื้อรอง และทํานองขึ้นตามความนิยมของคนในทองถิ่นและคนใน
ทองถิ่นไดรับไดยอมรับวาเปนเอกลักษณของทองถิ่นตน เพลงพื้นบานเปนเพลงที่ไมทราบแนชัดวาใคร
เปนผูแตงและเกิดขึ้นเมื่อใดแตเปนบทเพลงที่สืบทอดกันมานานโดยการทองจําปากตอปากมาชั่วหลาย
อายุคนมีทวงทํานองที่เรียบงาย ใชภาษาตรงไปตรงมาและไมจําเปนตองมีเครื่องดนตรีประกอบ เพลง
พื้นบานมักจะเกิดจาอารมณ
จตุพร ศิริสัมพันธ ไดใหคํานิยาม คําวา “เพลงพื้นบาน” ไววา 6 เพลงพื้นบานเปนเพลง
1

ที่ ช าวบ านจดจํ าสื บ บทอดกั น มาแบบปากเปล า ใช ร องเล น เพื่ อความสนุ ก สนานรื่ น เริ ง โดยใช คํ า
ที่เรียบงาย เนนเสียงสัมผัสและจังหวะการรองเปนสําคัญ เพลงพื้นบานมีลักษณะเฉพาะคือเปนเพลงที่
5

เรไร ไพรวรรณ. (2551) . โครงการผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบุรี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ , น. 25
6จตุพร ศิริสัมพันธ.(2553). สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพลงพื้นบานโดยพระราช
ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู .โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนเพลงพื้นบานโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,น. 50
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ชาวบานอาศัยการฟงและจําไมมีการจดจําเปนตัวหนังสือ เนื้อรองเปนคํางายๆ ใชการปรบมือหรือใช
เครื่องประกอบจังหวะงายๆ ที่สําคัญ ตองมีเสียงรองรับกับลูกคูทําใหเกิดความสนุกสนานขึ้นเจริญชัย
ชนไพโรจน นั ก วิ ช าการและผู เ ชี่ ย วชาญดนตรี อี ส านแห ง วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ไดใหคํานิยามคําวา “เพลงพื้นบาน” (folk song) ไววา 7
2

เพลงพื้ น บ าน หมายถึ งเพลงที่ แต งขึ้น โดยชาวบ าน ดว ยเนื้ อหาสาระ สํ านวนและ
สําเนียงของชาวบาน เพลงพื้นบานจึงประกอบดวยลักษณะทั่วไป 9 ประการ คือ
1. การไมทราบตัวผูแตง
2. ผูแตงแตงเพลงโดยไมผานการอบรมการแตงเพลง
3. เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
4. เพลงคือการแสดงออกทางดนตรีของคนสวนใหญ
5. นั กรองและนั กดนตรีสามารถขับ รองหรือบรรเลงเพลงโดยไมผ านการอบรมทาง
ทฤษฎี
6. เพลงพื้นบานมีอายุเกาแก
7. เพลงพื้นบานเปนการสืบทอดดวยความทรงจํา
8. เพลงพื้นบานมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความนิยมของผูเลนและผูฟง
9. ไมมีบุคคลใดสามารถระบุไดวา ทํานองเพลงพื้นบานเดิมเปนเชนใด
สุมาลี นิมมานุภาพ ไดใหความหมายเพลงพื้นบาน ไววา 8 หมายถึงเพลงสังคมที่อยู
3

อาศัยอยูในชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีทั้งเพลงที่รองเดี่ยวคนเดียว รองโตตอบระหวางกัน
รองเป น หมูคณะ อาจมีเครื่องดนตรีที่สรางขึ้นเองอยางงาย บรรเลงประกอบหรือไมมีเครื่องดนตรี
ประกอบก็ตาม เปนเพลงที่เลนสืบทอดกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกลายลักษณอักษร
เล น กั น เพื่ อ ความสนุ ก สนานบั น เทิ ง ผ อ นคลายความเหน็ ด เหนื่ อ ยอ อ นล า จากการงานในไร น า

7

รุจา เกตุสิริ. (2535).การศึกษาเพลงพื้นบานอีสานที่ปรากฏในเพลงลูกทุงไทย.(วิทยานิพนธ
ศิลปะศาตรมหาบัณฑิตคณะศิลปะศาสตร) .มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , น.35
8 สุมาลี นิมมานุภาพ.(2527). ดนตรีวิจักขณ. กรุงเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, น.135
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เพื่อการแสดงความรักของชายหญิง เพื่อประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อเหกลอม เพลงเหลานี้จะรองกัน
เป นภาษาถิ่น ของท องถิ่น นั้น มี ทวงทํ านองการ บทขับ รอง ทาทางประกอบ ตลอดจนเครื่องดนตรี
ประกอบอันเปนสัญลักษณของทองถิ่นนั้น ๆ
กาญจนา อิ น ทรสุ น านนท ได ให ค วามหมายของเพลงพื้ น บ าน ไว ว า 9 เป น เพลงที่
4

ชาวบานคิดแตงขึ้นมา ใชรองเลนกันในหมูบานของตน เพลงพื้นบานนั้นฟงงาย รองกันสั้นๆ มีลีลา
ทํานองซ้ํากันไปมา
จากแนวคิดดังกลาวขางตนเพลงพื้นบ านในงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีความหมายวา เพลงที่
ชาวบ า นในท องถิ่ น นั้ น ได ป ระดิ ษ ฐ เนื้ อร อ งและทํ านองขึ้ น ตามความนิ ย มของคนในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ
ซึ่งยอมรับกันวาเปนเพลงที่แสดงถึงอัตลักษณของคนในทองถิ่นตน และใชวิธีจําสืบทอดกันมา ไมทราบ
ตั ว ผู แ ต งที่ แน ชั ด ไม มี การจดบั น ทึ กเป น ลายลั กษณ อั กษร เพลงมี เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น และ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน
สวนคําวา “ลานนา” จากการคนควา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินัน บ.คอมมอน 10
5

เปนชุมชนเกาแกที่มีประวัติศาสตรทางสังคมกอสรางอาณาจักร ในสมัยของ พญาเม็งราย เจาเมือง
หิรัญนครเงินยางเชียงแสนไดรวบรวมเมืองนอยใหญ มาเปนอาณาจักรโยนกเชียงแสน จากนั้นจึงได
ขยายอาณาบริเวณของอาณาจักรผานการทําศึกสงคราม ขยายอาณาเขตและขนานนามอาณาจักรขึ้น
ใหมวาอาณาจักรลานนา โดยมีการยายราชธานีมาอยูที่ นครเชียงใหมนับตั้งแตป พ.ศ. 1893
เสาวภา ไพทยวัฒ น ได อธิบ าย ไวว า 11 ลานนา เปน พื้น ที่ซึ่งแสดงเอกลักษณ ของ
6

วัฒนธรรมลานนาหรือลานนา นับตั้งแตบริเวณ จังหวัดลําปาง แพร นาน ลําพูน เชียงใหม เชียงราย
และพะเยา ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมจะชั ด แจ ง ในด า นภาษาและสํ า เนี ย งในท อ งถิ่ น การดํ า เนิ น ชี วิ ต
มีวัฒนธรรมรวมกันในทองถิ่น
9

กาญจนา อินทรสุนานนท.(2545). สารานุกรมดนตรีและเพลงไทย.กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา
จํากัด ,น.102
10 ฐิตินัน บ.คอมมอน.(2555).วรสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
– ธันวาคม ประจําป 2555 ,น.155
11 เสาวภา ไพทยวัฒน.(2538).พื้นฐานวัฒนธรรมไทยแนวอนุรักษและการพัฒนา. กรุงเทพฯ :
ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, น.20
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จากคํ า นิ ย ามทั้ งสอง ในงานวิจัย ชิ้น นี้ “เพลงพื้ น บ านล านนา” จึ งมี ความหมายว า
เพลงที่ชุมชนชาวลานนาไดประดิษฐเนื้อรองและทํานองขึ้นตามความนิยมของคนลานนา ซึ่งยอมรับ
กันวาเปนเพลงที่แสดงถึงอัตลักษณของคนในทองถิ่นตน และใชวิธีจําสืบทอดกันมา ไมทราบตัวผูแตง
ที่แนชัด ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
2.2 ความเปนมาลานนาไทย
ในบริ เวณพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตนบนเมื่ อราวพุ ท ธศตวรรษที่ 19 ของประเทศไทยได
เคยเปนที่ตั้งของกลมบานเมืองที่มีการปกครองเปนแควนอิสระ รวมทั้งดินแดนบางสวนของประเทศ
พมา จีน และลาว มีชื่อเรียกเปนที่รูจักกันวา “ลานนา” 12 อาณาจักรลานนาจะเริ่มตนเมื่อพระเจา
7

มังรายสรางเมืองเชียงใหมเมื่อ พ.ศ. 1839 โดยไดรวบรวมแควนโยนกและหริภุญไชยไวไดเปนปกแผน
ทรงประทับอยูที่เมืองเชียงใหมและไดกลายเปนราชธานีที่เปนศูนยกลางนับแตนั้นมา
พระเจามังรายทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริยในวงศจักราชแหงเมืองหิรัญนครเงินยาง
เป น โอรสของเจาลาวเมงกับ นางเทพคําขยาย ราชธิดาของเจาเมืองเชีย งรุง เมื่ อทรงขึ้ นเสวยราชย
ที่เมืองหิรัญนครเงินยาง ใน พ.ศ. 1809 แลวทรงพิจารณาเห็นวาตัวเองเปนเชื้อสายโดยตรงที่สืบมา
จากปฐมกษัตริยแหงวงศลวจักราชแตเจาเมืองที่อยูโดยรอบไมถวายพระเกียรติ และไมสมัครสมาน
สามัคคีวิวาทแยงชิงไพรชิงแดนกันอยูเสมอ ทําใหเกิดความทุกขแกอาณาประชาราษฎรยิ่งนัก จึงมีดําริ
ที่จะปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองตาง ๆ เขาไวเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ตอมา
จึงทรงยกทัพไปตีเมืองตาง ๆ ที่อยูในเขตแควนโยนกไดเมืองมอบ เมืองไล เมืองเชียงคํา ตอมา ทรงได
โปรดใหสรางเมืองเชียงรายขึ้นใน พ.ศ. 1805 และทรงเสด็จมาประทับอยูที่เมืองเชียงราย
นับตั้งแตนั้นมาสาเหตุที่พระเจามังรายทรงยายเมืองลงมาทางใตเพราะทรงหวั่นเกรง
กองทั พ มองโกลซึ่งกํ า ลั งจะยึ ด ยู น นาน พมา และตังเกี๋ ย ประกอบกับ พลเมื องของเมื องหรัญ นคร
เงิ น ยางเพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให ที่ อ ยู อ าศั ย ไม เพี ย งพอจึ งต อ งย ายมาสรา งเมื อ งใหม ในที่ ร าบอั น มี ค วาม
อุดมสมบูรณ ถัดจากนั้นมาอีก 5 ป เสด็จไปประทับอยูที่เมืองฝางตอมายึดเมืองเชียงของไดใน พ.ศ.
1812 และใน พ.ศ. 1819 พระเจามังรายยกกองทัพเพื่อจะไปตีเมืองพะเยา ซึ่งขณะนั้นพระเจางําเมือง
12

เกสร ยอดแกว.(2560). อัตลักษณของคนลานนาจากบทเพลงลูกทุงคําเมืองที่ขับรอง
โดยอบเชย เวียงพิงค.(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต) .เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม, น.20
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ครอบครองอยู แตไมมีการรบทั้งสองฝายกลับเปนไมตรีตอกัน จึงทําใหแควนพะเยายังคงเปนอิสระ
พระเจามังรายทราบขาวถึงความอุดมสมบูรณของแควนหริภุญไชย ซึ่งขณะนั้นมีอํานาจปกครองอยูใน
เขตที่ราบลุมแมน้ําปงและแมน้ําวัง จึงประสงคจะยึดครองเมืองหริภุญไชยไวในพระราชอํานาจ ทรงใช
ความพยายามอยู ห ลายปโดยสงไส ศึกเขาไปอยู ในเมืองหริภุ ญไชย ในที่ สุด ก็ ยกกองทั พจากเมื อง
เชียงรายเพื่อจะไปตีเอาเมืองหริภุญไชย โดยสรางเมืองพราวขึ้นเปนที่ชุมนุมพลกอนจะยกพลไปตี
เมื อ งหริ ภุ ญ ไชย ในที่ สุ ด ก็ ย กกองทั พ จากเมื องพร าวไปตี เมื องหริภุ ญ ไชย และก็ ส ามารถยึ ด เมื อ ง
หริภุญไชยไดใน พ.ศ. 1829 พระเจามั งรายทรงประทับอยูเมืองหริภุญไชยเพี ยง 2 ป จึงไดมอบให
ขุนนางชื่ออางฟาปกครองเมืองหริภุญไชย ตอมาทรงสรางเวียงกุมกามเปนที่ประทับใน พ.ศ. 1829
และในที่สุดใน พ.ศ. 1839 ไดทรงสรางเมืองแหงใหมอีกครั้งในบริเวณที่ราบ เชิงดอยสุเทพ เมื่อสราง
เสร็จ แล วจึ งให ชื่ อเมื องแห งนี้ ว า นพบุ รีศรีน ครพิงคเชีย งใหม ซึ่งตอมาไดมี ความสําคัญ กลายเป น
ศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา
หลังจากสรางเมืองเชียงใหมเสร็จไมนาน พญาเบิกผูปกครองนครเขลางคซึ่งเปนราช
บุตร ของพญายีบาอดีตกษัตริยผูครองแควนหริภุญไชย ไดยกทัพจากเมืองเขลางคนครมาเพื่อจะชิงเอา
เมื องหริภุ ญ ไชยคืน แต กองทั พเมืองเชีย งใหมส ามารถรบชนะกองทั พเขลางค นครพญาเบิ กสิ้น ชีวิ ต
ในการรบและตอมากองทัพเชีย งใหมก็สามารถยึดเมืองเขลางคน ครได หลังจากนั้น พระเจามังราย
ก็โปรดแตงตั้งขุนนางชาวเขลางคนครเปนเจาเมืองปกครองและขึ้นตรงตอเชียงใหม พระเจามังราย
ไดใชเวลาตลอดพระชนมชีพประทับอยูที่เมืองเชียงใหม เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันให
เกิ ด ขึ้ น ภายในดิ น แดนแห ง ใหม ที่ พ ระองค ไ ด เ ข า มายึ ด ครองนี้ พระองค พ ยายามที่ จ ะสร า ง
ความกลมกลื น ให เกิ ดขึ้ น ในระหว างผูคนที่มาจากแควน โยนกกับ ชาวแควน หริภุญ ไชย ตลอดจน
ชนพื้นเมืองที่อยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําปง โดยการรับการสืบทอดอารยธรรมทางศาสนาจากเมือง
หริภุญไชยไวและเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค 13
8

อาณาจักรลานนา คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ตั้งอยูบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยตลอดจนสิ บ สองป น นา เช น เมื อ งเชี ย งรุ ง (จิ่ ง หง) มณฑลยู น นาน
ภาคตะวันออกของพมา ฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเปนเมืองเอก ฝงตะวันตก
แม นํ า สาละวิ น มี เมื อ งนายเป น เมื อ งเอก โดยมี เมื อ งเชี ย งใหม เป น ราชธานี มี ภ าษา ตั ว หนั งสื อ
13

เสาวภา ไพทยวัฒน, อางแลวเชิงอรรถที่ 11,หนาที่ 8
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วัฒนธรรม และประเพณีเปนของตนเอง ตอมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของอาณาจักรตองอู
อาณาจั ก รอยุ ธ ยา และอาณาจั ก รอั งวะ จนสิ้ น ฐานะอาณาจั ก ร กลายเป น เมื อ งส ว นหนึ่ งของ
อาณาจักรอังวะในราชวงศนยองยานไปในที่สุด ลานนา หมายถึง ดินแดนที่มีนานับลาน หรือมีที่นา
เปนจํานวนมาก คูกับลานชาง คือดินแดนที่มีชางนับลานตัว เมื่อป พ.ศ. 2530 คําวา "ลานนา" กับ
"ลานนา" เปนหัวขอโตเถียงกัน ซึ่งคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย ซึ่งมี ดร. ประเสริฐ ณ นคร
เป น ประธาน ได ให ขอยุ ติวา "ล านนา" เปน คําที่ถูกตอง และเปน คําที่ใชกัน ในวงวิชาการ ปญ หาที่
นํ าไปสู การโต เถี ย งกั น นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากในอดีต การเขีย นมั กไม คอยเครงครัดในเรื่องวรรณยุก ต
แตก็เปน ที่เขาใจกัน วา แมจะเขียนโดยไมมีรูปวรรณยุกตโทกํากับ แตใหอานเหมือนมีวรรณยุกตโท
สําหรับคํา "ลานนา" นาจะมาจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่วา "ลานนาหมายถึงทําเลทํานา" ซึ่งทําใหคําวาลานนาใชกันมาเปนเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ ภายหลัง
พ.ศ. 2510 นั ก วิ ช าการระดั บ สู ง พบว า ล า นนาเป น คํ า ที่ ถู ก ต อ งแล ว และชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ ดร.
ฮันส เพนธ คนพบคําวา "ลานนา" ในศิลาจารึกที่วัดเชียงสา ซึ่งเขียนขึ้นในป พ.ศ. 2096 อยางไรก็ดี
การตรวจสอบคําวา ลานนา ไดอาศัยศัพทภาษาบาลี โดยพบวาทายคัมภีรใบลานจากเมืองนานและที่
อื่น ๆ
2.3 ประวัติและความเปนมาเพลงพื้นบานลานนา
เนื่องจากเพลงพื้นบานแตละภูมิภาคมีลักษณะที่แตกตางกันมีการแตงเนื้อรองมาจาก
การดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการบอกตอ ๆ กันมาเปฯวรรณกรรมแบบมุกปาฐะ จึงไมทราบแนชัดวา
ใครเป น ผูแต ง คื อในแต ล ะเพลงไม ไดร องเฉพาะเจาะจงในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง สามารถนํ ามา
รองเลนไดทั่วไปเพื่อสรางความสนุกสนาน ชีวิตของชาวลานนาแตเดิมนั้น ผูกพันอยูกับเสียเพลงเกือบ
ตลอดเวลา ตั้ งแต วั ย ทารก มี เพลงขับ กล อม ในวัย เด็ ก มี เพลประกอบการละเล น ต าง ๆ ที่ ทํ าให
การละเลนนั้นสนุกสนาน เมื่อถึงวัยหนุมสาว ก็มีประเพณีการแอวสาว ซึ่งหนุมๆ จะนําเครื่องดนตรี
ประเภทสะล อ ซึ ง เป ย ะ บรรเลงไปตามทางขณะไปเยื อนหญิ งที่ ต นหมายปอง มี การขั บ สํ านํ าที่
เรียกวาจอย สวนในงานพิธีและงานรื่นเริงตามเทศกาลตาง ๆ เชนในพิธีขึ้นบานใหม พิธีบวชนาค ฟอน
ผีมดผีเม็ง เชนผีบรรพบุรุษ จะประกอบไปดวยการบรรเลงดนตรี การขับรองเพลงและการแสดงเพลง
ปราสาทบรรจุศพเขาสูปาชาเพลงพื้นบานลานนานั้น อาจจัดแบงไดหลายวิธี เชน แบงตามเวลาและ
โอกาสการแสดงออก อาจจะแบ ง ได เป น เพลงร อ งเล น เพลงพิ ธี ก รรม เพลงกล อ มเด็ ก ฯลฯ
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ในที่ นี่ จ ะจั ด แบ ง เพลงตามลั ก ษณะของการแสดงออก โดยคํ า นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบ 2 อย า ง คื อ
ดนตรี และเนื้อรอง ซึ่งแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้
เพลงที่ไมมีเนื้อรอง หรือเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงที่เกิดจากการบรรเลงดวยเครื่อง
ดนตรีลวน ๆ โดยไมมีการขับรอง เพลงประกอบนี้ มีทั้งการบรรเลงเดี่ยว ๆ และการเลนประสมวง
โอกาสในการเล น ดนตรี มี ทั้ ง การขั บ กล อ มอารมณ ในยามว า ง การเล น ดนตรี ข องชายหนุ ม เวลา
ไปแอวสาวตอนกลางคื น การเลน งานรื่น เริงตาง ๆ เปน ตน เพลงที่ มีเนื้อรองแตไมมีดนตรีป ระกอบ
แบงไดเปน 2 ประเภท คือบทเพลงทางมุขปาฐะ คือการขับรองเพลงที่จดจําสืบทอดกันตอ ๆ มา หรือ
เปนการขับรองที่เกิดจากปฏิญาณ ไหวพริบ เพลงเหลานี้จะใชขับรองกันเลนๆ เชน จอย คือการขับ
รองเดี่ยวที่เอื้อนเสียงทอดยาวแบบเดียวกับการขับสํานําของไทยภาคกลางชายหนุมมักขับจอยในยาม
ที่ เดิ น ทางไปแอ ว สาวเวลากลางคื น เพลงสํ าหรั บ เด็ ก มี เพลงกล อ มเด็ ก เช น เพลงอื่ อ และเพลง
ประกอบการเลนของเด็ก เชน เพลงสิกกองกอ เพลงสิกชุงชา – สิกจุงจา เปนตน บทซอเบ็ดเตล็ด เผ็น
การขับซอของชาวบานลานนาแตโบราณ โดยเฉพาะการขับเลนๆ เพื่อความครึกครื้น (“ซอ” หมายถึง
การขับรองบทเพลงมิไดหมายถึงเครื่องดนตรี) บทซอเบ็ดเตล็ดเหลานี้เปนบทเพลงพื้นบานลานนาทีสืบ
ทอดทางมุขปาฐะ มีเนื้อหาหรือลีลาที่แสดงใหเห็นอารมณขันของชาวบานที่รักความสนุกสนาน บทซอ
เบ็ดเตล็ด มีหลายชนิด เชน ซอกอม ซอบฮูจบ ซอกบเกิ่ง ซอลายอํา ซอลายสอง เปนตน บทเพลงที่มา
จากวรรณกรรมลายลักษณ หมายถึงบทเพลงที่กวีลานนาไดแตงขึ้นเปนลายลักษณ มีปรากฏตนฉบับ
มาแต โบราณในใบลานและใบพั บ (ป ป ) หนั งสา (ลั ก ษณะเดี ย วกั บ สมุด ข อย) วรรณกรรมเหล านี้
แตงดวยคําประพันธสามารถนํามาอานดวยทํานองเสนาะในโอกาสตางๆ ดวยลักษณะลีลาของการขับ
รองจึ งจั ดเป น เพลงพื้ น บ านล า นนาประเภทหนึ่ ง เชน คราวซอหงสผ าดํา โครงนางอมรา เป น ต น
เพลงผสมไดแก เพลงที่มีเนื้อรองและดนตรีบรรเลงประกอบ เปนการผสมระหวางเพลงประเภทที่ 1
และประเภทที่ 2 เข าดวยกั น เพลงประเภทนี้ คือ “ซอ” นั่นเอง เปน เพลงพื้น บานลานนาที่อยูใน
ลักษณะ “เพลงปฏิพากย” คือมีผูขับรองชายหญิง ซึ่งเรียกวา “ชางซอ” ขับรองโตตอบกันเรียกวาเปน
“คูถอง” (คํา “ถอง” หมายถึงการโตตอบกัน)
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ท ว งทํ านองซอแต ดั้ งเดิ ม มี ห ลายทํ านองดว ยกัน แต ล ะทํานองจะมีลี ล าในการเอื้อนเสีย งและลีล า
แตกตางกันออกไป 14
9

2.4 ประเภทเพลงของเพลงพื้นบานลานนา
ชีวิตของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนา ผูกพันอยูกับเสียงเพลงตลอดเวลาตั้งแตใน
วัย เด็ ก วัย หนุ มสาว จนถึงวั ย ชรา เพลงพื้ น บ านภาคเหนื อเป น บทรองมุ ขปาฐะ คิด คํารองขึ้น ด ว ย
ปฏิภาณไหวพริบ ขับรองไดฟง และจดจําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ 15 เพลงพื้นบานคือการสะทอน
10

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นนั้น วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงผูกพัน เพลงพื้นบานจะมีลักษณะ
ใหความบันเทิง และใชประกอบในงานพิธีกรรมตาง ๆ เพลงพื้นบานแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. เพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลน
มี ป รากฏมานานแล ว เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมพื้ น บ านที่ มี ม าช านานแล ว แต ไม ป รากฏ
หลั กฐานแน ชั ดวามี มาตั้ งแตเมื่ อใด เนื้อเพลงจะมีความเชื่อเกาแก ประเพณี และมี ความเชื่ อมโยง
กับเผาตาง ๆ เพลงกล อมเด็กและเพลงรองเลนภาคเหนื อ คือในจั งหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพู น
ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอนมีปรากฏอยูในวัฒนธรรมพื้นบานเนิ่นนานแลว เพียงแตไม
ปรากฎหลั กฐานยืน ยัน ถึ งช วงเวลาที่ เพลงเหลานั้ น ประเพณี ความเชื่อที่เกาแกและมีความสัมพั น ธ
เชื่ อ มโยงกั บ คนไทยเผ า อื่ น ได ด ว ย ฉั น ทลั ก ษณ ข องเพลงกล อ มเด็ ก และเพลงรอ งเล น ภาคเหนื อ
มี ลักษณะรวมกั บ เพลงลั กษณะเดี ย วกัน ในกลุมชนเผาไทย ซึ่งอาจนับ ไดวาเปน ลักษณะสากลก็ได
กลาวคือบทเพลงเหลานั้น จะไม มีการกําหนดความยาวที่แนน อน ความยาวของบทเพลงขึ้น อยูกับ
เนื้ อ หาที่ พ รรณนา โดยปกติ เพลงเหล านั้ น จะแบ งเป น วรรค เพื่ อ ให ส ะดวกต อ การขั บ ขาน และ
โดยทั่วไปมักจะมีความยาววรรคละ 4 คํา ที่นาสังเกตก็คือในการสงสัมผัสนั้น มักเปนการสัมผัสเสียง
สระหรื อ เสี ย งวรรณยุ ก ต และไม เคร งครั ด ที่ จ ะต อ งส งสั ม ผั ส กั น ด ว ยเสี ย งตั ว สะกดหรือ ตั ว สะกด
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http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2infodetail04.html
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วัต ถุป ระสงคในการรองเพลงกลอมเด็กมีเพื่ อให เด็กไดรับรูถึงความรักของผูกลอมอัน สัมผั สได จาก
กระแสเสียงที่ฟงดูออนโยนและนุมนวล หลับดวยการประโลมใหเพลินใจ และวัตถุประสงคเพลงรอง
เลนเพื่อใหเด็กไดฝกการออกเสียงและการขับรองจากเพลงที่มีทํานองสนุกสนาน ไดเรียนรูถึงสิ่งที่อยู
ใกลตัวและสิ่งที่อยูในจินตนาการ เพลงกลอมเด็กและเพลงรองของภาคเหนือซึ่งเปนมรดกที่สรางขึ้น
จากวัฒนธรรมพื้นบานที่เรียบงายและตรงไปตรงมาทั้งในแงคิดและการแสดงออก
ปจจุบันนี้เห็นไดวาผูที่พอจะรูเรื่องเพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลนเหลานั้นมักจะมีไม
น อ ยกว า 50 ป และจํ านวนผู รู ดั ง กล าวก็ นั บ ว าจะลดน อ ยลงตามลํ า ดั บ สรุ ป ลั ก ษณะของเพลง
กลอมเด็กและเพลงรองเลนภาคเหนือ
1. มี ฉัน ทลักษณ ที่ไมตายตัว ความยาวไมแน น อน และมี การสงสัมผัส ที่ ไมเครงครัด
ซึ่งเปนไปตามลักษณะของวรรณกรรม มุขปาฐะทั่วไป
2. ภาษาที่ใชภาษาไทยแทที่เรียบงายและตรงไปตรงมา
3. มีการกรอยและการเพิ่มของคําและเนื้อหาในเพลง
4. เนื้ อ หาของเพลงมั ก กล าวถึ งสภาพแวดล อ มทั้ งในธรรมชาติ แ ละในสั งคมอย า ง
ตรงไปตรงมา โดยมีอารมณหลักคือแสดงความรักและหวงใย มักไมมีอารมณเศรา เสียใจ โกรธแคน
หรือเพอฝน
5. เนื้อหาของเพลงชัดเจนและตรงไปตรงมาคือ เพลงกลอมเด็กก็จะมุงชักจูงให เด็ ก
หลับ สวนเพลงรองเลน ก็จะกลาวถึงเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ไมนิยมเรื่องนิยาย นิทางหรือชาดก
6. เพลงกลอมเด็ก สามารถจําแนกตามคําขึ้นตนของเนื้อรองได 12 แบบ สวนเพลงรอง
เลน อาจจําแนกตามคําขึ้นตนของเนื้อรองได 4 แบบ
7. บางเพลงเมื่ อ สื บ จากภาษาและเนื้อ หาแลว อาจสั น นิษ ฐานไดวามีอ ายุ ป ระมาณ
80-200 ป
1) เพลงกล อ มเด็ กและเพลงเด็ กรอ งเลน นี้ เมื่ อ ดูจ ากปริม าณแลว เห็ น วาเป น เพลง
ที่ใชอื่อ คือเพลงที่ใชขับกลอมใหเด็กหลับ และเพลงสิกชุงชา หรือเพลงที่เด็กใชประกอบการเลนชิงชา
โดยที่มีเพลงเด็กเลนเพียงไมกี่เพลง แตตอมาแลวเห็นวามีการใชเพลงตาง ๆ รวมสมัยเปนเพลงเด็กได
ดวยโดยไมจํากัด
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ลักษณะของเพลงกลอมเด็ก จะไมมีกําหนดเวลาที่แนนอนจะเปนการพรรณนา จะมี
ความยาววรรคละสี่คําไมมีความยาวที่แนนอน มีการสัมผัสเสียงสระหรือเสียงวรรณยุกต ทํานองในการ
ขับ รองทํ านอง “อื่ อ”เป น การเปล งเสีย งที่ออกจากทางจมู ก แบงไดเป น สองแบบการอื่อแบบงาย
และการอื่ อแบบธรรมนองธรรมวัต รต องใชความเชี่ย วชาญในการขั บทํ านองแบบลานนาประกอบ
ตัวอยาง เชน
เพลงนอนเหี ย ลู ก เน อ หลั บ ต า ไปอ ว ยซ อ ย “นอนเหี ย ลู ก เน อ หลั บ ต าไปอ ว ยซ อ ย
หันไผมาขายกลวย ปองจิซื้อหื้อกิน แมเจาไปไฮ เปนจิหมกไขมาหา แมเจาไปนา เปนจิหมกไขปามา
ตอน แมเจามาฮอดแลว จึงคอยตื่นกิ๋นนม”
เพลงนอนสาเด อ “นอนสาเดอหลับ ตาจ ว ยจ ว ย เขามาขายกล ว ยแม จ ะซื้ อ ให กิ น
เจาสุบินนอนสาลูกแกว นอนอยูแลวในอูสายไหม นอนอูสิไกวไปไวไว นอนอูไทยไกวไปโตนเตน”
เพลงสิกกองกอ (อาน “สิกกองกอ) เพลงสิกกองกอ เปนเพลงที่ใชประกอบการเลนกับ
เด็กโดยเฉพาะเด็กทารก โดยมากฝายพอจะเปนผูใช ซึ่งพอจะนอนหงายแลวงอเขาพับเขา ใหเด็กนั่ง
อยูบนหลักเทาแลวกอดเขาพอไว ขณะที่พอรองเพลงสิกกองกอไปแตละวรรคนั้น พอจะยกขาขึ้นลงไป
เรื่อยๆ จนถึงวรรคสุดทายที่วา ตะลมพมพ่ํา ทั้งพอทั้งลูกมักจะลมลงไปดวยกัน ตัวอยาง เพลงรองเลน
“สิกกองกอ บาลออองแองบาแควงสุ ก ปลาดุกเนา หัวเขาปม หัวนมป ว ป ดจะหลิ้ว ตกน้ําแมของ
ควายลงหนอง ตะลมพมพ่ํา”
จอย เป น เพลงพื้ น บานที่ใชรองเลน ในคนหนุมสาว ที่เกิดจากประเพณี การพบปะ
พูดคุยเกี้ยวพาราสีในตอนกลางคืน เรียกวา "แอวสาว" ระหวางที่หนุ มๆ เดินไปเยี่ยมบานสาวที่ตน
หมายปองเอาไว ก็เอื้อนเสียงรองจอยเทากับเปนการสงสัญญาณใหสาวจําเสียงไดดวย การรองเปน
การจําบทรอง และทํานองสืบตอกันมาโดยไมตองฝกหัด อาจมีดนตรีประกอบหรือไมมีก็ได ตัวอยาง
เพลงจอย
“สาวเหยสาว อายมาฟูนอง หวังเปนคูปองรอมแพง ยามเดือนสองฟา ดาวก็ดับแสง
พี่เหลียวผองแยง เคหาแหงเจา พี่บรักไผ เทานายนองเหนา ในโขงชมพูโลกนี้”
ซอเป น เพลงที่ ทํ า ให เกิ ด ความสนุ ก สนานให บ ทเรี ย นคํ าสอนโดยผู รั บ ได รั บ ความ
เพลิดเพลิน มีประโยชนในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี อนุรักษทั้งทางดานภาษา และพิธีกรรม
ตาง ๆ วิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชนของชาวลานนาทานผูรูไดใหความสําคัญของ “ซอ” วา
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ซอ เป น วิถีชี วิตที่ เกิดขึ้น กับ ประชาชนชาวลานนา แสดงถึงความเปน อยู ความคิด
ทางด านปรั ช ญาธรรมอย า งลึ ก ซึ้ ง มี ค ติ คํ าสอนที่ ให ค วามสํ านึ ก ของลู ก หลานที่ มี ต อ บุ พ การี เช น
ความกตั ญ ู กตเวทิ ต า เป น ต น เป น เครื่ องอนุ รักษ ภ าษาคํ าเมื อ งไวให จ ดจํ าไปใช กั น ได ย าวนาน
และภาษาถอยคํ านั้นก็ มีความหมายกิน ใจลึกซึ้ งในดานความคิดเป นการนําเอาสิ่งที่ ตนไดป ระพฤติ
ปฏิบัติหรือคนในชุมชนทองถิ่นภาคเหนือไดประพฤติปฏิบัติเลาขาน 16 ทําใหนําไปปฏิบัติตามได เปน
11

เพลงพื้ น บานภาคเหนือที่ ชายหญิ งใชรองเลน ขับ รองโตตอบกัน ผู รองเพลงซอ หรือขับ ซอ เรีย กวา
ชางซอขับรองเพลงซอได ซอเปน หรือเปนพอเพลงซอ ชางซอมีทั้งชางซอชายและชางซอหญิง รอง
โตตอบกัน หรือรองเสริมกัน แกความกัน บางครั้งซอเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ชางซอคณะหนึ่ งๆมี
หัวหนาคณะ 1 คน มีคูถอง 1 คน มีนักดนตรี 2-3 คน มีลูกคูประกอบอีก 1-3 คน สวนใหญเปนลูก
ศิ ษ ย ที่ ติ ด ตามเพื่ อเรี ย นรู ก ารขั บ ซอ ทํ าหน าที่ ซ อประกอบบ าง ฟ อ นประกอบบ างให บ รรยากาศ
ครื้นเครงบาง นับวาเปนการเรียนรูการขับซอดวยการปฏิบัติจริง ซึ่งศิษยเหลานี้เมื่อเรียนรูจนเกงก็
สามารถแยกไปตั้งคณะซอดวยตนเองตอไป
ตอมาพัฒนาเปนวงหรือคณะ และรับจางเลนในงานบุญ มีดนตรีประกอบ ไดแก ป ซึง
และสะลอ มีเนื้อรองเขากับลักษณะของงานบุญนั้น ๆ เชน ซอเรียกขวัญ เปนการทําขวัญนาค ซอถอง
เปนซอโตตอบเกี้ยวพาราสีกัน ซอเก็บนก เปนบทชมธรรมชาติ ชมนกชมไม ซอวอง เปนซอบทสั้นๆ ใช
รองเลน ซอเบ็ดเตล็ดเรื่องตาง ๆ เชน ซอแอวสาวปนฝาย ซอเงี้ยวเกี้ยวสาว และซอที่เลนเปนเรื่อง
นิทาน เชน นอยไจยา เจาสุวัตร-นางบัวคํา และดาววีไกหนอย สวนทํานองที่ใชขับซอมีหลายทํานอง
ตามความนิยมในแตละทองถิ่น เชน ทํานองขึ้นเชียงใหม จะปุ ซอเมืองนาน ละมายเชียงแสน ซอพมา
และทํานองเงี้ยว ตัวอยาง ซอวอง ใชรองเลนกลับไปกลับมา
“ฮอดตาวันแลง จะสิมดแดง มดสม ฮอดตาวันลม จะสิมดสม มดแดง”
ตัวอยาง ซอนิทาน เรื่องนอยไจยา
นอยไจยา : ดวงดอกไม แบงบานสลอน ฝูงภมร แมเผิ้งสอดไซ ดอกพิกุล ของพี่ตนใต
ลมพัดไม มารอดบานตู รูแนชัด เขาสูสองหู วาสีชมพู ถูกปาเคาเนิ้ง เคามันตาย ปลายมันเสิ้ง ลํากิ่ง
เนิ้ง ตายโคนทวยแนว ดอกพิกุล ก็คือดอกแกว ไปเปนของเปน แลวเนอ
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แวนแกว : เต็มเคาเนิ้ง กิ่งใบแทเลา ตามคําลม ที่พัดออกเขา มีแตเคา ไหวหวั่น คลอน
เฟ อ น กิ่ ง มั น แท บ แ ส เ สลื อ น บ เ หมื อ นลมโชย รํ า เพยเชื่ อ นั้ น ใจของหญิ ง น อ งหนิ ม เที่ ย งมั่ น
บเปนของเปน คนใดยังเปนกระจก แวนแกวเงาใส บมีใจเหงี่ยง ชายเนอ
การแบงประเภทหรือชนิดของซอ สามารถแบงไดหลายลักษณะ ดังนี้
1. แบงตามลักษณะดนตรีที่นํามาบรรเลงประกอบ แบงได 2 ประเภท คือ ซอป และ
ซอซึง
1.1 ซอป มีลักษณะเดน คือ เปนการขับซอที่ใชเครื่องดนตรีประเภทปจุม เปนหลัก
ซอปจึงเรียกอีกอยางหนึ่ววา ซอเขาปมีตนแบบหรือตนกําเนิดที่จังหวัดเชียงใหม จึงเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา ซอเชียงใหม ซอจะขับซอเร็ว บางครั้งฟงไมคอยทัน นิยมซอในเขต จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง
เชียงราย แมฮองสอน แพร ทํานอง ตั้งเจียงใหม จะปุ ละมาย กะโลงเจียงแสน อื่อ พมา เงี้ยว เงี้ยว
สิบจาต พระลอ นานกาย ปนฝาย เปนพื้นมีระเบียบการเปลี่ยนทํานองซอและการใชทํานองคอนคาง
เครงครัดนิยมใหชางซอหญิงเปนหัวหนาคณะ
1.2 ซอซึง มีลักษณะเดน คือ เปนการขับซอที่ใชเครื่องดนตรีประเภทซึงและสะลอเปน
หลัก ซอซึงจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ซอเขาซึง มีตนกําเนิดที่จังหวัดนาน จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ซอ
นานแตเดิมซอในเขตจังหวัดนาน แพร พะเยา ปจจุบันซอนานเปนที่นิยมทั่วไป ชางซอขับซอชากวาซอ
เชียงใหม ซอทํานองลองนาน ลับแลง ดาดแพร ปนฝาย พมา ตะโตงเตง เปนพื้น เมื่อตองการเปลี่ยน
ทํานองซอสามารถทํามือเปนสัญญาณใหนักดนตรีเปลี่ยนทํานองไดเลย โดยไมตองใชทํานองอื่นเปน
ทํ านองเชื่อมเหมื อนซอเข าป นิ ยมใหชางซอชายเปน หัวหนาคณะการแบ งตามที่ มาของเนื้ อหาซอ
แบงได 2 ชนิด ดังนี้ 17
12

ซอดน คือ การซอดนไปตามเนื้อหาสาระที่ ชางซอไปประสบพบเห็นตามเหตุการณ
หรือลักษณะของงานที่ไปซอ หรือตามสถานการณนั้น ๆ จึงเปนการซอดวยเนื้อหาที่คิดผูกขึ้นอยาง
ปจจุบันทันที เขาลักษณะขับซอกันสดๆ ดวยปฏิภาณไหวพริบของชางซอ เปนการแสดงความสามารถ
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ของชางซอ เชน ซอทักทายผูคน ซอลา ซอเชิญชวนรับประทานอาหาร เชิญมารวมงาน ซอเกี้ยวสาว
ซอขึ้นบานใหม ซองานบวช ซองานศพ ซองานบุญตาง ๆ เปนตน
ซอตามเนื้อเรื่อง หรือซอตามบท เปนการซอตามเนื้อเรื่องที่ไดมีการแตงไวแลว เชน
ซอเรื่องพระลอ ซอเรื่องน อยใจยา ซอเรื่องไกน อยดาวี ซอเรื่องหอยไห ซอเรื่องเจาสูตร-นางบัวคํ า
เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการซอที่ใชในละครซอ ที่ชางซอตองซอตามบท ตามเนื้อเรื่องที่มีผูเขียนไว
การซอลักษณะนี้ ชางซอตองจดจําใหแมนยํา และมีโอกาสฝกมากอนเปนอยางดี จึงสามารถทําทาทาง
ประกอบในขณะขับซอได ทําใหมีบรรยากาศที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น
ทํานองซอเรียกอีกอยางหนึ่งวา ระบํา มีความแตกตางกันไปตามจังหวะและถิ่นกําเนิด
ปจจุบันมีทํานองซอที่ใชขับซอทั้งสิ้น 14 ทํานองและมีทํานองที่เลิกใชไปแลว อีก 2 ทํานอง ดังนี้
ทํานองตั้งเจียงใหม ที่มาของทํานองซอไมปรากฏวาใครเปนผูแตงทํานองนี้ขึ้นแตเปนที่
แนนอนวาชาวเชียงใหมประดิษฐขึ้น และใชขับซอเปนที่แพรหลาย เปนทํานองประจําถิ่นมาแตโบราณ
ทํานองตั้งเจียงใหมคลายกับทํานองซอดาดแพรมาก ทํานองตั้งเจียงใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวา ขึ้นเจียง
ใหม เพราะถือวาเปนซอบทแรกของการซอเขาป ถือวาเปนการไหวครู ซอตั้งเจียงใหมเปนทํานองที่
ชางซอใชเริ่มตนในการซอ ทํานองคอนขางเร็ว คําขึ้นตนที่ใช เชน คําวา หลอน ตวง เถิง นาย ยาม
เนื้ อหาของซอทํ า นองนี้ ขึ้น อยู กับ โอกาสของงานที่ มีการแสดงนั้ น วา ใคร ทํ าอะไร ที่ไหน อยางไร
ลักษณะของงาน หลักธรรม คําสุภาษิต หรือเหตุผลของการจัดงาน ฯลฯ
ทํานองจะปุ เมื่ อซอทํ านองตั้ งเจียงใหมแลว ในระบบซอจะต องตอด วยทํ านองจะปุ
เทานั้น ซอทํานองจะปุ หรือ ชาวปุ ซึ่งที่เรียกกันวา ชาวปุนี้มีผูสันนิษฐานวา เปนทํานองซอของคน
โบราณเผาหนึ่ง คือ ชาวปุ ทั้งนี้เปนเพียงขอสันนิษฐาน ไมอาจหาหลักฐานที่มาที่แทจริงได เอกลักษณ
ของการขับซอทํานองจะปุ เปนทํานองที่ออนหวาน ออนชอย เปนซอที่ใชซอในความหมายที่ลึกซึ้งกิน
ใจ การซอจะสลับกันซอคนละ 4-5 บท เทานั้น จากการที่ผูศึกษาไดสอบถามจากศิลปนซอพื้นบานใน
จังหวัดแพร จะรูจักทํานองซอจะปุในชื่อ ทํานองซอหลามกลาง ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในชางซอป
จังหวัดแพร
ทํานองซอละมาย เปนทํานองที่ใชซอตอจากทํานองจะปุ ลักษณะการขับซอใกลเคียง
กับซอทํานองจะปุ แตมิไดหมายความวาจะคลายหรือเหมือนกันเลยทีเดียว เนื่องจากทั้งสองทํานองนี้มี
การเนนเสียงที่แตกตางกัน เนนจังหวะเร็วและซอแบบหยาบๆ แมครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองปาว)
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ครูซอและครูภู มิปญญาไทยรุนที่ 1 ไดใหความหมายของทํ านองจะปุและละม ายไววา “ซอทํ านอง
ละม ายเปรียบกับการลาบเนื้ อหมู สวนการซอทํานองจะปุเหมื อนกับ การซอยเนื้อหมู” ซึ่งสามารถ
อธิบายคําเปรียบเทียบดังกลาวไดคือ การซอทํานองละมายจะซอในทํานองที่หนัก และคอนขางจะคํา
สม่ําเสมอ ไมออนชอยจนเกินไป มีลักษณะซอทํานองที่แข็งแบบปานกลางถึงหนักมาก ขึ้นอยูกับตัว
ของผู ขั บ ซอ แต จ ากการสั ม ภาษณ ช างซอแล ว ผู ศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ จ ะนิ ย มซอทํ านองละม า ย
มากกวาซอจะปุเพราะวา ใหจังหวะและความมันส มากกวาการซอจะปุ ทําใหผูฟงรูสึกไปกับการขับ
ซอทํานองละมาย ในสวนของการศึกษาการขับซอในจังหวัดแพร บรรดาชางซอจะรูจักการขับซอใน
ทํานองละมายในชื่อ ซอเหลี้ยง ซึ่งนิยมเรียกกันในจังหวัดแพร
ทํ า นองกะโลงเจี ย งแสน มี ห ลายชื่ อ ที่ เ รี ย ก เช น จั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย
เรียก ทํานองเจียงแสน ละมายเชียงแสน ในจังหวัดแพร เรียก กะโลงเจียงแสน ทํานองกายเจียงแสน
ใชซอเมื่อตองการเปลี่ยนทํานองซอปทุกครั้ง หรือใชซอหลังจากที่การขับซอละมายจบลง ชางซอจะขึ้น
ทํ า นอง ละโลงเจี ย งแสน ก อนที่ จ ะเป น ทํานองเพลงอื่น ๆ ซอทํ านองนี้ เป น ซอที่ ช าวเชีย งแสนคิ ด
ประดิษฐขึ้นมาขับซอกอน และในปจจุบันนี้ไดรับความนิยมของชางซอปเปนที่แพรหลาย
ทํ านองเงี้ ย ว หรื อ ทํ านองเสเลเมา ทํ า นองนี้ เป น อี ก ทํ านองที่ มี ค วามไพเราะมาก
ซอทํ า นองนี้ แต งขึ้ น ในสมั ย ใดไม ป รากฏ สัน นิ ษ ฐานวาเกิดขึ้น ในราว พ.ศ. 2100 – 2475 เรีย กวา
ซอเงี้ยว เพราะเปนการใหเกียรติเจาของทํานอง คือ พวกเงี้ยว หรือ ไทยใหญ ที่ชาวลานนาไปติดตอให
ความสัมพันธกัน และรับเอาศิลปวัฒนธรรมบางอยางของเงี้ยวมาใชในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการซอจึง
เรียกวา ซอเงี้ยว ทํานองเงี้ยวนี้เปนทํานองที่ชางซอจะใชซอเมื่อตองการออดออนผูฟงเปนพิเศษ หรือ
แสดงความโศกเศรารําพัน จึงเปนทํานองที่มีน้ําเสียงลีลาออนชอยและรําพัน ออนโยนและขบขันนิยม
ซอตอจากทํานองกะโลงเจียงแสน ใชซอลําดับเหตุการณ หรือเลาเรื่องราว ทํานองซอเงี้ยวในการซอ
เขาป มี 2ประเภทคือ ซอเงี้ยวเสเลเมา และ ซอเงี้ยวสิบจาด(สิบชาติ)
ทํานองอื่อ เปนทํานองเพลงซอที่มีพื้นฐานพัฒนามาจาก การอื่อลูก (อื่อละออน) หรือ
การกลอมเด็ก ใหหลับของคนไทยลานนา ทํานองอื่อ เปนทํานองที่มีความไพเราะ มีลักษณะเดนคือมี
เสียง อื่อ...อื่อ...อือ...อื่อ....อือ.... ตอทายเมื่อไมมีเสียงดนตรีประกอบ ( 18ซอทํานองอื่อ นิยมซอกันใน
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ตอนใกลจะจบ หรือกอนที่จะเลิกการซอ ชางซอจะซอทํานองนี้ ซออวยพรใหเจาภาพ ตลอดถึงแขกผูที่
มารวมในงาน และผูฟงทุกคน และบางทีอาจเรียกซออื่อวาเปน “ซอเรื่อง” เพราะมีคําประพันธบท
ซอโดยใชทํานองซออื่อ เปนเรื่องเกี่ยวกับคําสอน นิทานชาดก นิยาย เชน ซอเรื่องเตานอยอองคํา
ซอไกหนอยดาวี และนิทานเรื่องเลาตาง ๆ
ทํานองพมา หรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา ทํานองซอนางบัวคํา หรือบางทีก็เรียกวา ซอ
เจาสุวัตร ซึ่งความจริงแลวก็คือทํานองซอพมา สาเหตุท่ีชาวบานบางทองถิ่นทั่วไปเรียกกันอยางนั้น
เพราะวาเรียกตามชื่อของนิยายธรรมะของลานนา เรื่อง เจาสุวัตร – นางบัวคํา และการเลานิทานเรื่อง
นี้ก็ใชทํานองพมาเขามาเปนสื่อในการถายทอดนําเสนอสืบตอกันมา ดังนั้นในความเขาใจและความเคย
ชินของชาวบานนั้น เมื่อไดยินเพลงทํานองพมา เขาจึงเรียกกันวา ทํานองซอเจาสุวัตร หรือทํานองซอ
นางบัวคํา อยางไรก็ตาม ในการขับซอในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร บางคณะนิยมเรียกซอพมากัน
ติดปากวา ซอนางบัวคํา เพราะการจดจําของชางซอจังหวัดพะเยาจดจํามาจากการหัดขับซอเรื่องเจาสุ
วัตร-นางบัวคํา แลวจึงเอามาหัดจนติดปาก เหมือนกับชางซอจังหวัดแพร จะหาซื้อคาวที่พิมพขายจาก
โรงพิ ม พ เ จริ ญ เมื อ ง ในสมั ย ก อ นมาอ า น จนเกิ ด การติ ด ทํ า นอง และฉั น ทลั ก ษณ ก็ จ ะเรี ย กว า
ซอนางบัวคํา ทํานองพมานี้ไดรับอิทธิพลมาจากพมา ซึ่งเขามาปกครองลานนา ตั้งแตสมัยพระเจาบุเรง
นองกษั ต ริ ย พ ม า ซอทํ า นองพม าเป น อี ก ทํ า นองหนึ่ งที่ ช างซอนิ ย มซอกั น เสมอไม ว า จะซอเดี่ ย ว
ซอเรื่องราว ซอโตตอบกัน ซอประกอบการายรํา ฯลฯ
ทํานองพมา (จังหวัดนาน) หรือซอ ตะโตงเตง เปนทํานองที่คิดประดิษฐโดยพอครูซอ
อาวุโสชาวจังหวัดนาน คือ พอครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปนแหงชาติ ป พ.ศ. 2530 ทํานองซอพมานี้
เป น อี กทํ านองหนึ่ งซึ่งได รับ อิ ทธิพลมาจากพมาที่เข ามาอาศัยในจังหวัดน าน ซอทํานองนี้มีเนื้อหา
ตายตัวบทสั้นๆไมคอยมีการนําทํานองนี้ไปซอในเนื้อหาอื่น นิยมใชซอในการซอเขาซึง ในจังหวัดนาน
พะเยา และ แพร
ทํานองดาดแพร เปนซออีกทํานองหนึ่งซึ่งมีความคลายคลึงกับทํานองซอตั้งเจียงใหม
เปนทํานองซึ่งมีความไพเราะเราใจ มีลักษณะเดนที่สังเกตไดชัดเจนคือมีการเอื้อนเสียงลงทายและนิยม
ซอโดยใชคําโวหารที่จดจําสืบตอมาจากพอครูแมครูของตน มีลักษณะเปนคําโบราณ คําสุภาษิตนิยม
ซอเขาซึงและการซอเขาปเมืองแป(จังหวัดแพร) ขับซอทํานองนี้ในจังหวัด แพร พะเยา นาน
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ทํานองลองนาน เปนทํานองที่ซอที่มีตนกําเนิดในจังหวัดนาน ซอลองนานเปนซอที่มี
ความนิยมฟงกันมาก เพราะมีทํานองจังหวะลีลาเหมือนกระแสน้ํานานที่ไหลเลื่อนไปมีเสียงสูงต่ํา ออน
ชอย พลิ้วเชน กระแสลมพัดผิวน้ําใหเปนละลอก บางจังหวะเอื้อนเสียงแลวหยุดเหมือนกระแสน้ํานาน
ไหลเอื่อยไปกระทบโขดหินแลววกวน ทําใหมองจากจินตภาพเห็นธรรมชาติอันรมรื่นเยือกเย็น คน
โบราณนิ ย มซอล องน าน ในการลํ าดับ เหตุการณ ลํ าดับ เรื่องราว การยอพระเกีย รติคุณ พรรณนา
ธรรมชาติ ชมนก ชมไม ใชซอในตอนสุดทายกอนจะลาผูฟง นิยมซอเขาซึง ซอในเขตจังหวัดนาน แพร
พะเยา
ทํานองนานกาย ทํานองนี้ใชซอเขาป เปนทํานองซึ่งมีการประยุกตมาจากทํานองลอง
นาน และทํานอง ลับแลง ของทางจังหวัดนาน ซอทํานองนานกายในระบบปนี้ เปนทํานองที่มีความ
ออนชอย และการซอนั้นชางซอจะใชการทอดเสียง โดยสรอยตอนจบบทซอบทหนึ่ง ชางซอจะรอง
สรอยวา “โอแลนอ...แลนอ...นองเฮย” ซึ่งเปนเอกลักษณของซอนานกายโดยเฉพาะ ซอทํานองนาน
กายไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการขับซอป โดยเฉาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แตในจังหวัด
แพรไมมีผูนิยมขับ ซอทํานองนี้มีแตคณะอนุ รักษศิลปของ อ.ประหยัด วัล ลังกา ที่นํ าเอาการขับซอ
ทํานองนานกายมาใชซอในจังหวัดแพร เปนวงแรก
ทํานองลับแล หรือทํานอง ลับแลง เปนทํานองที่ใกลเคียงกับซอลองนานมาก ที่เรียกวา
ซอลับแล หรือ ซอลับแลง เพราะชาวอําเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ นิยมใชขับซอกันมาก หรือมาอีก
กระแสหนึ่งกลาวกันวา เปนเพราะนิยมใชซอตอนเวลาเย็นแดดรมลมตก (แลง หมายถึง เวลาเย็น)
เปนสัญลักษณของการอําลา ซอทํานองนี้จึงมีทวงทํานองออนออน คอนขางวังเวง ชวนใหรูสึกใจหาย
เมื่อตองอําลาจากกัน
ทํ านองป น ฝ าย เป น ทํานองซอโบราณนิย มซอกัน ในเขต จังหวัดนาน แพร พะเยา
เปนทวงทํานองซึ่งมีความไพเราะ เราใจ จํางาย ประดิษฐเนื้อรองและประยุกตทํานองโดยพอครูไชย
ลังกา เครือเสน ทํานองปนฝาย เปนที่รูจักและนิยมกันมากคือ ซอปนฝาย มีเนื้อหา บรรยายการปลูก
ฝ า ย ตั้ งแต ก ารหั ก ถางล า งถางป า ไถ หว า น ปลู ก ดู แ ลรั ก ษา เก็ บ ฝ า ย อี ด ฝ า ย ป น ฝ า ย ทอผ า
จนกระทั่งนํ าผาไปขาย นับ วาเปน การขับ ซอที่สะทอนวิถีชีวิตความเป นอยูของชาวลานนาไดอยาง
ชัดเจนยิ่งนัก และในขณะซอชางซอจะมีทารายรําประกอบ การขับซอ
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ทํานองพระลอหรือ ทํานองพระลอเดินดง มีขอสันนิษฐานวา ที่เรียกวา ซอพระลอ นี้
อาจเรียกตามชื่อนิยามตํานานของชาวจังหวัดแพร ก็คือเรื่องพระลอ ซึ่งเปนตํานานความรักอมตะของ
พระลอกับพระเพื่อนพระแพง ความรักของทั้งสามนั้นยิ่งใหญเหนือสิ่งใด ถึงกับยอมตายเพื่อบูชาความ
รักพรอม ๆกันทั้ง 3 คน ในปจจุบัน ซอทํานองพระลอนี้ คนทั่วไปรูจักกันเปนอยางใดในอีกชื่อหนึ่งคือ
ทํานองเพลงนอยไชยยา ซึ่งพระราชชายาเจาดารารัศมี เขาฟาเมืองเชียงใหม ไดโปรดให ทาวสุทรพจน
กิจ แตงละครรองขึ้นมา เพื่อแสดงในคุม คือ เรื่องนอยไชยยา และไดเอาทํานองพระลอ มาขับเรื่อง
นอยไชยยา ตอมาก็เปนที่รูจักและเปนที่นิยมแพรหลายกันในนามของ เพลงนอยไชยยา ในการขับซอป
นั้นจะมีลักษณะเฉพาะของซอพระลอคือ จะมีการละจังหวะในคําแรกที่ขึ้นบทซอทุกบท เชน ตวง เถิง
จะมีการเอื้อนเสียงและก็จะเขากับเนื้อรองทันที ซอทํานองพระลอใชบรรยายถึงการชมนกชมไม ซึ่งจะ
มีความสนุกสนานเฉพาะตัว
ทํานองซอที่ไมนิยมใชซอในปจจุบันทํานองมะเกิ่งมะกลาง หรือ ซอมะเกามะกลาง เปน
ซอที่ใชคําสั้นๆใชคําลึกซึ้งกินใจ หรือใชคําปรัชญา เปนคําคมสั้นๆ มาเปนเนื้อหาในการขับซอใชสา
หรับตอทํ านองเมื่อขึ้นทํานองใหม ซอมะเกามะกลาง เปนทํานองชา ๆเอื้อนทอดเสียงอยางชาและ
ทํานองซอยิ้น เปนทํานองที่ใชสําหรับเนื้อหายอพระเกียรติ ซอยิ้น เกิดขึ้นประมาณ 83 ป (นับถึง พ.ศ.
2552 ) พระราชชายาเจาดารารัศมี โปรดใหทาวสุนทรพจนกิจ กวีประจําคุมราชสํานักเชียงใหม แตง
คํ า ซอขึ้ น ซอสรรเสริ ญ ยอพระเกี ย รติ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว เมื่ อ คราว
เสด็จประพาสมณฑลภาคเหนือ
2 เพลงที่ใชในพิธีกรรม
“เพลงเคา” เปนเพลงสั้นๆ มีหนาที่พิเศษเฉพาะเจาะจง ชื่อเพลงสันนิฐานวาเรียกตาม
ตนไมเคล็ดพิธีของการฟองผีเมงชาวเหนือ เรียกตนไมหวานี้วา ตนหา บาหา หรือเคาหนา เนื่องจากมี
ความเชื่อวาจะมีผีมาพักอาศัยอยูที่ตนไมนี้กอนที่จะนํามาสูการประกอบพิธีกรรม ดังนั้นจึงมีการเอากิ่ง
ของบาหามาปลูกไวที่หนาผามบริเวณตนบาหาจะเปนที่สําหรับฟอนดาบสําหรับเจาหรือผี เพลงเคาหา
ยังใชบรรเลงในการฟอน บรรเลงคูกับเพลงมอญฟอนผีตลอดพิธีการฟอนที่ลานหนาผามบริเวณตนบา
หา ยังเปนสถานที่สําหรับเจาหรือผี ใชเปนที่ฟอนดาบ โดยใชเพลงเคาหาประกอบการฟอนดาบอีก
ดวย แมวาผีมดจะไมมีตนไมเคล็ดพิธีนี้ แตก็ยังใชเพลงนี้บรรเลงประกอบการฟอนดวยเชนกัน เพลง
เคาหายังใชบรรเลงสอดคลองคูกันกับเพลงมอญ ฟอนผีตลอดพิธีการฟอน และใชในโอกาสที่เจาหรือผี
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จะกินเครื่องเซนหรืออาหารที่จัดมาเลี้ยงโดยเคาผี ซึ่งเปนประธานของผีในตระกูลนั้นถือดาบ ซึ่งจุด
เทียนปกไวตรงปลายดาบชี้ไปยังอาหารเดินวนรอบสําหรับนําผีตนอื่นๆ ซึ่งเปนเจาระดับเคาผีถือดาบที่
จุดเทียนเดินตามประธานการฟอน สวนผีระดับธรรมดา ก็จะเดินตามมาเปนขบวน ดนตรีจะบรรเลง
เพลงเคาหาประกอบตลอดพิธี เคาผีจะเดินวนรอบสะโตก หรือโตะที่วางอาหาร 3 รอบ ก็อันเปนเสร็จ
พิธีการกินอาหารของผี 19
14

“เพลงมอญ” เปนเพลงที่ใชในการบรรเลงอันดับแรกของพิธีกรรมการฟอนผีปาของ
ชาวเมืองลําปาง ทํานองเพลงมอญ หนาทับหรือลีลาจังหวะ ทําใหเกิดความคิกคักกระตุนการฟอนเปน
อยางดี กลาวคือลีลาจังหวะของกลองไดถูกออกแบบมาใหเลนเฉพาะจังหวะเพลงนี้เทานั้นความเร็ว
ของจังหวะ (tempo) สามารถบรรเลงไดทั้งชาและเร็วขึ้นอยูกับบรรยากาศในการฟอน เชน บรรเลง
เพลงประโคมเริ่มพิธีกรรมเปนการเปดผาม (ปะรํา) หรือเชิญผีเขาผาม การฟองจะจังหวะที่เร็วขึ้นเพื่อ
สรางความเราใจและทํ าให จังหวะกระชับ มากขึ้น อารมณ รสของดนตรีเมื่อบรรเลงชานักดนตรีจ ะ
“ผั่ น ” (ป น ) หรื อ “แหม ” หรื อ ขยายออก ซึ่ งเป น เทคนิ ค การเล น แบบเก็ บ หรื อ ใส ลู ก เล น และ
ความสามารถไดเต็มที่ หากบรรเลงแบบเร็วโอกาสที่จะใสลูกเลนมีนอย ผูบรรเลงจะบรรเลงออกไป
ในทางที่ กระชั บ หนั กแน น โอกาสของเพลงบรรเลงใช เป น เพลงใช เป น เพลงเริ่ ม ตน ของการฟ อ น
ระหวางชวงพัก ในกรณีที่มีที่เมงลง (เขาประทับทรง) และออกโนมีการจงผา หรือโหนผีที่อยูกลางปะ
รําซึ่งตองใชเพลงมวยบรรเลงประกอบ เมื่อวงดนตรีวางเพลง หรือจบเพลงมวยแลวนิยมใชเพลงมอญ
เปนเพลงเริ่มตนเขาไปสูบรรยากาศการฟอนอีก หรือเมื่อมีการนําดนตรีรวมสมัยมาประกอบการฟอน
เชนเพลง รําวง เพลงลูกทุ ง เมื่อตองการใหกลับสูบรรยากาศตามธรรมเนียมประเพณี ดนตรีก็จะใช
เพลงมอญเปนเพลงเริ่มตนอีก เพลงมอญเปนเพลงหลักของการฟอนผีมดและผีเมง ในจังหวัดลําปาง
จะเปนสื่อที่เขาใจกันเปนอยางดีไมวาจะเปนคน (ผูเขารวมพิธี) หรือ ผี (คนทรง)
“เพลงลูกคุยเวิย” (ลูกกุยเวิย) หรือ หละคุยเวิย แปลวา กําปนเร็ว มีชื่อเรียกในปจจุบัน
วา เพลงมวย ที่สรางความฮึมเหิมใหกับนักมวย ทํานองและจังหวะจะใหความเราใจกีฬาชกมวยมีขึ้น
19

สนั่น ธรรมธิ.(2542).เพลงเคาในสารานุกรรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเลม 9.
สืบคนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เขาถึงไดจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-
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ในภาคเหนือตอนบนเมื่อครั้งเกากอนใชวงปพาทย (อาน “วงป าด”)ดวยเสียงดนตรีอัน ชวนให เกิ ด
ความคึกคัก และสรางบรรยากาศใหเกิดความดุเดือด เพลงลูกคุยเวิย จึงเหมาะใชกับการฟอนแบบ
“ผีเมง ในชวงของการ “จองผา” หรือ “โหนผา” ซึ่งจัดเปนชวงที่บรรยากาศของการฟอน พลิกผัน
จากการฟอนแบบธรรมดากลายเปนบรรยากาศที่ดุเดือดในทันทีทันใด กลาวคือขณะที่กําลังฟอนอยู
นั้น หากวามีรางทรงถูกเจาเขา หรือเจาออกจากราง สังเกตไดจากรางทรงจะจับผาจองเดินไปมา หรือ
กําลังทําทาจะโหน นักดนตรีจะเปลี่ยนเพลง “ลูกคุยเวิย” 20
15

3. เพลงคําเมือง เปนเพลงที่มีภาษาถิ่นของชาวลานนา และไดมีกรพัฒนาตามยุคตาม
สมัยอยางตอเนื่องซึ่งแบงไดตามรูปแบบ ดังนี้
เพลงลูกทุงคําเมือง เปนเพลงที่มีความผสมผสานระหวางเพลงไทยเดิมและเพลงไทย
สากล เพลงลูกทุงอยูในความนิยมของชาวบานก็เพราะมีลักษณะที่เปนพื้นบานมากมากที่สุดสอดคลอง
กับวิธีชีวิตของชาวบาน ชาวลานนาก็เชนกันนิยมเพลงลูกทุงกันอยางแพรหลายจึงเกิดการพัฒนาไปสู
“เพลงลูกทุงคําเมือง” ซึ่งใชภาษาทองถิ่นในการแตงเนื้อรอง ในภาคเหนือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2497 –
2498 เริ่มมีการกอตั้งวงดนตรีสากลขึ้นในเชียงใหม ไดแก วงลูกระมิงค วงดาวเหนือ วงดุริยะเวียงพิงค
ซึ่งในภายหลังเรียกขานกันวาเปนแบบ “วงดนตรีลูกทุง” วงดนตรีลูกระมิงค เปนวงดนตรีที่เริ่มมีการ
แตงเพลงดวยลีลา “ลูกทุงคําเมือง” ขึ้น ผูแตงเพลงคนสําคัญ คือ สุริยา ยศถาวร เนื้อรองเปนภาษาคํา
เมือง มักจะมีเนื้อหาชวนตลกขบขัน เชน เพลงลืมอายแลวกา คนสึ่งตัง ปนเกาบาตัน เปนตน มีนักรอง
ที่สามารถแตงเพลงคําเมืองคนอื่นๆ อีก เชน วีระพล คํามงคล ถวิลรัตนแกว เปนตน เพลงลูกทุงคํา
เมืองเหลานี้ไดรับความนิยมไมนอยวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในเชียงใหมตอมาประมาณป พ.ศ. 2499 ก็คือ
วง ซี.เอ็ม. และในป พ.ศ. 2507 ก็มีวงดนตรีที่แยกตัวออกมาจากวง ซี.เอ็ม. คือวงศรีสมเพชร นับเปน
วงที่สืบทอดการเลนเพลงในลีลาเพลงลูกทุงคําเมืองไวกวา 30 ป โดยมีนักรองและนักแตงเพลงประจํา
วง เชน สุริยา ยศถาวร วีระพล คํามงคล เปนตน ตัวอยางเพลงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เชน
เพลงสาวมอเตอรไซด หยุบมือกํา บเกย เย็นฤดี บาวโหล ฯลฯ เปนตนจุดเริ่มตนที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ งก็ คือ การตั้งวงดนตรี “พื้ น เมื องประยุกต” ขึ้น ในเชียงใหม กลาวคือ อํานวย กะลําพัด นักจัด
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ณรงค สมิทธิธรรม.(2542). เพลงมอญ เพลงลูกคุยเวิยสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
เลม 9. สืบคนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เขาถึงไดจาก
https://www.baanjomyut.com/library_6/folk_song/02.html

25

รายการเพลงชื่อดังของสถานีวิทยุในเชียงใหม ซึ่งเจาของคณะขอในสังกัดหางรัตนเวช ได ตั้งคณะ
ละครซอ และตั้งวงดนตรีในแบบพื้นเมืองประยุกตขึ้น โดยใชเครื่องดนตรีพื้นเมือง เชน ซึง สะลอ ขลุย
ปชุม ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เชน กลอง เบส กีตาร และกีตารไฟฟา เพลงที่เลนมีทั้งเพลงใน
ลีลาลูกทุง และนําทํานองเพลงซอมาใสเนื้อรองใหม หรือบางเพลงก็เปนบทซอที่มีมาแตเดิมแตนํามา
บรรเลง ในลีลาผสมผสานระหวางพื้นเมืองกับสากล ไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมากวงดนตรี
ดังกลาวในตอนแรกตั้งชื่อวา “อํานวยโชว” ภายหลังเมื่ออํานวย กะลําพัด ออกจากกิจการไปก็มีการ
ตั้งชื่อวงใหมวา “สี่โพธิ์แดง”
ถึงแมวาจะมีผูริเริ่มแตงเพลงลูกทุงคําเมืองขึ้นอยางจริงจังตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2500
แตก็ดูเหมือนวาผูที่ทําใหเพลงคําเมืองเปนที่รูจักแพรหลายไปในหมูประชาชนทั่วไปไดกวางขวางที่สุด
คือศิริพงษ ศรีโกไสย (ยาบุญ) นักจัดรายการเพลงในสถานีวิทยุในเชียงใหมมากวา 30 ป (เสียชีวิตเมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2541) ซึ่งเปนผูริเริ่มกอตั้งวงดนตรีศรีสมเพชร รวมกับประสิทธิ์ ศรีสมเพชร และ
ในป พ.ศ. 2511 เขาเป นผูนําวงดนตรีศรีสมเพชรไปบันทึกแผน เสียงที่ หองบั นทึกเสียงกมลสุโกศล
กรุ ง เทพฯ เป น ครั้ ง แรก เพลงที่ ได รั บ การบั น ทึ ก แผ น เสี ย งเป น ชุ ด แรกคื อ เพลงเย็ น ฤดี นั่ น เอง
นอกจากนี้ เขายั งได นํ า เพลงซอพื้ น เมือ งมาประยุก ตรองรว มกั บ ดนตรีไทยสากลเป น คนแรกของ
เชียงใหม คือ เพลงหนุมซอรอแฟน โดยให แสงจันทร สายวงคอินทร เปนผูแตงเนื้อรองจากทํานอง
ซอเดิม คือ ซอเงี้ยว หรือซอเสเลเมา เมื่อ พ.ศ. 2513 โดยมี วีระพล คํามงคล เปนผูขับรองเมื่อเพลง
เย็น ฤดี เพลงหนุ มซอรอแฟน ฯลฯ ได รับ ความนิ ยม ต อมาอีกเป นเวลานานจจึงมีการนํานั กรองไป
บันทึกแผนเสียงอีกเรื่อย ๆ แตยังไมมีลักษณะเปนเชิงธุรกิจเหมือนปจจุบัน ชวง พ.ศ. 2510-2520 จึง
ถือวาเพลงคําเมืองของ วีระพล คํามงคล สุรุยา ยศถาวร ฯลฯ เปนที่นิยมของประชาชนทั่ วไปเป น
อยางดี โดยมี ศิริพงษ ศรีโกไสย เปนผูใหการสนับสนุนอยูตลอด และในชวงประมาณป พ.ศ. 2522
เขาไดเปนผูริเริ่มพาชางซอและคณะละครซอไปแสดงที่สถานีโทรทัศนชอง 8 ลําปาง และเปนผูใหการ
สนับสนุน นายสุรินทร หนอคํา หรือไอเกา อี่ตวม บุญศรี รัตนัง บังซอน อินทรถา และชางซอหรือ
นักรองเพลงคําเมือง
หากพิจารณาแลวนั้นเพลงพื้นบานลานนาที่มีมาชานานไมปรากฏแนชัดวาผูใดเปนผู
แตง ไมมีการจดบั นทึ กเปน ลายลักษณ ใชภาษาที่ เรียบงาย สืบทอดกัน มาโดยการจดจําบอกต อ ๆ
กัน มา เนื้ อรองเพลงพื้ น สะท อนชี วิตความเปน อยูของคนในทองถิ่น และการดําเนิน ชีวิตประจําวัน
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เนนความสนุกสนาน ใชในงานรื่นเริงและในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญตาง ๆ ก็นําเพลงพื้นบาน
เพื่ อ สร า งความครื้ น เครงและแฝงความเชื่ อ ของคนในชุ ม ชนและมี ก ารพั ฒ นาตามยุ ค ตามสมั ย
เพื่อใหไดรับความนิยมไมใหสูญหายไปมาจนถึงปจจุบัน
2.5 ลักษณะเพลงพื้นบานลานนา
แมวาเพลงพื้ น บ านมี การพัฒ นาจนไปสูเพลงลูกทุงคําเมืองจนได รับ ความนิย มอย าง
แพรหลายในแตละทองถิ่น จากการศึกษาเพลงพื้นบานลานนามีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. การรองเลนไมตองใชอุปกรณประกอบมากมาย อาจใชเพียงการปรบมือ ใชฉิ่ง กรับ
โทน ในบางครั้ง ไมมีขอบังคับ
2. การแตงกายแบบพื้นบาน
3. ฉันทลักษณ ของเพลงพื้นบานอาจมีตั้งแต 1-18 คํา ไมแนนอน มีลักษณะคลองจอง
กันแตไมยึดถือวาเปนฉันทลักษณของกลอน หรือคําประพันธชนิดใด
4. นิยมใชกลอนที่ลงทายดวยสระเดียวกัน เรียกอีกอยางหนึ่งวา กลอนหัวเดียว เชน
เสียงใครมาเรียกแมตั้งแตเชา จะธุระเรื่องราว ก็ อะไร (กลอนไร) พอเรียกก็ขาน แตพอวานก็เอย หนู
นองไมนิ่งกันทําเฉย ใหมันชา (กลอนลา) อันเปนการงายตอการใสทํานองดนตรี
5. มีการใชคํา สํานวนไทยที่เรียบงายในเพลงพื้นบาน ไมมีศัพทยาก นางโอกาสจะมีนัย
แฝงอยู
6. มีคํา สํานวน ตลกขบขัน มีสํานวนเสียดสีดานสังคมทุนระดับตั้งแตระดับทองถิ่นไป
ถึงระดับชาติ
7. มีการตัดเติมเสริมความ เชนในการรองโตตอบกันระหวางผูเลนสองฝายซึ่งอาศัยไหว
พริบปฏิภาณ เพื่อความรวดเร็วไมใหการเลนหยุดชะงัก จึงอาจตัดความ เสริมความเพื่อใหพอดีกับ
จังหวะ โอกาส และเวลา
8. สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบาน ความเชื่อ คานิยม ประเพณีวัฒนธรรมอยูมาก
9. มี ก ารใช สํ านวนสูตรสําเร็จ เช น ขึ้น ตน อยางนี้ แลว จะตองตออยางนั้น ตั ว อยาง
“ขอใหขึ้นคลองและลงคลอง” หรือ “ จะตองตอวา” “อยางกับชองน้ําไหล”
10. ไมปรากฏหลักฐานวา มีตนกําเนิดจากใคร ที่ไหน ดังนั้น การจะถามถึงที่มาจะบอก
วา จําสืบตอกันมาหรือ มาจากครูพักลักจํา
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11. เนื้อรองเพลงพื้นบานเนื้อรองและทํานองของเพลงพื้นบาน ไมมีระเบียบแบบแผน
วาจะตองใชเสียงใด สูงต่ําแคไหน ในแตละทองถิ่นจะประดิษฐแบบแผนการตองของตนไปตามความ
นิยม สวนมากเปนการเกี้ยวพาราสี หรือการซักถามโตตอบกันระหวางพอเพลงกับแมเพลง ความดีเดน
ของเพลงพื้นบานอยูที่ความไพเราะของคารมหรือถอยคําที่งายๆ แตมีความหมายกินใจ และไหวพริบ
ปฏิภาณในการรองกลาวแกกัน 21
16

เพลงพื้ น บ าน คื อ วรรณกรรมชาวบ านประเภทหนึ่ ง ที่ ใช ร อ งเล น ในสั งคมท อ งถิ่ น
ถายทอดสืบตอกันมาโดยใชความจําไมมีการบันทึกใหทราบถึงผูแตง ที่มาของเพลง หรือแมกระทั่ง
ระเบียบวิธีการเลนก็ใชจดจําสืบตอกันมา จึงรียกไดวาเปนวรรณกรรมปากเปลาหรือวรรณกรรมมุข
ปาฐะ เปนวัฒนธรรมทางดานความบันเทิงของชาวบานในทองถิ่น แลวแพรกระจายจากถิ่นหนึ่งไปยัง
ถิ่นหนึ่ง มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตเปนอยางมาก เพราะเพลงพื้นบานจะเปนสื่อถายทอดเรื่องราวอัน
เกิดขึ้นในชุมชน เรื่องราวเหลานี้จะเปนเรื่องเลาสืบทอดกันมาระยะหนึ่ง เมื่อถึงระยะหนึ่งจะมีผูคิด
ประดิษฐคําเพื่อใหเรื่องเลานั้นมีคําไพเราะ ถอยคําคลองจองเมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะมีผูคิดใสทํานองรอง
และใสเครื่องดนตรีประกอบ ทําใหเพลงพื้นบานมีความไพเราะ มีคุณคาทางดานใหความบันเทิง และ
สะทอนสภาพสังคมทุกดาน เราสามารถจะศึกษาชีวิต ความเชื่อ คานิยม ภาษา
และวัฒนธรรมอื่น ๆ จากเพลงพื้นบานไดทั้งสิ้น 22 อยางไรก็ตามแมวาเพลงพื้นบานจะ
17

มีการพัฒนาใหเขากับยุคสมัย เพลงพื้นบานก็ยังคงมีเอกลักษณที่สําคัญสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม ใช
ภาษาของคนในทองถิ่นนั้น สอดแทรกแนวคิด สืบ ทอดกันมาจนกลายเปนมรดกทางวัฒ นธรรมภู มิ
ปญญาทองถิ่น
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บุญเสริม แกนประกอบ.(2542).เพลงพื้นบาน.สืบคนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เขาถึงได
จากhttps://www.baanjomyut.com/library_6/folk_song/02.html
22 สุมามาลย เรืองเดช.(2549). เอกสารเผยแพรความรู อันดับ 4 ศูนยวัฒนธรรมพื้นบาน
แหงชาติ, สืบคนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 จาก http://academic.udru.ac.th/~culture/?p=157
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2.6 ผูมีบทบาทในการรองเลนเพลงพื้นบาน
ครูเพลง หรือ พอครู แมครู ธรรมเนียมไทยยกยองครูวาเปนผูมีพระคุณ โดยเฉพาะครู
ในด า นการแสดง จะต องมี การไหวรําลึกพระคุณ ครูกอนเลน เพลงพื้ น บ านทุกครั้ง ครูเพลงจะมี 2
ประเภท คือ
1. ครูเพลงที่เปนจิตวิญญาณ อาจเปนเทพ หรือ ผี ที่ศิลปนนับถือ และเชื่อวาสามารถ
ดลบันดาลให การแสดงของตนระสบผลสําเร็จ หรือลมเหลวได ครูเพลงประเภทนี้พบในเพลงพื้นบาน
ที่เปนเพลงอาชีพ เชน เพลงฉอย เพลงทรงเครื่องของภาคกลาง พอเพลง แมเพลง จะไหว “หัวพอแก
หรือฤษี” ในพิธีไหวครูซอชางซอลานนาก็มีการนับถือผีครูซอคอนขางเครงครัด มีการเซนไหวบวงสรวง
เปนประจําอยางนอยปละครั้งในพิธีแบงครูซอ
2. ผูรองเพลงซอ หรือขับซอ เรียกวา ชางซอ เริ่มจากการรองโตตอบกันเพียงสองคน
ตอมา พัฒนาเปนวงหรือคณะ และรับจางเลนในงานบุญ มีดนตรีประกอบ ไดแก ป ซึง และสะลอใน
อดีตตองอาศัยทักษะหลายๆ ดาน ทั้งปฏิภาณกวีการเขาถึง จิตวิญญาณการซอที่สืบทอดจากรุนสูรุน
แตชางซอรุนใหม จะมีป ฏิภ าณกวีจากความสามารถในการแสดงลดลง เพราะถือวาการแสดงเป น
อาชีพเสริม เนนการแสดงเพื่อใหสาระและบันเทิงเปนสําคัญ เพื่อโนมนาวใจใหผูชมคลอยตาม เนื้อหา
ตามเหตุการณสังคมของยุคสมัย และเปนการหารายไดซึ่งปรากฏการณนี้ชี้ไดวาแตกตางกบชางซอรุน
เกาที่ยังมีความตระหนักและใหความสําคัญกบการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน อาทิคํารอง
และทํ านองเพลงแต ค นรุ น ใหม จ ะมี บ ทบาทเพิ่ ม เช น การเป น นั ก โฆษณาและนั ก ประชาสั ม พั น ธ
นักสื่อสารเพื่อการพัฒนาในมิติตาง ๆ
ทั้งการพัฒ นาชนบทและวิถีชีวิต และนักสงเสริมภาพลักษณของชุมชนและสังคมใน
ขณะที่บุคลิกภาพในเชิงอนุรักษเกี่ยวกับความเปนปราชญชาวบานจะลดลง 23ชองทางในอดีตจะเนน
18

การแสดงในงานบุญประเพณีตามความเชื่อของชุมชน เปนการแสดงแบบเห็นตาและมีปฏิสัมพันธกน
ระหวางช างซอกับ ผูช มแต พบวาในยุคตอ ๆมาชางซอจะปรับตัวแมยั งเป น การสื่อความหมายและ
เนื้อหาใหเกี่ยวของผูกพันกับเทศกาลงานบุญตามประเพณี เชน การสงกรานต การปอยหลวง แตจะ
ปรับเพิ่มการแสดงในงานกิจกรรมพิเศษตาง ๆ
23

จิราพร ขุนศร. (2557) . เพลงซอลานนาพื้นบานจังหวัดเชียงรายกับการปรับตัวเพื่อความ
อยูร อดในยุคโลกาภิวัตนสื่อ . วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปที่ 9
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หนาที่หลักชางซอคือการรับใชวิถีชุมชนแบบคนลานนาที่มีความสามารถจนไดรับการ
ยอมรับความเปนปราชญชาวบานนั้น ปจจุบันความเปนปราชญชาวบานไดเลือนหายไป สวนบทบาท
หน าที่ที่สื บเนื่ องยังเป น เรื่องการพั ฒ นาตนเอง ที่เนน ในดานการฝกความมานะและอดทน การฝก
ปฏิภาณไหวพริบในการซอรวมถึงการใหความรูและความบันเทิง ที่ในอดีตจะเนนสอนคนในชุมชนให
เปนคนดีเชน การซอเรื่องบาปบุญคุณโทษในงานตานกวยสลากการสืบทอดที่ใชภาษาคําเมืองสวน
บทบาทหนาที่ มีการปรับตัวในลักษณะคลี่คลายไป จะไดแกการทบทวนและเพิ่ มพูน ความรูการฝก
จินตนาการและความคิดสรางสรรคมีการใหความสําคัญกับการเปนนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธที่
ใชเพลงซอเพื่อการสื่อสารสําหรับการพัฒนาทองถิ่นการสรางความสัมพันธรวมกันของคนในชุมชนการ
บงบอกตัวตนและสรางอัตลักษณรวม การแตงกาย การใชดนตรีพื้นเมือง ขณะที่บทบาทหนาที่ที่เพิ่ม
ขึ้นมาใหมไดแกการเปนนักสงเสริมภาพลักษณการใชเพลงซอเปนสื่อทองถิ่นในการแสดงอัตลักษณ
ลานนาเพื่อประโยชนดานธุรกิจหรือการทองเที่ยว และการใชเปนสื่อพื้นบานของทองถิ่นที่ชวยแกไข
ปญหาสังคมมีเพิ่มขึ้น
2. ครูท่ีไดรับการยกยองวามีความสามารถในการรองเพลงพื้นบาน อาจเปนผูรองรุน
เกาที่รูจักชื่อ หรือเปนผูที่มีคนฝากตัวเปนศิษยใหชวยฝกสอน ถือวาเปนผูมีบทบาทตอศิษยมากกลุม
ครูผูสอนดานดนตรีพื้นเมือง (สะลอ ซอ ซึง) ที่แมไมไดเปนชางซอโดยอาชีพ แตมีบทบาทสําคัญในการ
สืบทอด ผานกระบวนการสอนในระบบของสถาบันการศึกษาทองถิ่น ครูผูสอนกลุมนี้ตองมีความรู
ความเขาใจและทักษะในศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน โดยเฉพาะการเลนดนตรีพื้นเมือง ที่เปนพื้นฐานของ
การสอนใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอดนตรีพื้นเมือง ที่เปนชองทางในการแสวงหาผูสืบทอดชาง
ซอต อ ไปได เพราะเด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชนที่ มี พื้ น ฐานมาจากความสนใจในดนตรี พื้ น เมื อ งหรื อ
วัฒนธรรมทองถิ่น สามารถนํามาฝกฝนและพัฒนาไดดีบางคนที่มีศักยภาพอาจพัฒนาไปฝกรองเพลง
เปนอาชีพเสริมได ครูผูสอนดนตรีของสถาบันการศึกษาทองถิ่น
3. ชุมชนลานนาผูสืบทอดแบบมุขปาฐะคนในชุมชนผูชมหรือผูฟงระหวางผูชมกับชาง
ซอตั้งแตยุคแบบดั้งเดิมนั้ นสามารถมี ปฏิ สัมพัน ธกับผูสงสารหรือชางซอแตในป จจุบัน ผูช มมีความ
เขาใจในภาษาคําเมืองทองถิ่นนอยลงและใชภาษาสมัยนิยมมากขึ้น และการเปดรับชองทางการสื่อสาร
ผานสื่อมวลชนและสื่อใหมมากขึ้นทําใหการรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการแสดงนอยลงจะ
เหลือเฉพาะกลุมวัยกลางคนขึ้นไป
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2.7 คุณคาเพลงพื้นบานลานนาที่มีตอสังคม
จากการศึกษาเพลงพื้นบานที่มีวิธีการถายทอดแบบรุนสูรุนไมมีการจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร เพลงพื้นบานในแตภาคยอมลวนมีคุณคาตอสังคมไทยสามารถสรุปได 5 ประเภท ดังนี้
ประการแรกเพลงพื้นบานเปนการสะทอนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชาวบานนิยมรอง
เพลงพื้นบานเพื่อความสนุกสนานในการประกอบเกษตรกรรม ในยามบานเมืองไมมีสงคราม และยังใช
ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความบันเทิง และสะทอนใหเห็นความเชื่อทางศาสนาและชน
ชั้นในสังคมทําใหเกิดความสืบเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรม
ประการที่สองเพลงพื้นบานบรรยายความรูสึกของคนในชุมชนที่นํามาขับรองไมวาจะ
เปนอารมณเศรา สนุกสนาน เชน เพลงเคาใชในการประกอบพิธีกรรมเพิ่มความสนุกสนาน เพลงลูก
คุยเวิยสรางความฮึกเหิมในการชกมวย และยังสรางแรงกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ เชน
การทําสงคราม การรบ การทํางาน
ประการที่สามเพลงพื้นบานมีเนื้อเพลงที่คลองจองและจดจําไดงาย ใชเปนสื่อในการ
เรียนการสอน ที่มีสอดแทรกในเนื้อรองมีแนวคิดใหประพฤติตนใหเหมาะสมอยูในศีลธรรมอันดี
ทางออม ทําใหจดจําไดงายกวาการสั่งสอนโดยตรงเปนเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคมคอยรักษา
บรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะแบบแผนที่เหมาะสมตอชุมชน
ประการที่สี่เพลงพื้นบานเปนการสรางความสัมพันธของคนในชุมชนเพื่อขอความ
รวมมือของคนในชุมชนเปนการสรางความสามัคคีในชุมชน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผในชุมชน
ประการที่ ห าบทเพลงพื้ น บ านเป น การบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร ข องคนในท อ งถิ่ น นั้ น
การแตงเนื้อรองมักจะสื่อเหตุการณและความเปนอยูในแตละชวงรัชกาลตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
จนกลายเปนตํานาน เพลงพื้นบานอาศัยวิธีการจดจําและเลาสืบตอมาจนถึงปจจุบัน เพลงพื้นบานจึง
เปนสวนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตรของคนในทองถิ่นตาง ๆดวยวาจาหรือวิธีการอื่นใดผานชวง
ระยะเวลาหนึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไดโดยกระบวนการสั่งสมความรูและประยุกตใช เชน
มุขปาฐ การแสดงออกภาษา ศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลความรู
และการปฏิบัติตาง ๆเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยชุมชนเพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และประวัติศาสตรชวยใหชุมชนมีอัตลักษณและความตอเนื่องศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรคของกลุมคน
ในชุมชนบน พื้นฐานทางวัฒนธรรมและสรางสรรคขึ้นเพื่อประโยชนของกลุมโดยสะทอน ความคิดและ
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ความคาดหวังของชุมชนนั้นดวยเปนการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ ทางสังคมและวัฒนธรรมมาตรฐาน
และคุณคาของชุมชนทั้งนี้ อาจแสดงออกหรื อ โดยวิ ธี อื่ น ๆการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นถื อ
เปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง โดยจัดอยูในลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นคือองคความรูของกลุม
บุคคลทองถิ่นและรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ที่มีการสืบทอดและพัฒนาจากอนุชนรุนกอนสูรุน
ปจจุบัน การสงเสริม คือการสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานและพัฒนา ของชุมชนตาง ๆเพื่อจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องการเผยแพรและการแลกเปลี่ยนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถิ่นการอนุรักษ คือการปลูกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญ
ของภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนเอกลกัษณของชุมชนทองถิ่นเพื่อสรางองคความรูความภูมิใจในชุมชม
และทองถิน่ ดวยการคุมครอง
จากที่กลาวมาแลวนั้นเพลงพื้นบานจึงมีความสําคัญตอคนไทยและชุมชนลานนาและมี
เอกลั กษณ ร ว มกั น เมื่ อ ชุ มชนต องการความช ว ยเหลื อกั น ในด านแรงงานเพื่ อประกอบอาชี พ การ
เกษตรกรรม และสรางความสัมพันธอันดีตอกันเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมตางตามความเชื่อของคน
ในชุมชนทําใหมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนการสรางความสามัคคีของคนในชุมชนและทําให
เกิดความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมและสังคม
2.8 พัฒนาการเพลงพื้นบานลานนาสูอุตสาหกรรมเพลง
เพลงพื้ น เมื องเป น เพลงที่รองตามภาษาถิ่น ของชาวลานนาไดมีการพั ฒ นาได มีการ
พัฒนาเพลงพื้นบานมาเปนเพลงคําเมืองแบงไดตาม 4 ประเภท คือ เพลงลูกทุงคําเมือง เพลงสตริงคํา
เมือง เพลงโฟลคซองคําเมือง แลเพลงเมดเลยคําเมือง 24
19

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2497 -2498 ในภาคเหนือเริ่มปรากฎเพลงลูกทุงคําเมืองโดยมีการ
เริ่มกอตั้งวงดนตรีไทยสากลขึ้นในเชียงใหม คือ วงลูกระมิงค วงดาวเหนือวงดุริยะเวียงพิงค ตอมาไดมี
ชื่อเรียกขานกันวา “วงดนตรีลูกทุง” วงดนตรีลูกระมิงค เปนวงดนตรีที่มีลีลาลูกทุงคําเมือง มีผูแตง
เพลงคนสําคัญคือสุริยา ยศถาวร เนื้อหาของเพลงจะมีเปนแนวตลกขบขัน โดยใชภาษาถิ่น เชน เพลง
ลืมอายแลวกา คนตึ่งซึง ซึ่งไดรับความนิยมไมใชนอย
ประมาณ พ.ศ. 2499 วงดนตรีที่มีชื่อเสียง คือวง ซี.เอ็ม. ตอมาไดมีการแยกตัวออกมา
จาก วง ซี.เอ็ม. คือวงศรีสมเพชร นับเปนวงที่มีการสืบทองลีลาในการเลนเพลงลูกทุงคําเมืองไวกวา
24

เกสร ยอดแกว อางแลวเชิงอรรถที่ 12, น.9
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สามสิบกวาปและมีนักรองนักแตงเพลง เชน สุริยา ยศถาวร เพลงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
เชน เพลงหยุบมือกํา สามมอเตอรไซด เย็นฤดี บเกย บาวโหล เปนตน
การตั้ งวงดนตรี พื้ น เมื อ งประยุ ก ต จุ ด เริ่ ม ต น ที่ สํ าคั ญ คื อ อํ านวย กะลํ าพั ด ซึ่ งเป น
เจ าของคณะซอในสั งกั ด ห างรั ต นเวช ได ตั้ งคณะละครซอ และตั้ งคณะวงดนตรี ในแบบพื้ น เมื อ ง
ประยุกตโดยการนําเครื่องดนตรีพื้นบาน เชนใชเครื่องดนตรี ซึง สะลอ ขลุย มาผสม มาใชผสมผสาน
กับเครื่องดนตรีสากล เชน กลอง เบสกีตาร และกีตารไฟฟา ซึ่งมีลีลาเพลงลูกทุง และนําเพลงซอมาใส
เนื้อรองใหม หรือบางเพลงก็มีบทซอมแตเดิม นํามาบรรเลงผสมผสานดนตรีไทยพื้ นเมืองกับดนตรี
สากล ถึงแมวาจะมีผูเริ่มแตงเพลง ตั้งแตประมาณ ป พ.ศ. 2500 ศิริพงษ ศรีโกไสย เปนผูริเริ่มกอตั้ง
วงดนตรีศรีสมเพชรรวมกั บประสิทธิ์ ศรีส มเพชรและใน พ.ศ. 2511 เปน ผู นําวงดนตรีศรีส มเพชร
ไปบั นทึ กเสียงที่ห องบัน ทึกเสี ยงคื อเพลงเย็นฤดีและยังนําเพลงซอพื้ นเมืองมาประยุกตรองรวมกั บ
ดนตรีไทยสากลเปนคนแรกของเชียงใหม คือเพลงหนุมซอรอแฟน โดยใหแสงจันทร สายวงคอินทร
เปนผูแตงเนื้อรองจากทํานองซอเดิม คือซอเงี้ยว หรือซอเสเลมา
ในระยะตนศตวรรษที่ 2520 ความนิยมในดนตรีลูกทุงคําเมืองไดลดลงหนุมสาวไดรีบ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมจากเพลงตะวันตกเริ่มนิยมดนตรีโฟลคซองมากขึ้นความหมายของเพลง “โฟลค
ซอง” (Folk Song) นั้นหมายถึง “เพลงพื้นบาน” แตวัยหนุมสายไทยที่รูจักและนิยมมิไดหมายถึงเพลง
พื้นบานดั้งเดิมของไทย แตหมายถึงเพลงตะวันตกที่มีการองแบบงายๆ ไมซับซอนเครื่องดนตรีที่ใช
ประกอบดวย กีตารโปรง เมาทออแกน และเบนโจ ผูรองเพลงโฟลคซองอาจจะเลน ดนตรีและรอง
เดี่ยว หรืออาจจะตั้งเปนวง 2-3 คน ก็ได โฟลคซองคําเมืองคือการ ผสมผสานระหวาง โดยการนํ า
เพลงลูกทุงคําเมือง มารองในสไตลโฟลคซองเปนการนํามารองใหมโดยใชภาษาคําเมือง และใชกีตาร
เปนเครื่องดนตรีประกอบ
เมื่ อ “โฟลคซองของคําเมือง” 25 เริ่มเปน ที่ นิยมแลว ก็ไดมีผูบุ กเบิกการบั นทึ กเสีย ง
20

เพลงโฟลคซองคําเมืองลงเทปตลับ (Tape cassette) ออกจําหนายคือ มานิต อัชวงศ เจาของรานทํา
แพรบรรณาคาร โฟลคซองคําเมืองชุดแรกที่ไดรับการบันทึกเสียงคือ ชุดของ “คระตองและเพื่อน”
เทปชุดแรกนี้ดูเหมือนจะเปนการทดลองในแงของตลาดเพลงคําเมืองจึงมีเพียงดานเดียวสวนอีกดาน
25

พรพรรณ วรรณา.(2542) .เพลงคําเมืองสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 9.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
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หนึ่ งของเทปเป น เพลงตะวัน ตก เทปชุดที่ส องตอมาก็คือชุดของ จรัล มโนเพ็ชร ซึ่งนับ วาเปน การ
โฆษณาทางสื่อมวลชนตางๆ เปนแรงหนุนสวนหนึ่งที่ทําใหเพลงโฟลคซองคําเมืองไดรับความนิยม ไม
เฉพาะแตในภาคเหนือเทานั้นแตยังแพรหลายไปทั่วประเทศมีการผลิตเทปเพลงโฟลคซองคําเมืองชุดที่
3 ชุดที่ 4 ออกมาโดยลําดับ ชื่อของจรัล มโนเพ็ช ร เริ่มเปน ที่รูจักในวงการเพลงอย างกวางขวางมี
นักรองรวมในเทป ชุดตอๆ มาอีก คือเกษม มโนเพ็ชร และสุนทรี เวชานนท ในชวงที่เพลงโฟลคซอง
กําลังไดรับความนิยมอยูนี้ มีผูริเริ่มกอตั้งวงดนตรีในลักษณะ “วงสตริงคําเมือง” ขึ้นโดยไดรับอิทธิพล
จากวงดนตรีแนวป อบหรือเพลงสมั ยใหมของทางตะวัน ตกวงที่ตั้งขึ้นเป นวงแรกไดแก “วงนกแล”
ซึ่งถือวาเปนวงดนตรีเด็กแนว “สตริงคําเมือง” ไดรับความนิยมมากในชวงประมาณ พ.ศ. 2527 เพลง
ที่ เป น ที่ รู จั ก ทั้ งในระดั บ ท อ งถิ่ น ถึ งระดั บ ประเทศ ได แ ก เพลงนกแล เพลงหนุ ม ดอยเต า เป น ต น
นอกจากนี้ก็ยังมีวงที่ไดรับความนิยมวงอื่นๆ อีก เชน วงเดอะมง วงสายธาราคอมโบ เปนตน เพลงแนว
สตริงเหลานี้ไดพัฒนาไปสูเพลงในลักษณะ “เพลงเมดเลยคําเมือง” ในภายหลังจากจําหนวยขายดีของ
เพลงโฟลคซองคําเมืองไดทําใหเกิดเทปเพลงในลักษณะของเนื้อเพลงคําเมืองออกมาอีกหลากหลาย
เชน เทปเพลงลูกทุงลานนาชุด “ตา ฮายา” ของสมบูรณ บุญโรจน และเพื่อนเทปเพลงชุด “จุหมา
นอยขึ้นดอย” ของนิทัศน ละอองศรี ซึ่งใชดนตรีอีเลคโทนประกอบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีเพลงชุด
หนุมสาวชาวยองของคณะ “คิงแอนดฮา” ซึ่งเปนเพลงโฟลคซองที่ใชภาษาไทยยอง (อันเปนภาษาถิ่น
เฉพาะของชนกลุมหนึ่งในลานนา) และในยุคที่วงการเพลง Disco กําลังไดรับความนิยมก็ไดมีเทปชุด
“คําเมืองดิสโก” ของคณะศรี สมเพชรออกมาจําหนวยดวยเพลงคําเมืองไดแพรหลายเขาไปมีบทบาท
ในวงการเพลงไทยสากลด ว ย กล า วคื อไดมี การแตงเพลงเนื้ อรองคํ าเมือ งปนภาษาไทยภาคกลาง
ใหนักรองเพลงไทยสากลขับรอง เชน เพลงซอสูมาเตอะ ของดาวใจไพจิตร เพลงคนปุดซีแลนด เพลง
บ าลื ม หละปู น เพลงป อจายขี้ จุ ของรุ งฤดี แพ งผ องใส เป น ต น นั บ เป น การแสดงให เห็ น ถึ งความ
แพร ห ลายของเพลงคํ า เมื อ งในกลุ ม ชาวล า นนา จนกระทั่ ง ขยายความนิ ย มไปสู ก ลุ ม ผู ฟ ง ใน
ระดับประเทศไดอยางเปนอยางดี
ผูวิจัยพบวาเพลงพื้นบานลานนาและเปนที่รูจักกันดีเฉพาะถิ่นนั้น ๆ ลีลาการขับรอง
หรือการฟอนรําจึงมีอิสระทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา จึงเปนที่นิยมของชาวบาน ดวยสาเหตุที่เพลง
พื้ น บ านใช ภ าษาถิ่ น ใช ทํ านองสนุ ก จั งหวะเร าใจ เนื้ อ หาถ ายทอดความรู สึ ก นึ ก คิ ด อุ ด มการณ
เราสามารถจะศึกษาชีวิต ความเชื่อ คานิยม ภาษา และวัฒนธรรมอื่น ๆ ความเปนอยูและภูมิปญญา
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ชาวบ านแสดงออกถึงวิธีชีวิต ของคนในชุมชนเปนวัฒ นธรรมทางดานความบั น เทิงของชาวบ านใน
ทองถิ่น แล วแพรกระจายจากถิ่ นหนึ่งไปยังถิ่นหนึ่ ง โดยใชวิธีมุขปาฐะเลาตอ ๆ กันมาเพราะเพลง
พื้นบานจะเปนสื่อถายทอดและสะทอนสภาพสังคมทุกดาน
2.9 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน
องคการทรัพยสินทางปญญาโลกกอตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
การสร างสรรค เพื่ อสนั บ สนุ น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาทั่ ว โลก ป จ จุ บั น มี ป ระเทศสมาชิ กทั่ ว โลก 187
ประเทศ ถือเปนองคการเฉพาะทางสหประชาชาติที่วัตถูประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมสรางสรรค เพื่อ
สนับสนุนการพิทักษทรัพยสินทางปญญาทั่วโลก และสําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่
25 กันยายน พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2532 26องคกรนี้มีหนาที่ รับผิดชอบ
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ในการคุมครองทรัพยสินภูมิปญญาทั่วโลกโดยผานความรวมมือระหวางรัฐ รวมไปถึงองคกรระหวาง
ประเทศ ซึ่งอนุสัญญาในการจัดตั้งองคการทรัพยสินทางปญญาโลก ในมาตรา 2 (vill) ใหคํานิยามคํา
ว า “ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา” หมายถึ ง สิ ท ธิ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ 1. งานวรรณกรรม ศิ ล ปกรรม และ
วิทยาศาสตร 2. การแสดงออกของศิลปนนักแสดง สิ่งบันทึกเสียง และการแพรเสียงแพรภาพ 3. การ
ประดิษฐจากความพยายามมนุษยในทุกสาขา 4. การคาพบทางวิทยาศาสตร 5. การออกแบบทาง
อุตสาหกรรม 6. เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการคา 7. การปองกันการแขงขัน
ที่ไมเปน ธรรมและ 8. สิทธิอื่นที่เปนผลมาจากการใชสติปญญาในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
วรรณกรรมและศิลปกรรม
ปจจุบันเปนการยอมรับวาภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนจํานวน
มากก็ตาม แตไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะใหความคุมครองแกภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง ประกอบกับใน
อดี ตแนวความคิ ดคุ มครองภู มิป ญ ญาทองถิ่น จะคุมครองเฉพาะการคุมครองการแสดงออกศิล ปะ
พื้นบานภายใตกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2525 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกได
รวมมื อกับ องคการการศึ กษาวิทยาศาสตรและวัฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ เพื่อที่จะศึกษาความ
26

Curtis J. Mahoney The Yale Law JournalVol. 116, No. 4 (Jan., 2007), pp. 824857,สืบคนวันที่19 พฤษภาคม 2562 เขาถึงไดจาก
https://www.jstor.org/publisher/ylj?refreqid=excelsior%3A4bfd3ebe0ffad472859a8244
3bef275e
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เปนไปไดในการที่จะนํา “ระบบกฎหมายเฉพาะ” (Sui Generis) มาใชในการคุมครองศิลปะพื้นบาน
โดยมี ห ลั กการพื้ น ฐานว าการให ความคุมครองแกศิล ปะพื้น บ านนั้ น ไมจําเป น ตองอยูภ ายใตกรอบ
ความคิดตั้งเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์ จึงไดรวมมือกันในการจัดทําบทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมาย
แหงชาติขึ้นเพื่อใชในการคุมครองการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบานจากการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบและการกระทําอยางอื่นที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น บทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมาย
แหงชาติมีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญ คือ เพื่อใหเปนบทบัญญัติประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆนําหลักเกณฑ
ดังกลาวในบทบัญญัติตนแบบนี้นําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชาติตนและเพื่อใหแตละประเทศมีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบัญญั ติ
ตนแบบสําหรับกฎหมายแห งชาตินี้ มุงคุมครองภูมิปญ ญาทองถิ่น ในแบบทั้ งที่ มีการบั นทึกเปน ลาย
ลักษณ อักษรและที่ไม มีการบั น ทึกไวชัดเจน 27จากบทบัญ ญั ติตนแบบสําหรับ กฎหมายแหงชาตินี้มี
22

ขอบเขตจํากัดที่มุงเนนคุมครองเฉพาะการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเทานั้น ซึ่งที่ประชุมได
เริ่มตะหนักถึงขอจํากัดดังกลาววาการที่บทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาติไมไดครอบคลุมไป
ถึงการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในภาพกวางอาจจะสงผลใหทรัพยากรพันธุกรรมและองคกรความรู
ชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ไมไดอยูในขอบเขตความคุมครองในบทบัญญัติตนแบบนี้ เพราะกฎหมายระหวาง
ประเทศอื่น ๆ ที่อยูภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติไดเริ่มที่จะใหความสําคัญกับการคุมครอง
ภูมิปญญาทองถิ่นในขอบเขตที่กวางกวาการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเทานั้น เมื่อองคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลกไดเริ่มใหความสําคัญเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นจึงไดเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะที่เปนทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมใหมีการนําระบบทรัพยสินทาง
ปญญามาสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 ไดมีการจัดประชุมสมัชชาใหญขององคการทรัพยสินทาง
ป ญ ญาโลก (The World Intellectual Property Organization-WIPO) ครั้ ง ที่ 26 ซึ่ ง ประเด็ น ที่
สําคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ ที่ประชุมสามัญ (General Assembly) ไดมีมติใหจัดตั้งองคกรระหวาง
รัฐ ขึ้ น เพื่ อ ใช เป น เวที ร ะหว างประเทศในการอภิ ป รายและหารื อ กั บ ประเทศภาคี ส มาชิก เกี่ ย วกั บ
ประเด็นในเรื่องทรัพยสินทางปญญาทองถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน โดยมี
27

นันทน อินทนนท. (2547). ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 1. กรุงเทพฯ:
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.
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วัต ถุป ระสงค เพื่อต องการขยายความคุมครองทรัพยสิน ทางปญ ญาและทรัพยากรพั น ธุกรรม องค
ความรู เ ดิ ม และศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น (Intergovermental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore ห รื อ IGC) ซึ่ ง
คณะกรรมการระหวางระหวางรัฐบาลชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources-GR) ภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional Knowledge-TK)
และการแสดงออกวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Knowledge-TCES) คณะกรรมการระหวางรัฐบาล
ว า ด ว ยการคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม องค ค วามรู ดั้ ง เดิ ม และ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 3 ประเภท คือ 28
23

1. ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
2. องคความรูชุมชนทองถิ่น (Traditional Knowledge)
องค ค วามรู ชุ ม ชนท อ งถิ่ น หมายถึ ง ความรูต างๆ การสรางสรรค นวั ต กรรม การ
แสดงออกวัฒนธรรมที่มีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งโดยเปนเรื่องเฉพาะของคนใน
ทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลาเพื่อปรับใหสอดคลองกับความ
เปลี่ ย นแปลงในท อ งถิ่ น นั้ น องค ค วามรู ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เช น ความรู ด า นการเกษตร ความรู ท าง
วิ ท ยาศาสตร ความรู ด า นทางการแพทย ความรู ด า นทางนิ เวศวิ ท ยา ความรู ที่ เกี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการและการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นบาน
3. การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น (Traditional Culture Expression
หรือ Expression of folklore )
การแสดงออกวั ฒ นธรรมพื้ น บ าน หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสรางสรรค ที่ มี
องคประกอบที่แสดงออกถึงความเปน เอกลักษณ ทางมรดกทางศิลปวัฒ นธรรมพื้น บานที่ไดรับการ
พัฒนาและดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคลที่สะทอนถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ โดยอาจ
เปนการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงออกดวยวาจา เชน นิทานพื้นบาน คํากลอน
สุภ าษิ ต หรือเป น การแสดงออกทางดนตรี เชน เพลงพื้น บ านตาง ๆ หรืออาจเป น การแสดงออก
28

นันทน อินทนนท.(2547).ความตกลงระหวางประเทศวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ
ผลกระทบตอภูมิปญญาทองถิ่นในทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัตน เลม 2. กรุงเทพมหานคร:
จริรัช การพิมพ, น. 703
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ทางดานรางกาย เชนการฟอนรํา ละครพื้นบาน พิธีกรรมพื้นบาน หรือเปนการแสดงออกทางวัตถุ
เชน เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ งานปติมากรรม เครื่องดนตรี เปนตน
คํ า ว า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในความหมายขององค ก ารทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาโลก
คณะกรรมการระหวางรัฐบาล ว าดว ยการคุ มครองทรัพย สิ น ทางปญ ญาและทรัพ ยากรพั น ธุ กรรม
องคความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ก็คือ องคความรูที่เกิดจากการใชสติปญญา การเรียนรู
และประสบการณของคนในทองถิ่นหรือชุมชนซึ่งนําไปแกปญหาชีวิตประจําวันเพื่อใหชีวิตดํารงอยูได
โดยลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนองคความรูเกาหรือองคความรูใหมก็ได แตที่สําคัญจะตอง
มีลักษณะของความมีชีวิตและการมีพลวัตของการดํารงชีวิตในทองถิ่นปจจุบัน ภูมิปญญาทองถิ่นมี
ความรูที่มีการพัฒนาและมีการถายทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการถายทอดผาน
ระบบจารีตประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นนั้นไมวาจะเปนงานสรางสรรคที่เปนผลมาจากการ
ใชสติปญญา ในทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร วรรณกรรม หรือศิลปะ โดยทั่วไปถือวาเกี่ยวของกับ
ชนกลุมหนึ่งหรือดินแดนของชุมชนนั้นและคนในทองถิ่นเองก็ยอมรับในภูมิปญญาดังกลาวมาเปนสวน
หนึ่ งของเอกลั ก ษณ (Identity) ในดานวัฒ นธรรมและจิต วิญ ญาณของคนในท องถิ่น และสงผลให
ความรู นี้ ยั ง คงสื บ ต อ ไป โดยมี วิ วั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ สนองต อ
สภาพแวดล อมและสภาพสั งคมที่ เปลี่ย นแปลงไป แตก็ยังมีการเอาภูมิปญ ญาทองถิ่น มาใชให เกิด
ประโยชนตอสังคมอยู
ในการประชุมครั้งที่ 8 ใน พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยสินทรัพยากรพันธุกรรม องคความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานไดมีการออกรางพระราชบัญญัติที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ 29
24

1. บทบั ญ ญั ติ เพื่ อ คุ ม ครององค ค วามรู ชุ ม ชนท อ งถิ่ น (Draft Provision For The
Protectional Knowledge)
บทบัญญัติเพื่อคุมครองความรูชุมชนทองถิ่น ไดนิยามคําวาองคความรูชุมชนทองถิ่น
หมายความถึ ง เนื้อหาสาระหรือแกนสารขององค ความรู ที่ เป น ผลมาจากการดําเนิน กิจ กรรมทาง
29

พัชร ลิมปจันทรา.(2550). การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตกฎหมายของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับความตกลงระหวางประเทศ .(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิตน).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,น. 89-91

38

ปญญาในรูปแบบของระบบภูมิปญญาทองถิ่นนั้นและรวมถึงทักษะ การเรียนรูรูปแบบของภูมิปญญา
ทองถิ่น และรวมถึงองคความรูที่ไดจากการดําเนินชีวิตของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เกิดจาก
การสั่งสมจากบรรพบุรุษในอดีตมาสูสังคมยุคปจจุบันโดยไมจํากัดความรูดานเทคนิคดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต จ ะรวมไปถึ งความรูทุ กดานไมวาจะเปน ความรูดานเกษตรกรรม ดานสิ่งแวดลอ ม
ดานยารักษาโรคและดานทรัพยากรชีวภาพ 30ทั้งนี้องคความรูชุมชนทองถิ่นที่ไดรับความคุมครองตาม
25

รางบทบัญญัตินี้จะตองเปนองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งและเปนองคความรู
ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของชุ ม ชนพื้ น เมื อ งนั้ น 31และผู ที่ จ ะได รั บ ผลประโยชน จ ากการคุ ม ครองร า ง
26

บทบัญญัตินี้ ก็คือ ปจเจกชนในชุมชนทองถิ่นหรือตัวชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เปนผูทรงสิทธิ
ในภูมปญญาทองถิ่น 32
27

2. บทบั ญ ญั ติ เ พื่ อ คุ ม ครองศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น (Draft Provision for the
Protectional of Expressions of Folklore)
บทบัญญัติเพื่อคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ไดนิยามวา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
วาการแสดงออกไมวารูปแบบใดก็ตาม ทั้งการแสดงออกที่สามารถจับตองได ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
เหลานี้จะมีการแสดงออกมาเปนรูปแบบไมวาจะเปนทางดานดนตรี ในการเขียน ดานการแสดงรวมทั้ง
ศิ ล ปะด า นต าง ๆ และได แ บ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ านออกเป น สองประเภท ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือมีคุณคาตอจิตใจหรือมีความสําคัญตอชุมชนทองถิ่นนั้นซึ่งไดรับการ
ขนทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่ไมไดขึ้นทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ 33ดังนั้น
28

การคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบานตองเปนไปเพื่อประโยชนแกชุมชนทองถิ่นและชุมชนดั้งเดิมในการ
สงวนรักษาและคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 34
29

30

Draft Provision for the Protection Knowledge Article 3
31 Draft Provision for the Protection Knowledge Article 4
32Draft Provision for the Protection Knowledge Article 5
33 Draft Provision for the Protectional of Expressions of Folklore Article 1 (a)
34 จักรกฤษณ ควรพจน.( 2555). กฎหมายระหวางประเทศวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา. กรุงเทพฯ : นิติธรรม,น. 647

39

เมื่อองคกรทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) กับองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ไดมีการหารือและใหความรวมมือกันในการจัดทําบทบัญญั ติ
ตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาติที่ จะคุมครองการแสดงอกซึ่งวัฒ นธรรมพื้นบานจากการแสวงหา
ประโยชน โดยมิ ช อบและกระทํ าการอย างอื่ น ที่ ก อ ให เกิด ความเสี ย หาย (Model Provisions For
National Low on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation
and Other Prejudicial Actions) เพื่ อ ให เกิ ด เป น บทบั ญ ญั ติ ต น แบบแก ส มาชิ ก ที่ จ ะสามารถนํ า
บทบัญญัติดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายภายในหรือเพื่อเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตนใหเปนในทิศทางเดียวกัน นอกจากจะให
มีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและภูมิปญญาทองถิ่นที่ไมมีการ
บันทึกไวชัดเจน (Tangible and Intangible Expression) ในบทบัญญัตินี้ยังกลาวถึงการที่บุคคลใด
จะไดรับประโยชนๆ จากภูมมิปญญาทองถิ่นของชุมชนนั้นก็จะตองไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
เจาหนาที่ของรัฐหรือชุมชนที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นนั้น ๆ กอนจึงจะสามารถใชประโยชนจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นได
จากที่ ได ก ล า วมาแล ว บทบั ญ ญั ติ ในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การได รั บ อนุ ญ าตให ใช
ประโยชน จ ากภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น วา ตองไดรับ อนุญ าตจากเจาหนาที่ที่ รัฐ หรือชุมชนที่ เกี่ยวของกับ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ทํ า ให ส ามารถตี ค วามเรื่ อ งการกํ า หนดความเป น เจ า ของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ได 2 แนวทาง คือ
1. กําหนดใหรัฐเปนเจาของในภูมิปญญาทองถิ่น โดยถือวาภูมิปญญาทองถิ่นเปน
สมบัติของแผนดินรัฐจึงมีหนาที่ดูแลและบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
2. กําหนดใหชุมชนเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่น โดยถือวาภูมิปญญาทองถิ่นเปน
ทรัพยสินรวมกันของชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงมีหนาที่ในการดูแลและบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
หากพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวถึงแมไมไดกําหนดไวเปนที่แนชัดวาภูมิปญญา
ทองถิ่นจะเปนของรัฐหรือของชุมชน ดังนั้นขึ้นอยูกับประเทศสมาชิกที่จะกําหนดในแตละประเทศวา
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนของใครขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศ

40

2.9 ตนแบบกฎหมายเพื่อปกปองภูมปญญาทองถิ่นขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก
เมื่อ ค.ศ. 2000 องคกรทรัพ ยสิน ทางปญ ญาไดพ ยายามสรางและพัฒ นากฎหมาย
ต น แบบสนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศเพื่ อ ปกป อ งภู ม ป ญ ญาท อ งถิ่ น และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources,Traditional Knowledge and Folklore ซึ ่ง เรีย กชื ่อ ยอ วา คณ ะกรรมการ
IGC ได ดํา เนิ น การภารกิ จ รวบรวมขอ มูล 28 ประเทศเพื ่อ ใหท ราบถึง ความตอ งการ ความ
คาดหวั ง เกี ่ ย วกั บ ทรั พ ย ส ิ น ทางปญ ญา และรวมถึง สิท ธิข า งเคีย งที ่ดํ า รงไวซึ ่ง ความรู ต าม
ประเพณี โดยคณะกรรมการ IGC ไดมีก ารจัด ประชุม สัม มนา องคก รภาคประชาชนตัว แทน
ภาครั ฐ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ ซึ ่ ง มีตัว แทนภาคเอกชนเขา รว มประชุม มากมาย หลังจากการ
ประชุ มคณะกรรมการ IGC ได มีรายงาน “ความต องการและความคาดหวังเกี่ย วกับ ทรัพย สิน ทาง
ปญญาของผูทรงไวซึ่งความรูตามประเพณี : รายงานภารกิจ ในการรวบรวมขอเท็ จจริงของ WIPO
ขึ้น” (องคกรทรัพยสินทางปญญาโลก, 2542 ) จากการดําเนินการของคณะกรรมการ IGC แมไมอาจ
สรางสนธิสัญญาปญญาโลกยังไมอาจมีสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น
แตก็ไดรับความสําเร็จในกรอบความคิด คือ 35
30

ดานแรก ไดมีการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีความเหมาะสมตอ
การใชปกปองภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีการใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาหลายๆ ฉบับในการปกปอง
ภูมิปญญาทองถิ่น คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการคา หรือการ
ปกปองในการแสดงออกทางวัฒ นธรรมทางประเพณี รวมทั้ งกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีการ
ยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นยังมีการสืบทอดไปยังรุนสู
รุนและมีการสะทอนและบงชี้ถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อัตลักษณทางสังคม ตลอดจนคานิยมของ
ชุมชนนั้นๆ
ด านที่ ส อง ให การยอมรับ วากฎหมายทรัพยสิ น ทางป ญ ญานําไปใชเพื่อ ปกป องภู มิ
ปญญาท องถิ่นนั้น ตองสอดคลองกั บสนธิสัญญาระหวางประเทศ แต องค กรระหวางประเทศแตล ะ
องคการยอมมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเฉพาะดาน เชน องคการยูเนสโกมีบทบาทหนาที่ตอการ
35

สุชาดา เจริญวิริยะธรรม. (2557).การคุมครองผูทรงสิทธิและสิทธิของผูทรงสิทธิในภูมิ
ปญญาทองถิ่น .(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต).สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,น.53-55
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อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมโลก หรือองคการทรัพยสินทางปญญาโลกมีบทบาท
หนาที่เฉพาะสนธิสัญญาและความตกลงรวมทั้งตนแบบกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาดวย
เหตุ นี้ แ ต ล ะองค กรย อ มมี ขอ จํ า กั ด ในการดําเนิ น การและประกาศใชส นธิสัญ ญาระหวางประเทศ
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานมีพื้นบานเปนภูมิปญญาทองถิ่นและมีความสําคัญเปนอยางมากที่สามารถ
มารถนําไปพั ฒ นาทํ าให เกิดมูลค าและเปนสินคาสงออกสรางรายไดให กับ ประเทศ เพลงพื้ นบ านมี
ความสํ าคั ญ ในการแสดงออกของวัฒ นธรรม เป น คติชนพื้นบานและเปน มรดกทางวัฒ นธรรมด วย
ความสําคัญของเพลงพื้นบานซึ่งแนวคิดทฤษฎีและมาตรการปกปองเพลงพื้นบานในเวทีความตกลง
ระหวางประเทศที่นํามาเปนกรอบความคิดเพื่อกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อออกกฎหมายภายในประเทศตน
3.1 แนวคิดทฤษฎีเพื่อปกปองเพลงพื้นบานในฐานะภูมิปญญาทองถิ่น
เพลงพื้นบานถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม และเปนภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของยอมเปนแนวคิดที่สามารถปกปองภูมิปญญาทองถิ่นและเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา
กฎหมายระหวางประเทศ จากการศึกษาพบวามีแนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิดที่สามารถนํามาปกปองภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดังนี้
3.1.1 แนวคิ ด ความเป น เลิ ศ แห ง ความแตกต า ง (Excellence of Diversity
Idea) Herder เกิด ที่ เมือง Mohrungen ทางตะวัน ออกของอาณาจักรปรัสเซีย 36 ในป ค.ศ.1744
0

ถึ ง ค.ศ.1803 และ แนวคิ ด ข างต น เป น ของนั ก ปรัช ญาชาวเยอรมั น ชื่ อ Johann Gottfried von
Herder ซึ่ง Herder ถือเปนนักปรัชญากลุมโรแมนติค ในป ค.ศ.1765 งานเขียนบทความชื่อ How
Philosophy Can Become More Universal and Useful for the Benefit of the People และ
มีผลงานเขียนที่มีชื่อเสียงอีกจํานวนมาก Herder ไดสรางแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางนี้ขึ้น
เพราะเหตุสําคัญในการสรางแนวคิดนี้มีอยู 3 ประการ คือ
ประการที่ห นึ่ ง การคัดคานแนวคิ ดกฎหมายธรรมชาติ (rationalism) ซึ่ งแนวคิ ด นี้
ถือวากฎหมายคือเหตุผล คนทุกชาติยอมเขาใจตรงกัน กฎหมายยอมมีความเปนสากลและใชบังคับ
ชนชาติอื่นๆ ได ประกอบกับยุคของ Herder นั้น ประเทศฝรั่งเศสแผขยายอํานาจทางการทหาร

36

Michael Forster, “Johann Gottfried von Herder” , Stanford Encyclopedia of
Philosophy 13 January, 2018
http://www.science.uva.nl/~seop/entries/herder/#LanIntTra
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พรอมๆ กับการอิทธิพลของประมวลกฎหมายนโปเลียน (ฝรั่งเศส: Code Napoléon หรือเดิม Code
civil des) ขยายไปหลายๆ ประเทศหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลง โดยประมวลกฎหมายนโปเลียน
ไดนําแนวคิดกฎหมายธรรมชาติมาใช และสรางความชอบธรรมแกการใชประมวลกฎหมายนโปเลียน
จนประมวลกฎหมายนโปเลียนเปนกฎหมายสากลและบังคับใชกับคนทุกชนชาติ
ประการที่สอง Herder อธิบายวา ชาติแตละชาติควรดํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของ
ชาติ ในฐานะที่เอกลักษณชาติตนเองเปน ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชาติ โดยเอกลักษณของชาติ
แสดงออกได ในหลายรูป แบบ เช น ภาษา การแตงกาย อาหาร สถาป ตยกรรม เพื่อตองการ
สงเสริมความคิดชาตินิยมของชาวเยอรมัน สงผลใหชาวเยอรมันเกิดความภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง
ประการสุดทาย Herder เสนอแนวคิดวา โลกประกอบขึ้นดวยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณี กฎหมายชนชาติหนึ่งยอมเหมาะกับชนชาตินั้นเทานั้น การนํากฎหมายชาติอื่น
มาใชก็เปรียบเสมือนการบังคับการเตนของหัวใจ ซึ่งวิธีการดังกลาวไมอาจกระทําไดเพื่อปฏิเสธการ
อางความชอบธรรมของประเทศฝรั่งเศส เพราะประเทศฝรั่งเศสมักบังคับใชประมวลกฎหมายนโป
เลียนในประเทศอื่นๆ เมื่อประเทศฝรั่งเศสเขายึดครองประเทศเหลานั้นได
ดานลักษณะงานเขีย น Herder ใชภ าษาที่ อานงายๆ และไมมีความซับซอน เรื่อง
แนวคิ ดความเป น เลิ ศแห งความแตกตางปรากฏอยูในหนั งสือ Outline of a Philosophy of the
History of man ค.ศ.1744 โดย Herder หลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะ งานเขียนของ Herder จึงมี
ชีวิตชีวพรอม ๆ กับ Herder ใชวิธีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายจํานวนมาก ผูอานจึงสามารถ
จดจํ ารายละเอี ย ดต าง ๆ ได งานเขี ยนของ Herder จึงมี เอกลักษณ เฉพาะตัว ผูอานจึ งเขาเข าใจ
เนื้ อหา ในงานเขีย นความเลิศในความเป น แตกต างไดโดยงาย ประกอบกั บ Herder ไมนิ ยมเขีย น
ขอความยาว ๆ หรือรูปแบบที่ซับซอน และผูอานในยุคนั้นใหความนิยมอยางสูง 37
1

เนื้อหาแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางมุงเนนหนักถึงความสําคัญเอกลักษณ
ของชนชาติตาง ๆ ซึ่งเอกลักษณดังกลาวมีวิวัฒนาการของประวัติศาสตรมนุษยชาติ จนแตละชนชาติ
มี ค วามแตกต า งกั น ไม ว า ด า นภาษา ประเพณี ประวั ติ ศ าสตร ศาสนา(Elizabeth Burns

37

Michael Forster , supra note 36
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Coleman, Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital
Environment, 38 สังคมมนุษยจึงไมมีธรรมชาติเปนสากล เพราะมนุษยไมไดมีประวัติศาสตรที่เปน
สากล แตมนุษยแตละชนชาติเริ่มตนจากสภาพสังคมที่แตกตางกัน คุณคาของชาติแตละชาติจึงอยูที่
ความแตกตางไมใชความเหมือนกัน excellence of diversity idea 39
ในการแสดงซึ่งความแตกตางของแตละชนชาติ Herder มีความเห็นวา ชนชาติตางๆ
บนโลกแสดงออกซึ่งเอกลักษณของชนชาติตนไดหลายวิธี ไมวาดานภาษา ประเพณี และศาสนา
ประกอบกับการที่ Herder เปนนักปรัชญาทางภาษา Herder จึงอธิบายวา จิตวิญาณที่เอกลักษณ
ของชาติยอมแสดงออกผานทางคําในภาษาแตละชาติ คําในภาษาชนชาติอื่นไมอาจทดแทนคําของชน
ชาติหนึ่งๆ ได ตัวอยางจิตวิญญาณทางภาษาขางตน เชน คําวา “นั่งสมาธิ” ในภาษาไทยยอมมี
ความหมายเกี่ยวของกับกิริยาทาทาง ความเชื่อทางศาสนา และทัศนคติของชาวไทย ซึ่งชาวไทยมี
ความเชื่อในคติธรรมเรื่องศีล สมาธิและปญญา คําดังกลาวยอมไมอาจทดแทนคําในภาษาอังกฤษวา
“sit down” ได เพราะคําๆ นั้นไมอาจอธิบายและทดแทนคําวา “นั่งสมาธิ” ได
จากเนื้ อ หาข า งต น แนวคิ ด ความเป น เลิ ศ แห ง ความแตกต า ง (excellence of
diversity idea) จึงประกอบขึ้นดวย 3 ทฤษฎีที่สําคัญ 40 คือ
4

ตัวอยางจิตวิญญาณทางภาษาขางตน เชน คําวา “นั่งสมาธิ” ในภาษาไทยยอมมี
ความหมายเกี่ยวของกับกิริยาทาทาง ความเชื่อทางศาสนา และทัศนคติของชาวไทย ซึ่งชาวไทยมี
ความเชื่อในคติธรรมเรื่องศีล สมาธิและปญญา คําดังกลาวยอมไมอาจทดแทนคําในภาษาอังกฤษวา
“sit down” ได เพราะคําๆ นั้นไมอาจอธิบายและทดแทนคําวา “นั่งสมาธิ” ได 41
5

38

Elizabeth Burns Coleman, Intellectual Property and Traditional Cultural
Expressions in a Digital Environment, (USA : Edward Elgar Publishing, Inc., 2008),
p.57-58.
39 ปรีดี เกษมทรัพย.(2531). นิติปรัชญา. กรุงเทพ ฯ: โครงการตําราและเอกสารการสอน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น.232.
40 Michael Forster , supra note 36
41 Michael Forster , supra note 18.
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จากเนื้ อ หาข า งต น แนวคิ ด ความเป น เลิ ศ แห ง ความแตกต า ง (excellence of
diversity idea) จึงประกอบขึ้นดวย 3 ทฤษฎีที่สําคัญ คือ
ทฤษฎีแรก ปรัชญาทางภาษา (philosophy of language) อันไดแกลักษณะตางๆ
ตามธรรมชาติของภาษา ความคิด และความหมาย โดยแนวคิดนี้ปรากฏอยูในบทความเรื่องปรัชญา
ทางภาษา : ภาษา ความคิ ด ความหมาย (Philosophy of language : language, thought,
meaning) ซึ่ง Herder เขียนไวในกลางป ค.ศ.1760
ทั้งนี้แนวคิดขางตนมุงอธิบายวา มนุษยแตละชาติยอมมีความคิดภายใตขอบเขตจํากัด
ทางภาษาชาติตน และมนุษยคนดังกลาวยอมใชความคิดสติปญญา เพื่ออธิบายและสื่อสารกับมนุษย
คนอื่นได เพียงเทาที่ภาษาของตนสามารถแสดงออกมาได (express linguistically) เทานั้น
ทฤษฎี ที่ ส อง ทฤษฎี ก ารตี ค วาม (theory of interpretation) และทฤษฎี ที่ ส าม
ทฤษฎี การแปลความ (theory of translation) โดยทั้ งสองทฤษฎี มี ความผู กพั น อย างใกลชิ ด กั บ
ประสาทสั มผั ส ของมนุ ษย ไม วาในรูป การรับ รู และด านอารมณ ความรูสึ ก ซึ่ง Herder เรียกว า
ทฤษฎีแนวคิดเสมือนประจักษนิยม (quasi-empiricist theory) เพราะมนุษยมีความสามารถในการ
ตีความและแปลความไดตามประสบการณของมนุษย ซึ่งมนุษยรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของตน
ประสาทสัมผัสของมนุษยคือที่มาพื้นฐานของการตีความและการแปลความของมนุษย
จากทฤษฎีพื้นฐานทั้งสามขางตนของ Herder Herder จึงอธิบายวา ความแตกตาง
ของแต ล ะชาติ มีที่มาจากภาษาที่ แตกต างกั น และภาษาชนชาติ ตาง ๆ ยอมแสดงถึงจิตวิญ ญาณ
(spirit) ชนชาติตน การทําลายความแตกตางของแตละชาติจึงไมสมควรผลจากแนวคิดความเปนเลิศ
แหงความแตกตาง คือการเกิดผลกระทบที่สําคัญ 2 ประการดวยกัน คือ
ประการแรก การอนุ รักษภ าษาท องถิ่ น ประเพณีและวัฒ นธรรมกลุมคนตางๆ ใน
สังคม เพื่อการคงไวซึ่งเอกลักษณและคุณคาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก ซึ่งแนวคิดนี้
สอดคลองกับปรัชญาการทํางานขององคการสหประชาชาติ (UN) และองคการยูเนสโก (UNESCO)
ทั้งนี้ภายใตหลักการวา ภาษาคือหัวใจและรากฐานของชาติ หากตัดสิทธิการใชภาษา
ของประชาชนแลว การตัดสิทธินี้คือการตัดขาดจากสิ่งดีงามตลอดกาล และไมมีอันตรายยิ่งใหญใด
มากไปกวาการขโมยเอกลักษณความเปนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งอันตรายที่เกิดกับจิตวิญญาณดาน
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ภาษาของชาติ หากอันตรายนี้เกิดขึ้นแลว เอกลักษณทางภาษาของชาติไมอาจแกไขกลับคืนมาไดอีก
เลย 42
6

ประการที่สอง การตอตานแนวคิดการลาอาณานิคม (colonialism) เพราะ Herder
มีความเห็ นว า ความแตกตางของแตล ะชนชาติคือคุณ สมบัติพื้น ฐานของโลก เชน เดียวกับ ความ
แตกตางดานภูมิศาสตรโลกที่มีความแตกตางกัน ไมวา พื้นดิน ทะเล เทือกเขา เปนตน
ด ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ ประเทศเจ า อาณานิ ค มใช อํ า นาจเข าปกครองดิ น แดนใด โดยการ
ปกครองนี้ครอบคลุมถึงการศึกษาของคนทองถิ่น คนทองถิ่นตองถูกบังคับใหใชภาษาของประเทศเจา
อาณานิคม การใชภาษาทองถิ่นของตนเปนสิ่งตองหามในดินแดนอาณานิคม ผลลัพธคือคนทองถิ่น
ไมอาจใชและพูดภาษาตนได ระบบการศึกษาเชนนี้จึงกอเกิดการเปลี่ยนแปลงและกัดกรอนภาษาคน
ทองถิ่น จนคนทองถิ่นไมอาจพูดหรือใชภาษาของตนไดอีกตอไป
ยิ่งไปกวานั้น ในอาณานิคมบางแหง เจาอาณานิคมยังทําลายประเพณี วัฒนธรรม
ของคนทองถิ่นไปพรอมกัน ดังเชน สหราชอาณาจักรเขาครอบครองดินแดนแคนนาดา หลังจากนั้น
สหราชอาณาจักรเขาปราบปรามพิธีกรรมคนทองถิ่น หรือในประเทศออสเตรเลียเกิดการปราบปราม
ทําลายศาสนาความเชื่อคนทองถิ่น เปนตน
ดังนั้นการลาอาณานิคมจึงถือเปนการทําลายมรดกทางวัฒ นธรรมของโลก Herder
มีความเห็นวา ลัทธิการลาอาณานิคมเปนสิ่งไมถูกตองและเปนการทําลายหลักการความเปนเลิศแหง
ความแตกตาง
สําหรับการนําแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางมาใชกับทรัพยสินทางปญญานั้น
แนวคิ ดความดังกลาวสามารถใชกับ กฎหมายทรัพยสิ นทางป ญ ญาได เพื่อการสนั บ สนุ นกฎหมาย
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ต องการมอบสิท ธิชุม ชนแกชุ มชนชนทอ งถิ่น พรอมๆ กับ ชุม ชนท องถิ่ น มี
ความชอบธรรมตอการปกปองภูมิปญญาทองถิ่นและสินคาที่เกิดจากการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ
ประเพณีได ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวา แนวคิดดังกลาวมีความเหมาะสมใน 4 ประการดวยกัน ดังนี้
ประการแรก จุ ด มุ งหมายแนวคิ ด ความเป น เลิ ศ แห ง ความแตกต างของ Herder
สอดคล องกับ ความต องการของคนท องถิ่น ดั งปรากฏผลการศึกษาของคณะกรรมการ IGC ของ
42

Elizabeth Burns Coleman, supra note 38, p.57-58
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องค การทรัพ ย สิน ทางป ญ ญาโลก (WIPO) ระหวางป ค.ศ.2000 ถึงป จ จุบั น วา คนท องถิ่ น ทั่ วโลก
ต อ งการสิท ธิ ชุ ม ชน เพื่ อการปกป อ งผลผลิ ต ที่ เกิ ด จากประเพณี วั ฒ นธรรมของตนตามกฎหมาย
โดยขอบเขตการสิทธิชุมชนตามกฎหมายเปนสิทธิเชิงซอน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาสิทธิชุมชนไมมีการ
แบงแยกผูทรงสิทธิและลักษณะสิทธิอยางชัดเจน สิทธิชุมชนจึงเปนทั้งสิทธิเกี่ยวกับผลประโยชนทาง
การเงิน จากผลผลิตทางประเพณีวัฒ นธรรม สิ ทธิทางศีล ธรรม สิ ทธิในการอนุ รักษ การสืบ ทอด
ประเพณี วั ฒ นธรรม การเคารพต อ ประเพณี วั ฒ นธรรม และรายได จ ากผลผลิ ต ทางประเพณี
วัฒนธรรมถือเปนเพียงเครื่องจูงใจทายาท เพื่อที่ทายาทรุนตอไปเขาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนตอไป 43
7

ประการที่สอง แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (Excellence of Diversity
Idea) การแสดงออกของชนชาติดานภาษาที่เปนภาษาทองถิ่นในชุมชนแสดงออกถึงเอกลักษณของ
คนในทองถิ่นและปกปองภาษาทองถิ่น เพื่อธํารงภาษาทองถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ(originality) และ
ลักษณะภาษาที่แทจริงไมเปลี่ยนแปลง (authenticity) แนวคิดเชนนี้สอดคลองตอการปกปองเพลง
พื้นบานในการงานวิจัยชิ้นนี้
ประการที่สาม แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางสามารถใชอธิบายวิวัฒนาการ
ทางประเพณีวัฒนธรรมชาติตางๆ ได การรองเพลงพื้นบานที่มีการถายทอดจากครูเพลง และการสง
ต อ จากคนในท อ งถิ่ น มายั ง รุ น สู รุ น ภาษาจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในส ง ต อ วั ฒ นธรรม ความคิ ด
ความเชื่อ จิตวิญญาณของสังคมมนุษย ซึ่งในสังคมมนุษยทุกแหงบนโลกลวนใชภาษาในการสื่อสาร
กัน และวิธีการจดบันทึกเรื่องราวในอดีตรูปแบบแรกของมนุษยก็คือการถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ
(oral) กอนที่มนุษยจะใชวิธีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร บันทึกทางประวัติศาสตรของมนุษย
แบบมุขปาฐะจึงปรากฏอยูในหลายรูปแบบ ไมวาเพลงพื้นบานวัตถุแหงการศึกษาชิ้นนี้ หรือในรูป
นิทาน ตํานาน เปนตน ดวยเหตุนี้แนวคิด Herder จึงสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการการใชภาษาใน
รูปเพลงพื้นบานของแตละประเทศไดอยางเหมาะสม และสะทอนภาพวา การละเลนเพลงพื้นบาน
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องคการทรัพยสินทางปญญาโลก WIPO, Intellectual Property and Traditional
CulturalExpressions/Folklore,10 October, 2012
http://www.wipo.int/freepublications/en/tk/913/wipo_pub_913.pdf)
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ไมใชเพียงการอนุรักษใหคงรูปแบบดั้งเดิม แตเพลงพื้นบานคือวิวัฒนาการที่มีชีวิตของสังคม เพลง
พื้นบานจึงเปนการสรางสรรคทางสังคมที่ไมหยุดนิ่ง 44
8

ประการสุดทาย แนวคิดของ Herder สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษา
และวัฒ นธรรมกั บ ความเป น ชาติ ได และสงผลตอการศึกษาวา เพลงพื้น บานนับ เปน มรดกทาง
วัฒ นธรรมของคนทองถิ่นในดานการใชภาษา เพลงพื้นบานที่ประกอบดวยภาษาทองถิ่นจึงนับเปน
เอกลักษณของชาติ รวมทั้งเพลงพื้นบานยังเปนการแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น ทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ ศาสนาของคนทองถิ่น
ด ว ยเหตุ นี้ แ ม ว า แนวคิ ด ของ Herder จะเป น แนวคิ ด ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร แตแนวคิดดังกลาวก็สอดคลองกับ การปกปองสิทธิชุมชนของคนทองถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ การใชประโยชน การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาติตางๆ โดยการใชภาษาทองถิ่นใน
รูปเพลงพื้นบานของแตละชุมชนทองถิ่น
3.1.2 ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพในกลุมประเทศแองโกลอเมริกัน
สําหรับการใชกฎหมายของประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว อันไดแกประเทศส
หราชอาณาจั ก ร ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศในเครื อ จั ก รภพอั ง กฤษ เช น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด เปนตน ตามปกติแลวระบบกฎหมายคอมมอนลอวคือการสราง
หลักกฎหมายขึ้นจากการตัดสินคดีของศาล ศาลในระบบคอมมอนลอวจึงมีความสําคัญตอการสราง
หลักกฎหมาย และระบบคอมมอนลอวใหความสําคัญกับวิธีพิจารณาความอยางมาก โดยศาลจะ
ถือเอาคํ าพิ พากษาของศาลสู งที่ เคยตัดสิน คดีไวทํานองเดีย วกัน เปน บรรทัดฐานในการตัดสิน คดีที่
เกิดขึ้นภายหลัง การใชกฎหมายลายลักษณอักษรประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอวจึงมีอยูอยาง
จํากัด และเมื่อศาลมีคําพิพากษาเกิดขึ้นแลว ศาลตองพิพากษาตามแนวคําพิพากษา ซึ่งศาลเคย
ตัดสินแลว หลักการนี้เรียกวาทฤษฎีแนวบรรทัดฐานมีผลวา คําพิพากษาศาลผูกพันศาลนั้นเองและ
ศาลอื่นที่อยูในลําดับต่ํากวา และศาลคดีหลังตองพิจารณาคดีในแนวทางเดียวกัน หากขอเท็จจริง
แหงคดีเปนสาระสําคัญเหมือนกัน
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Michael Forster , supra note 18
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สําหรับที่มาของทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ ซึ่งประเทศในระบบคอมมอนลอวใชอยาง
แพรห ลายนั้ น ทฤษฎี ดังกล าวเป น ผลจากความคิดของ Gierke ซึ่ง Gierke ไดนําเสนอทฤษฎีนิติ
บุ คคลโดยสภาพ ภายใต ทฤษฎี นี้ ชุมชนหรือสังคมสามารถเปน ประธานแหงสิทธิไดตามกฎหมาย
ประกอบกับในศตวรรษที่ 20 ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว

ลวนเผชิญปญหาเดียวกัน คือ ภายใตระบบกฎหมายแพงบุคคลที่เปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมายมี
เพียงบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และเมื่อนิติบุคคลกระทําผิด นิติบุคคลกลับไมตองรับผิด หากการ
กระทําดังกลาวไมเปนไปตามวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล นิติบุคคลจึงไมตองชดใชคาเสียหายและไมมี
ความผิดทางอาญา รวมทั้งนิติบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดของตนได พรอมๆ กับลูกจางอาจ
ตองเปนผูรับผิดในความเสียหายดังกลาว
ภายใตทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติ (fiction theory) ซึ่งทฤษฎีดังกลาวถูกนํามาใช
เพื่ อสร างรัฐ สมั ย ใหม และปฏิ เสธความเปน ประธานแหงสิทธิต ามกฎหมายของชุมชนหรือสังคม
รวมทั้งการปฏิเสธอํานาจฝายกษัตริยและขุนนางในยุคกลาง ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติจึงยอมรับ
วา บุคคลตามกฎหมายมีเพียงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเทานั้น โดยนิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่
และความรับผิดเฉพาะในขอบเขตวัตถุประสงคของนิติบุคคล ดวยความคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลดังกลาว
ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือทฤษฎี utra vires ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเห็นวา นิติบุคคล
มีการกระทําผานผูแทนนิติบุคคล และนิติบุคคลมีความรับผิดเฉพาะกรอบนิติบุคคลเทานั้น ผลลัพธ
คือนิติบุคคลยอมไมมีเจตนารายตอผูอื่น เจตนารายไมใชกรอบวัตถุประสงคแหงนิติกรรม นิติบุคคล
จึ ง ไม ต อ งรั บ ผิ ด ทางอาญา ขณะเดี ย วกั น นิ ติ บุ ค คลไม ต อ งรั บ ผิ ด ทางแพ ง หากผู ก ระทํ า แทน
นิติบุคคลกระทําการนอกขอบเขตวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล แมวาการกระทําดังกลาวเปนประโยชน
ตอนิติบุ คคลก็ตาม นิ ติบุคคลจึงหลุดพน ความรับผิดตามกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาได แต
ลูกจางของนิติบุคคลหรือผูกระทําการแทนนิติบุคคลกลับตองรับผิดชดใชคาเสียหายหรือรับโทษทาง
อาญา ทั้ งๆ ที่ บุ ค คลเหล านี้ อ าจไม ได รั บ ประโยชน ใดจากการกระทํ าแทนนิ ติ บุ คคล และบุ คคล
ดังกลาวอาจไมมีทรัพยสินมากเพียงพอชดใชคาเสียหาย สภาพดังกลาวถือเปนความไมชอบธรรมและ
ขัดตอความรูสึกของประชาชนในสังคม
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จากสภาพความไมเปนธรรมภายใตทฤษฎีนิติบุคลโดยสมมุติขางตน ประเทศระบบระบบ
คอมมอนลอวจึงเริ่มยอมรับวา ประธานแหงสิทธิจึงมีไดทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ กลุมบุคคล
โดยกลุมบุคคลสามารถมีความรับผิดตามกฎหมายได เชนเดียวกับกรณีนิติบุคคลกับผูแทนนิติบุคคล
ขางตน นิติบุคคลยอมตองรับผิดจากการกระทําของผูกระทําการแทน แมวากลุมบุคคลผูกระทําการ
แทนดังกลาวกระทําการนอกกรอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล หากขอเท็จจริงปรากฏวา สาธารณชน
เขาใจวา การกระทําของผูแทนนิติบุคคลเหลานี้เปนการกระทําของนิติบุคคล การกระทําเชนนี้ยอม
เปนความรับผิดของนิติบุคคลได หากการกระทําดังกลาวสรางความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคล
ยอมไมอาจปฏิเสธความรับผิดนี้ ซึ่งนักนิติศาสตรระบบคอมมอนลอวสวนใหญเริ่มมีความเห็นเชนนี้
หลายคน เชน Maitland Pollock Laski เปนตน
สําหรับตัวอยางคําพิพากษาของศาลระบบคอมมอนลอวภายใตแนวคิดขางตน เชน
คดี Citizens Life Assurance Co. v. Brown [1904] App. Cas. 423 (P.C.) ซึ่ ง ศาลพิ พ ากษาว า
สหภาพแรงงานที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และเปนคูความในคดีได สวนบริษัทจําเลยตองรับผิด
ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งเจาหนาที่ของบริษัทกระทําการไป บริษัทจําเลยไมอาจกลาวอางวา
การกระทําผิดฐานหมิ่นประมาทไมอยูในกรอบวัตถุประสงคของบริษัท เพราะศาลมีความเห็นวา การ
กระทผิดหมิ่นประมาทเปนการกระทําไปในทางการที่จางของบริษัทจําเลย
คํ า พิ พ ากษ าคดี Rex v. Poplar Borough Council [1921] 38 T.L.R.5 ศาล ได
พิ พ ากษาจํ า คุ ก คณะกรรมการ Poplar Borough Council โดยคณะกรรมการดั งกล า วคื อ ผู ที่
ลงมติใหกระทําความผิด สวนคณะกรรมการบางสวนที่ลงมติคัดคาน คณะกรรมการกลุมนี้หลุดพน
จากความผิด
ดังนั้นจากจุดเริ่มตนของแนวคิดที่ตองการปกปองสิทธิของของเอกชนหรือปจเจกชน
และเพื่อการสรางรัฐประชาชาติสมัยใหม การรวมศูนยอํานาจแกรัฐจึงเปนสิ่งจําเปน รัฐจึงเปนผูทรง
ไวซึ่งอํานาจการบัญญัติกฎหมาย การใชกฎหมายและการบริหารประเทศ แตเมื่อโลกพัฒ นามาสู
ศตวรรษที่ 20 ระบบทุนนิยมและระบบกฎหมายเดิมเริ่มสรางไมเปนธรรม เพราะประธานแหงสิทธิ
ตามกฎหมายมีเฉพาะบุคคลธรรมกับนิติบุคคล สวนชุมชนหรือกลุมบุคคลไมใชประธานแหงสิทธิตาม
กฎหมาย ชุ ม ชนหรื อ กลุ ม บุ ค คลจึ ง ไม อ าจปกป อ งผลประโยชน เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
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แตเมื่อนักกฎหมายเริ่มนําเสนอทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพขึ้น องคการระหวางประเทศและประเทศ
ต า งๆ จึ ง เริ่ ม ยอมรั บ ว า ชุ ม ชนสามารถเป น ประธานแห ง สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย เพื่ อ การปกป อ ง
ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 มาตรการความคุมครองเพลงพื้นบานตามกฎหมายระหวางประเทศ
3.2.1 อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886
อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 หรือในชื่อเต็มวา อนุสัญญากรุงเบอรนวาดวยการ
คุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works, 1886) อนุสัญญาฉบับนี้เปนความตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาดานลิขสิทธิ์ที่มี
ความเกาแกที่สุดในโลก จุดกําเนิดอนุสัญญาฉบับนี้เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1886 จากการประชุมรัฐภาคี
สมาชิกในทวีปยุโรป เพื่อการแสวงหามาตรการปกปองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมในเวทีระหวาง
ประเทศ สงผลใหอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 จึงเริ่มตนจากการเปนความตกลงระดับประเทศ
แบบทวิภาคี และตอมาความตกลงฉบับนี้ไดพัฒนามาเปนความตกลงแบบพหุภาคี 45
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ค.ศ.1886 อนุสัญญากรุงเบอรนเกิดขึ้นอันเปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี
การพิมพและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป สงผลใหมนุษยสามารถทําซ้ําผลงานวรรณกรรม
งานศิลปะและ สิ่งประดิษฐไดคราวละจํานวนมากๆ ผลผลิตทางความคิดของมนุษยจึงสรางรายได
จํานวนมากแกผูเกี่ยวของ ความขัดแยงดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการจําหนายผลผลิตทาง
ความคิดของมนุษยมีความซับซอนกวาในอดีต โดยกลุมผลประโยชนที่ขัดแยงกันมีถึง 3 กลุม คือ
กลุมแรกผูสรางสรรคและนักประดิษฐ ซึ่งคนกลุมนี้ตองการสิทธิในทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
เพื่ อการปกป องผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และชื่ อเสี ย งเกี ย รติ คุณ ของตน กลุ มที่ ส องผู บ ริ โภคที่
ต อ งการการเข า ถึ งและใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา และกลุ ม ที่ ส ามผูป ระกอบธุร กิจ ที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา เชน โรงพิมพ รานจําหนายหนังสือ เปนตน ซึ่งคนกลุมนี้ตองการ
กฎหมายปกปองผลประโยชน ทางการคาและการแขงขัน ที่เปนธรรม 46 ผลของความกาวหนาทาง
10

เทคโนโลยี ข างต น อนุ สั ญ ญากรุ งเบอร น ค.ศ.1886 จึ งถื อ กํ าเนิ ด ขึ้ น โดยการเกิ ด ขึ้ น ดั งกล า ว
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Peter Burger, “The Berne Convention” Its Histiry and Its Key Roie in the
Future”, Journal of Law and Technology 3J.L.&Tech. 1, p. 11-12 (Winter 1988)
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เป น ผลจากประเทศต า งๆ ในทวี ป ยุ โ รปร ว มกั น ผลั ก ดั น การประชุ ม ระหว า งประเทศที่ เรี ย กว า
Congress of Authors and Artists ตั้ ง แต ป ค.ศ.1858 ณ กรุ ง บรั ส เซลล จนอนุ สั ญ ญากรุ ง
เบอรน ค.ศ.1886 เกิดขึ้น พรอมๆ กับอนุสัญญาฉบับนี้ไดขยายขอบเขตสิทธิของผูสรางสรรคไปใน
หลายๆ ดาน เชน การทํ าซ้ํา การเผยแพร การดัดแปลง เปน ตน รวมทั้งอนุ สัญญากรุงเบอรน
ค.ศ.1886 ได มี ก ารประชุ ม แก ไขหลายๆ ครั้ ง เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ที่ ก าวหน า จนถึ งป จ จุ บั น
อนุ สั ญ ญากรุ งเบอร น จึ งมี ทั้ ง ความคุ ม ครองในรู ป งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ เช น งานวรรณกรรม งาน
ศิลปกรรม งานดนตรีกรรม เปนตน และความคุมครองในรูปสิทธิขางเคียง เชน สิทธิของนักแสดง
เปนตน 47
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ตัวอยางปญหาการดําเนินคดีดานลิขสิทธิ์ เชน คนสัญชาติอังกฤษเปน นักประพันธ
หนังสือ หนังสือเลมนี้เปนงานสรางสรรคของคนสัญชาติอังกฤษ และงานชิ้นนี้ไดรับความคุมครอง
เพียง ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อชาวฝรั่งเศสทําซ้ํางานวรรณกรรมชิ้นนี้ในประเทศฝรั่งเศส การกระทํา
เชนนี้เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ชาวอังกฤษ แตกอนเกิดอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 ชาวอังกฤษไม
อาจฟองรองดําเนินคดีชาวฝรั่งเศสได เปนตน
ดวยเหตุนี้ความรวมมือของประเทศในทวีปยุโรปดานลิขสิทธิ์จึงเริ่มตนขึ้น โดยในครั้ง
เริ่ ม ต น เป น ผลการร ว มมื อ ของ 3 หน ว ยงาน คื อ หน ว ยงาน Societe des gens de letter
หน วยงาน Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) ภายใตการผลั กดั น ของ
Victor Hugo1 และหนวยงาน Boersen-verrin der deutschen Budhandler ทั้งสามหน วยงาน
ร ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น ความคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรมระหว า งการประชุ ม
International congress ของ Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) ซึ่ ง
การประชุมดังกลาวจัดขึ้น ณ กรุงโรมในป ค.ศ.1882 พรอมทั้งการจัดตั้งสหภาพระหวางประเทศ
เพื่ อ การคุ ม ครองงานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรมขึ้ น ผลจากการประชุ ม ครั้ ง นี้ คื อ การเกิ ด ร า ง
สนธิสัญ ญาฉบั บ แรกเกี่ยวกั บ ลิขสิ ทธิ์ โดยทุ กประเทศสมาชิ กยอมรับ หลักการปฏิ บัติ เยี่ยงคนชาติ
(national treatment) เพือ่ การคุมครองผูสรางสรรคทุกสัญชาติแหงรัฐภาคีสมาชิก เมื่อผูสรางสรรค

46

Peter Burger, supra note 45
47 Graham Dutfield, supra note 97, p. 55
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ไดสรางสรรคงานขึ้น และไดโฆษณางานในประเทศภาคีสนธิสัญญากรุงเบอรนแลว ผูสรางสรรคผนู ั้น
จะไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ในประเทศภาคีอื่นดวย โดยมาตรฐานความคุมครองลิขสิทธิ์ที่พึงมีแก
ผูสรางสรรคดังกลาวตองเทาเทียมกับผูสรางสรรคที่มีสัญชาติของประเทศภาคีแหงนั้น
นอกจากนี้ในป ค.ศ.1883 ตนรางอนุสัญญากรุงเบอรนไดรับการปรับปรุงแกไข การ
แกไขครั้งนี้ ไดนํ ากรอบต นแบบตามอนุสั ญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ในฐานะที่ อนุ สัญ ญากรุงปารีส
ค.ศ.1883 เปนความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาเชนเดียวกัน และอนุสัญญากรุง
ปารี ส ค.ศ.1883 ได ให ค วามคุ ม ครองแก ท รั พ ย สิ น ทางอุ ต สาหกรรมหลายชนิ ด เช น สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการคา และการออกแบบอุตสาหกรรม เป นตน และการแกไขตน รางอนุ สั ญญากรุง
เบอรนเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1886 อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886
จึ งถื อกํ าเนิ ด ขึ้ น และหลั งจากนั้ น อนุ สั ญ ญากรุ งเบอร น ค.ศ.1886 ได รับ การแกไขอีก หลายครั้ง
เพื่อที่อนุสัญญาฉบับนี้สามารถรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาของโลกและรองรับสิทธิ
ในงานสรางสรรคใหม เชน งานภาพยนตร งานสิ่งบันทึกเสียง สิทธิของนักแสดง เปนตน
ส ว นหลั ก การสํ า คั ญ ภายใต อ นุ สั ญ ญ ากรุ ง เบอร น ค.ศ.1886 คื อ การสร า ง
มาตรฐานสากลทางกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อปกปองผลประโยชนของผูสรางสรรคใน
งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม และงานอื่นๆ ตามที่อนุสัญญาฉบับนี้ระบุไว อันสงผลใหเจาของ
ทรัพยสิน ทางป ญ ญามีสิทธิผูกขาดผลประโยชน ทางเศรษฐกิจจากผลงานของตน พรอมๆ กับ การ
ปกปองผลประโยชนของสาธารณชนในเวลาเดียวกัน สาธารณชนจึงสามารถเขาถึงและใชประโยชน
จากผลงานสรางสรรคไดโดยปราศจากคาตอบแทน ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้ปรากฏอยูในทั้งสวนอรัมภ
บทและเนื้อหาสวนอื่นๆ ตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.188648

48อรัมบทอนุสัญญากรุงเบอรน,

1886
The countries of the Union, being equally animated by the desire to protect,
in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary
and artistic works,
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ตามอนุ สั ญ ญากรุ งเบอรน ค.ศ.1886 ยังไดส รางหลักการที่ สําคัญ เพื่อปกปองงาน
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม โดยหลักการดังกลาวมีอยูดวยกันทั้งสิ้น 3 หลักการดวยกัน 49 คือ
13

ประการแรก หลั กการปฏิ บั ติ เยี่ ย งคนชาติ (national treatment) เป น หลั ก การ
สํ าคั ญ ในอนุ สั ญ ญากรุ งเบอร น โดยสาระสํ าคั ญ หลั กการดั งกล าวอยู ที่ การไม เลื อกปฏิ บั ติ (nondiscrimination) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจึงเปนการไมเลือกปฏิบัติแกประชาชนรัฐใดรัฐหนึ่ง สงผล
ใหรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 ทุกประเทศตองใหความคุมครองแกงานสรางสรรค
ของประชาชนในรัฐภาคีสมาชิกอื่นอยางเทาเทียมกับประชาชนของตน และรัฐภาคีสมาชิกตองไมมี
การเลือกปฏิบัติเปนพิเศษแกคนชาติใดชาติหนึ่ง หรือการใหความคุมครองแกงานสรางสรรคของชาติ
ใดชาติหนึ่งมากเปนพิเศษกวาชาติอื่น
ประการที่ ส อง หลั ก การคุ ม ครองโดยอั ต โนมั ติ แ ละปราศจากแบบพิ ธี หลั ก การ
ดังกลาวเปนหลักปฏิบัติของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรน ซึ่งภายใตหลักการนี้ลิขสิทธิ์จึง
เปนความคุมครองโดยอัตโนมัติและไมมีแบบพิธีเพื่อการไดรับสิทธิ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์จึงไมใช
วิธีการไดมาซึ่งความคุมครองลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 แตการไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบอรนอยูที่การใชความริเริ่ม (originality) ของผูสรางสรรค สงผลใหเมื่อ
ผู ส ร า งสรรค ใช ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร า งสรรค ผ ลงานตามอนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร น ค.ศ.1886 แล ว ผู
สรางสรรคไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ทันที โดยผูสรางสรรคไมจําเปนตองไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือ
การนําฝากสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ตอหนวยงานใด ของรัฐ รวมทั้งหลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและ
ปราศจากแบบพิธียังทําใหการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ปราศจากเงื่อนไขและปราศจากคาใชจาย
ผูสรางสรรคจึงไมตองเสียคาธรรมเนียมแกรัฐเพื่อการแลกเปลี่ยนความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
หรือเพื่อการจดทะเบียนแตอยางใด
ประการที่ ส าม หลั ก การคุ ม ครองโดยอิ ส ระ (principle of independent of
protection) หรือหลักการกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน (minimum rights) เปนหลักการที่กําหนดใหรัฐ
ภาคี ส มาชิ ก สามารถกํ า หนดหลั กเกณฑ การให ความคุม ครองลิ ขสิทธิ์ได โดยอิส ระ แต ห ลักเกณฑ
49 Word

Intellectual Property Organization, “Summary of the Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (1886),” 9 Mar, 2556
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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ดั ง กล า วต อ งไม น อ ยกว า ระดั บ การคุ ม ครองที่ อ นุ สั ญ ญากรุ ง เบอร น ค.ศ.1886 กํ า หนดไว 50
14

โดยหลักการดังกลาวมีผลตอรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรนทุกประเทศ การมอบความคุมครอง
ลิขสิ ทธิ์ ของรัฐ ภาคี ส มาชิ กจึ งให ความคุมครองได ไมวางานอัน มีลิขสิท ธิ์ของรัฐภาคีสมาชิกอื่น ๆ
จะไดรับความคุมครองโดยสมบู รณ จากประเทศที่ เกิดงานหรือไม หรืออาจกลาวอี กนัย หนึ่ งได วา
งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีหนึ่งอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายของรัฐภาคีอื่นได แมวา
งานชิ้นดังกลาวยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศที่เกิดงานมากอนก็ได
นอกจากนี้ การปฏิ บัติตามอนุสัญ ญากรุงเบอร น ค.ศ.1886 รัฐภาคี สมาชิ กยังต อง
ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานขั้นต่ํา (minimum standards) กลาวคือรัฐภาคีสมาชิกตองออกกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศของตน ซึ่งกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดังกลาวเปนการปฏิบัติตาม
พันธกรณี อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญาดังกลาวจึงตองมีเนื้ อหา
สาระและมาฐานความคุมครองไมต่ํากวาอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 กําหนดไวแตรัฐภาคีสมาชิก
สามารถบัญญัติกฎหมายภายในประเทศตน โดยกฎหมายดังกลาวใหความคุมครองระดับมาตรฐานสูง
กว าอนุ สั ญ ญากรุงเบอร น ได 51 สํ าหรั บ ประเด็น ความคุ มครองภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น เพลงพื้ น บ านกั บ
15

อนุ สั ญ ญากรุ งเบอรน ค.ศ.1886 นั้ น การศึก ษาฉบั บ นี้ พ บวา อนุ สั ญ ญากรุงเบอร น ค.ศ.1886
เกิดขึ้นเพื่อปกปองผลประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์และนักแสดง สงผลใหรูปแบบความคุมครองตาม
อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 มีอยู 2 รูปแบบดวยกัน คือ
รูปแบบแรก ความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์ งานดังกลาวคืองานวรรณกรรม
งานศิ ล ปกรรม ในฐานะที่ งานดั งกล าวเป น ผลผลิ ต ทางความคิดสติป ญ ญาของมนุ ษย โดยทั่ว ไป
เจาของผลงานจึงชอบมีสิทธิแตเพียงผูเดียวเพื่อการแสวงหาประโยชนจากผลงานของตน โดยสิทธิ
ดังกลาวอาจเปนการนําเสนอผลงานตอสาธารณะหรือการสื่อสารตอสาธารณชน หรือสิทธิในการ
50

นัยชน ตาทอง . (2552) . The WIPO Digital Agenda กับการคุมครองลิขสิทธิ์ในยุค
ดิจิทัลของประเทศไทย. (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต) .กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น.
19.
51 Word Intellectual Property Organization, “Summary of the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886),” 9 Mar, 2013
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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ดัดแปลงงานสรางสรรคของตนไปสูงานรูปแบบอื่นๆ 52ประเด็นรูปแบบความคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์
16

ตามอนุสัญ ญากรุงเบอรน กับการปกปองภูมิป ญญาทองถิ่นเพลงพื้นบ านนั้น การศึกษาชิ้น นี้พบวา
ภูมิป ญ ญาท องถิ่ นเพลงพื้ น บ านไม ใชวัตถุแหงความคุมครองตามอนุสัญ ญากรุงเบอรน ค.ศ.1886
โดยอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 ไมอาจปกปองภูมิปญญาทองถิ่นเพลงพื้นบานในเหตุ 3 ประการ
ดวยกัน คือ
ประการแรก ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น เพลงพื้ น บ านเป น เพี ย งขอมู ล ทั่ วไป (category of
commons) ซึ่ งสาธารณชนสามารถเข าถึ งและใช ป ระโยชน จ ากเพลงพื้ น บ านได อย างอิ ส ระและ
ปราศจากค า ตอบแทนภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพลงพื้ น บ า นจึ ง มี ส ถานะเป น เพี ย งงานสาธารณะ
ตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886
ประการที่สอง ความคุมครองตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 เปนความคุมครอง
สิทธิ ของเอกชนหรือสิ ทธิของป จ เจกชน รูป แบบความคุ มครองเช น นี้จึงเป น การมอบสิทธิผูกขาด
ผลประโยชนและการหวงกันสิทธินี้ไวเพียงผูเดียวแกเจาของทรัพยสินทางปญญา เอกชนเพียงคนใด
คนหนึ่งเทานั้นที่จะไดรับสิทธิ ในฐานะที่เอกชนเปนประธานแหงสิทธิ แตสําหรับภูมิปญญาทองถิ่น
เพลงพื้นบานแลว โดยธรรมชาติของภูมิปญญาทองถิ่นมักไมปรากฏตัวผูสรางสรรคที่ชัดเจน และ
ภูมิปญญาทองถิ่นมักเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของชุมชน ชุมชนจึงเปนประธานแหงสิทธิ สมาชิกในชุมชน
ทุกคนจึ งมีสิทธิใช ป ระโยชน จากภู มิปญ ญาทองถิ่น สิทธิในภูมิปญ ญาทองถิ่น จึงไมใชทั้งสิทธิของ
ปจเจกชนหรือสิทธิของเอกชน และภูมิปญญาทองถิ่นไมอาจระบุตัวเอกชนไดอยางชัดเจน สงผลให
ภูมิปญญาทองถิ่นเพลงพื้นไมไดรับความคุมครองอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886
ประการที่ ส าม อนุ สัญ ญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 เปน อนุสัญ ญาที่เกิดขึ้น และรอง
แนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของปจเจกชนหรือสิทธิเอกชน อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 จึงมี
การถวงดุลระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของเอกชน ผลลัพธคือความคุมครองสิทธิของ
ปจเจกชนหรือเอกชนจึงมีอยูเพียงชั่วระยะเวลาอันจํากัด และเมื่อสิ้นสุดอายุความคุมครองแลวผลงาน
52

ขอ 11 ของอนุสัญญาของกรุงเบอรน ค.ศ. 1886
Certain Rights in Literary Works: 1. Right of public recitation and of
communication to the public of a recitation; 2. In respect of translations
(1) Authors of literary works shall enjoy the exclusive right of authorizing:..
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สรางสรรคกลายเปนงานสาธารณะ เพื่อสาธารณชนสามารถใชประโยชนจากงานสรางสรรคนั้นได
อยางอิส ระ หลักการดังกลาวจึงขัด ตอลั กษณะทั่วไปของภู มิป ญญาท องถิ่น ซึ่งภูมิปญ ญาทองถิ่ น
เกิ ด ขึ้ น และเป น ประโยชน ต อ ชุ ม ชน ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จึ งไม มี ก ารสิ้ น สุ ด อายุ แห งความคุม ครอง
ตราบเท าที่ ชุ มชนเจ าของภู มิป ญ ญาทองถิ่น ยังคงใชป ระโยชนและอนุรักษรวมทั้งสงตอภูมิปญ ญา
ทองถิ่นแกทายาทรุนตอไป
สําหรับประเทศไทยไดรวมเปนภาคีอนุสัญญากรุงเบอรนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.
1931 ตอมาประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติลิสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537 แตภูมิปญญาทองถิ่นก็ไมไดรับ
ความคุมครองจากกฎหมายฉบับนี้ ดวยเหตุนี้เพลงพื้นบานลานนาจึงเปนเพียงภูมิปญญาทองถิ่นเปน
องคความรูที่เปนสมบัติสาธารณะของทุกคน
รูป แบบที่ ส องสิ ท ธิ ข างเคี ย ง (neighboring rights) ตามอนุ สั ญ ญาของกรุงเบอร น
ค.ศ. 1866 ถือวาบุคคลที่ มีสวนรวมในการเผยแพรงานสรางสรรคสู สาธารณชน ถึงแมวาผลงานที่
เผยแพร นั้ น ไม มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเป น งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ในประเทศต างๆ ก็ ยั ง ได รั บ ความคุ ม ครอง
ผลประโยชนทางกฎหมายของบุคคลและนิติบุคคล เพราะถือวาบุคคลบุคคลดังกลาวไดใชความคิด
สรางสรรคและเทคนิคอยางเพียงพอ ความคุมครองที่คลายกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์ อนุสัญญา
ของกรุงเบอรน1866 จึงเรียกวาสิทธิขางเคียง 53หากพิจารณาสิทธิขางเคียงตามอนุสัญญากรุงเบอรน
17

ค.ศ.1866 ไดกําหนดไวหลายขอสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ สิทธิของนักแสดง สิทธิของ
ผูผลิตแผนเสียง สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียงโดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
สิทธินักแสดง มาจากความเห็นที่วางานอันเปนลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร งานละคร
งานดนตรี ผลงานดังกลาวจะตองมีผูนําเสนอคือนักแสดงที่ถายทอดออกสูสาธารณชน ผลงานดังกลาว
จึงเปนภาพเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา นักแสดงจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ ดวย
เหตุนี้นักแสดงจึงสมควรไดรับการคุมครอง
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กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย.(2548).เขาใจลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง.
สืบคนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เขาถึงไดจาก
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Under%20Standing%
20PRINT%202.pdf

58

สิทธิผูผลิตแผนเสียง ผูผลิตแผนควรไดรับการคุมครองสิทธิขางเคียง เพราะในการผลิต
แผนเสียงผูผลิตเปนผูลงทุนคาใชจายและวัตถุดิบ และการดําเนินงานตางๆ ทําใหมีการเผยแพรงาน
อันมีลิขสิทธิ์ออกสูสาธารณชนเชนเดียวกับสิทธินักแสดง เพื่อใหผูผลิตสามารถปกปองผลประโยชนที่
ไดลงทุนในการผลิต และสามรถปองกันไมใหผูอื่นใชผลงานของตนโดยที่ไมไดรับอนุญาตจากตนได 54
18

สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียง องคการแพรภาพแพรเสียงมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรผ ลงานที่ มีลิ ข สิ ทธิ์ สาธารณชนสามารถไดรับ ประโยชน แ ละสาธารณชนรับ รู ผ ลงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ได เมื่อองคกรแพรเสียงไดเผยแพรงานออกสูสาธารณชนองคกรนี้จึงสมควรไดรับสิทธิขางเคียง
ทําใหสามารถปองกันมิใหนําผลงานไปใชโดยไมไดรับอนุญาตไมวาจะเปนการนําไปซ้ํา หรือการแพร
ภาพโดยไมไดรับอนุญาตสงผลใหสามารถควบคุมผลประโยชนจากการสงถายขอมูลเผยแพรตาง ๆ
ของตนได

19

55

สําหรับ ประเทศไทยหากจะมองในประเด็น สิทธิขางเคีย งเกี่ย วกับ การปกป องเพลง
พื้นบานลานนาแมไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพราะ
เพลงพื้นบานลานนาเปนเพียงขอมูลสาธารณะขาดองคประกอบความคิดริเริ่มทําใหผูอื่นนําไปตอยอด
สรางสรรคและเพิ่มมูลคาได หากพิจารณาแลวนักแสดงเพลงพื้นบานลานนาไดรับความคุมครองตาม
สิทธิขางเคียง จึงเห็นไดวาเพลงพื้นบานลานนาจึงไมไดรับคุมครองตามกฎหมาย และเปนเพียงงาน
สาธารณะ สาธารณะชนจึงสามารถนําไปใชดัดแปลง และหาประโยชนไดโดยไมตองขออนุญาต โดย
มิไดคํานึงวาเมื่อนําไปดัดแปลง และใชประโยชนแลวจะมีผลกระทบตอชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน
หรือไม
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55 ขอ 11 ของอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886
Broadcasting and Related Rights: 1. Broadcasting and other wireless
communications, public communication of broadcast by wire or rebroadcast, public
communication of broadcast by loudspeaker or analogous instruments; 2.
Compulsory licenses; 3. Recording; ephemeral recordings...
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3.3 มาตรการความคุมครองเพลงพื้นบานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
3.3.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติลิทธิ์ พ.ศ. 2537
เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ.2435) ไดเริ่มประกาศใหหอสมุดวชิรญาณมีสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
การพิ มพจําหนายงานประพั นธตางๆ ที่ ทางหอสมุดวชิรญาณไดจัดพิมพขึ้น ประกาศฉบับนี้จึงเปน
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ฉ บั บ แรก ต อ มา ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) วั น ที่ 12 สิ งหาคม เพื่ อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ผู
สรางสรรคงานประพั น ธห นังสือได มีการออกประกาศพระราชบัญ ญั ติกรรมสิ ทธิผูแตงหนั งสือซึ่ งมี
ขอบั ญ ญั ติ อยู 18 มาตรา และได มีการออกพระราชบั ญ ญั ติ แก ไขพระราชบั ญ ญั ติ กรรมสิท ธิผูแต ง
หนังสือ ซึ่งมีการเพิ่มเติมขอบัญญัติเพิ่มอีก 22 มาตรา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2457 เพื่อขยาย
ขอบเขตของการใหความคุมครองไปยังบุคคลอื่นที่ไมใชผูแตงหนังสือ หนังสือเก็บรวบรวมขอความ
หนังสืออานเลนที่ออกเปนคราวๆ และใหความคุมครองถึงหนังสือปาฐกถา โดยมีเงื่อนไขวาตองนํา
ผลงานเหลานั้นมาขึ้นทะเบียน
หลังจากนั้นไดมีการประกาศใช พระราชบัญญั ติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2474 โดยขยายความคุ ม ครองงานสร างประเภทอื่ น ๆ ด ว ย เช น
งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม ซึ่งประเทศไทยพึ่งไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาเบอรน เพื่อให
กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยสอดคลองกับอนุสัญญาเบอรนจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญั ติดังกลาว
และยังกําหนดใหความคุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศอีกดวย พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรม
และศิลปกรรม ไดมีการบังคับใช เปนเวลาสี่สิบเจ็ดป โดยไมมีแกไข ปรับปรุงแตอยางใด ตอมาเมื่อ
วั น ที่ 11 ธั น วาคม พ.ศ. 2521 ได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2521 แทน
พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเพิ่มโทษทางอาญา
สําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ใหสูงขึ้น และขยายความคุมครองแกงานอันมีลิขสิทธิ์ใหกวางขวางขึ้นดวย
ตอมาประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีในความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับการคา
(TRIPs) และดวยการเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหเกิดการสรางสรรค
สิ่งใหมๆ เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงทํ าใหกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไมมีความชัดเจน จึงไดมีการ
ปรับ ปรุงหลั กเกณฑ วาด วยการคุ มครองกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และไดมีการประกาศใชพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 และ
ไดกําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับความคุมครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหอยูภายใตความหมาย
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ของงานวรรณกรรมตามแนวความคิดสากล และการสรางสรรคในงานแตละประเภทใหชัดเจนยิ่งขึ้น
และมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของนักแสดงอีกดวยและไดมีการแกไขการเพิ่มโทษและวิธีการดวยคดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ การขยายหลักเกณฑของสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ เปนตน 56
20

3.3.2 วัตถุประสงคพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เนื่ องด วยประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก 2 ฉบับ คืออนุสัญ ญากรุงเบอรน ค.ศ.
1866 และความตกลงทริปสตามพันธกรณีดานทรัพยสินทางปญญาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.
2537 จึ งเกิ ด ขึ้ น ภายใต วั ต ถุ ป ระสงค สํ าคั ญ ที่ ส อดคล อ งกั บ สนธิสั ญ ญาระหว า งประเทศทั้ งสิ้ น 4
ประการดวยกัน ดังนี้ 57
21

1.การปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส
ของประเทศไทยเปนการยอมรับหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ เพื่อการ
บัญญัติเขาไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ซึ่งมีดวยกัน 4 หลักการ คือ
1.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national
treatment) ประเทศไทยจึงปกปองคุมครองลิขสิทธิ์แกงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งคนในรัฐภาคีสมาชิก
อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความตกลงทริปสกําหนดไว โดยความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นี้ตองมีมาตรฐานระดับเดียวกับที่คุมครองเจาของลิขสิทธิ์ชาติตนเองไดรับ
1.2 พระราชบั ญ ญั ติลิขสิทธิ์ย อมรับ หลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและ
ปราศจากแบบพิ ธี (automatic protection and non-formality) ได แ ก ห ลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ว า ผู
สรางสรรคยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ทันทีที่ผูสรางสรรค
ผลิตผลงานขึ้น โดยผูสรางสรรคไมจําเปนตองจดทะเบียนหรือมีแบบพิธีใด ๆ ความคุมครองลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายยอมเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ และผูสรางสรรคไมมีหนาที่ฝากสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ตอ
หน วยงานของรัฐ ภาคี สมาชิ ก รวมทั้ งความคุมครองลิ ขสิทธิ์ ยอมปราศจากเงื่อนไขและปราศจาก
56 ธงชัย

ลิขิตพรสวรรค.(2555). พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับการพิมพไทย .
กรุงเทพ : มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพแหงประเทศไทย, น.6.
57 Word Intellectual Property Organization, “Summary of the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886),” 9 Mar, 2012
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 3
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คาใชจาย เจาของลิขสิทธิ์จึงไมตองเสียคาธรรมเนียมแกรัฐ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคุมครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเพื่อการจดทะเบียนแตอยางใด
1.3 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ย อมรั บ หลั ก การคุ ม ครองโดยอิ ส ระ
(principle of independent of protection) ไดแกการที่ประเทศไทยมอบความคุมครองลิขสิทธิ์
แกประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ในอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส โดยการให
ความคุมครองนี้ไมตองพิจารณาวา งานอันมีลิขสิทธิ์ของรัฐภาคีสมาชิกอื่น ๆ จะไดรับความคุมครอง
โดยสมบูรณจากประเทศที่เกิดงานหรือไม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศ
ภาคีหนึ่งอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยได แมวางานชิ้นดังกลาวอาจไมได
รับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศที่เกิดงานมากอนก็ได
1.4 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ย อมรั บ หลั ก มาตรฐานขั้ น ต่ํ า (minimum
standards) ส งผลให พระราชบั ญ ญั ติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 มีเนื้อหาสาระและมาตรฐานความ
คุมครองขั้นต่ําเทียบเทาตามที่ระบุในอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส และ
การศึกษาพบวา บางกรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ไดใหความคุมครองในระดับสูงกวา
อนุ สั ญ ญากรุ ง เบอร น ค.ศ.1866 และความตกลงทริ ป ส กํ า หนดไว เช น กรณี ต ามมาตรา 6
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 มอบความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์แกงานภาพยนตร
และงานแพรเสียงแพรภาพทั้งๆ ที่งานทั้งสองเปนเพียงสิทธิขางเคียงตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.
1866 เปนตน
ประการที่ ส อง ความตกลงทริป ส ร ะบุ ไวในส ว นของอรัม ภบทวาการยอมรับ สิ ท ธิ
ทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิของปจเจกชนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 จึงเปนการปกปอง
ปจเจกชนเพื่อใหสอดคลองกับความตกลงทริปส 58
22

ประการที่ ส าม พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 สอดคล อ งกั บ กฎกติ ก าด า น
ทรัพยสินทางปญญาและแนวนโยบายแหงรัฐเพื่อการปกปองทรัพยสินทางปญญา

58

อรัมภบทความตกลงทริปส
Recognizing that intellectual property rights are private rights.
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ประการที่ สี่ พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ .ศ 2537 เป น การปกป อ งผลประโยชน ข อง
สาธารณชนประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การนําความรูเทคโนโลยีกรณีปกติของ
ประเทศไทยจึ งมี ข อ ยกเว น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยมาตรา 32 วรรคแรกพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พ. ศ. 2537 เปนหลักกฎหมายทั่วไปของขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากจะพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537กฎหมายฉบับนี้จะเห็นไดวาเหตุผล
ในการประกาศใช คือโดยที่ พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์พ . ศ. 2521 ไดมีการบังคับ ใชแตเนื่องจากการ
พัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และระหวางประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วจึงมีการปรับปรุงมาตรการการคุมครองเพื่อสงเสริมงานสรางสรรคในดานศิลปกรรม
วรรณกรรม และดานอื่นๆ ใหมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา กรุงเบอรน
ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส จึงจําตองปฏิบัติตามพันธกรณี ผลคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ
2537 จะตองเป นไปตามวัตถุประสงคทั้ง 4 ขอ ดังที่ไดกลาวขางต นเพื่อใหส อดคลองกับ อนุสัญญา
กรุงเบอรน ค.ศ.1866 ความตกลงทริปส
3.3.3 ประธานแหงสิทธิตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
3.3.3.1 เจาของลิขสิทธิ์
คําวาลิขสิทธิ์แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 กฎหมายฉบับนี้ มิได
บั ญ ญั ติคําวาเจาของลิขสิ ทธิ์ไว แตเมื่ อพิ จ ารณาแนวคิด นักวิช าการทางกฎหมายแล วประกอบกั บ
พิจารณาตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 แลวเจาของลิขสิทธิ์ดินประกอบดวย 4
ประการดังนี้
ประการแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยพ. ศ. 2537 เปนกฎหมายโดยมี
แนวความคิดวามนุษยทุกคนยอมเปนตัวการตามกฎหมายและเปนประธานแหงสิทธิ์นั้นๆ นักปรัชญา
ชาวตะวันตก ไดรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนการที่มนุษยทุกคนเปนประธานแหงสิทธิ์มนุษยทุกคนยอมมี
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ศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนหญิง ชาย คนพิการ หลักการเชนนี้คือหลักความเสมอภาคตอ
หนากฎหมาย ดังนั้นมนุษยจึงเปนผูทรงสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา 59
23

หากจะพิจารณาอิทธิพลของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายอิทธิพล
ดังกลาวมีทั้งในกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา และกฎหมายเอกชน ซึ่งนักกฎหมายไทยไดนําหลัก
แนวความคิดหลักความเสมอภาคมาเปนประธานแหงสิทธิ์ในกฎหมายหลายฉบับ อีกครั้งหลักความ
เสมอภาคขอหนากฎหมายยังไดรับความรับรองตามมาตรา 27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.
ศ. 256060 ดวยเหตุนี้มนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงมีขความเทาเทียมกันมนุษยทุก
คนยอมเสมอภาคกันในการไดรับสิทธิ์อยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ
2537 มาตรา 15 ได รั บ รองเจ าของแห งสิ มัน เป น ประธานตามกฎหมายไม วามนุ ษ ย ผู เป น เจ าของ
ลิขสิทธิ์จะเปนคนประเภทใดก็ตาม ไมวาจะเปนหญิง ชาย คนชราเด็กบุคคลเหลานี้ยอมเปนผูทรงสิทธิ์
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไดเสมอหากบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนด 61
25

ประการที่สอง ผูสรางสรรคกับเจาของลิขสิทธิ์เปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็
ไดหากจะพิจารณาแลวเจาของลิขสิทธิ์ผูไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 ในขณะที่ผูสรางสรรคตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติแหงลิขสิทธิ์ไทยเปนผูไดรับ
การปกปองชื่อเสียงเกียรติคุณดังนั้นคนทั้งสองจึงอาจเปนคนละบุคคลกันหรืออาจจะเปนบุคคลคน
เดียวกันก็ไดประกอบกับมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ. ศ. 2537 ไดกําหนดคํานิยามศัพทวา

59สธีระ

ทองตวน.(2553). มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาแหง พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว การคุมครองหรือจํากัดสิทธิตามหลักความ
เสมอภาพ.วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน,น.6
60 มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวย
เหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
61 สธีระ ทองตวน. อางแลวเชิงอรรถที่59
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ผูสรางสรรคผูทําผูกอเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอัน มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ดังนั้นเจาของลิขสิทธิ์เปนคนเดียวกับผูสรางสรรคหรือไมนั้นกินมีอยู 2 กรณี คือ
กรณี แรก ผูส รางสรรค กับ เจ าของลิ ขสิท ธิ์เปน คนๆ เดี ย วกัน ตามปกติ
ทั่วไปในการสรางสรรคที่กอใหเกิดผลงานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรา 4 ตามพระราชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 จึงไดรับรองสิทธิธรรมชาติของผูสรางสรรค สวนในกรณีมาตรา 9 พระราชพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีสองเจาของลิขสิทธิ์ที่เกิดจากเงื่อนไขสัญญา
กรณีที่สอง ผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธิ์เปนคนละคนกันซึ่งกรณีเชนนี้
เกิ ด ได กรณี ก ารสร า งสรรค ง านแก ห น ว ยงานราชการของรั ฐ หรื อ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ตามมาตรา 14
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดวาหนวยงานราชการยอมไดไปซึ่งลิขสิทธิ์แมวาขาราชการ
พนักงานของรัฐลูกจางของรัฐเปนผูสรางสรรคก็ตามกรณีเชนนี้ทองถิ่นหรือหนวยงานขาราชการของรัฐ
เป น เจาของลิ ขสิท ธิ์ได ทั้งตามสัญ ญาจางแรงงานและสั ญ ญาจ างทํ าของกรณี ที่ 2 กรณี ลู กจ างตาม
สัญญาวาจางในมาตรา 40 พระราชบั ญญั ติลิขสิทธิ์ 2537 ผูวาจางเป นเจาของลิขสิทธิ์ตามสั ญญา
วาจางสวนลูกจางเปนเพียงผูสรางสรรคเวนแตผูวาจางกับผูสรางสรรคจะตกลงไวเปนอยางอื่น
ประการที่ ส าม เจ าของลิขสิ ทธิ์คือผู ทรงสิท ธิ์ในการเป น เจ าของลิ ขสิท ธิ์
กรณีเชนนี้ยอมแสดงวา เจาของลิขสิทธิ์ยอมแสดงถึงความเปนเจาของในผลงานทางความคิดของตน
ซึ่งสิทธิในความเปนเจาของดังกลาวไมแตกตางจากความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เมื่อพิจารณามาตรา
15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่ระบุวา เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียง ผูเดียวเพื่อการทําซ้ํา
หรือกระทําใดๆ ตองานอันมีลิขสิทธิ์ของตนซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์เปนสิทธิเพียงผูเดียวและหวงกันบุคคล
อื่นๆ การแสดงออกถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์คือการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวกับทรัพยสินทางปญญา
ของตน แตเนื่องจากวัตถุ ของลิ ขสิทธิ์คือสิ ทธิ (rights) ไมใชสิ่ งของ ดังนั้น การดํ าเนิ น คดี ผูกระทํ า
ละเมิดลิขสิทธิ์เจาของลิขสิทธิ์คือผูเดียวที่สามารถดําเนินการฟองรองได 62
26

กรณี ที่สี่ ภายใตมาตรา 15 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เจาของ
ลิขสิทธิ์เปนผูไดไปซึ่งประโยชนทางเศรษฐกิจจากผลงานสรางสรรค ซึ่งความเปนเจาของนี้คือเจาข

62

ธัชชัย ศุภผลศิริ. (2544). กฎหมายลิขสิทธิ์พรอมดวยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.
กรุงเทพฯ: นิติกรรม,น.35-37
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กรรมสิทธิ์ในวัตถุที่บรรจุลิขสิทธิ์ สวนลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคยอมเปนของเจาของลิขสิทธิ์ เจาของ
ลิขสิ ทธิ์คือ ผู เดียวที่มีสิทธิผูกขาดการเก็ บ เกี่ยวผลประโยชน ทางเศรษฐกิจ ไมวาทํ าซ้ํา ดัดแปลง
เผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิดังกลาวแยกตางหากจากวัตถุที่บรรจุผลงานสรางสรรค ผลคือผูซื้องาน
อันมีลิขสิทธิ์ยอมไดไปซึ่งความเปนเจาของทรัพยสิน
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามที่กฎหมายไดรับรองไว และสามารถหวงกันมิใหบุคคลอื่น
นํ า ไปใช ดั ด แปลง และแสวงหาผลประโยชน ผ ลงานอัน มี ลิขสิ ทธิ์ของตนได ผูส รางสรรค คือผู ที่
ก อ ให เ กิ ด ความสร า งสรรค อย า งใดอย า งหนึ่ ง มาตรา 6 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
การสรางสรรคจึงเปนการคิดคนและพัฒนาตอยอดทางความคิดของผูสรางสรรค โดยผูสรางสรรคอาจ
พัฒ นาผลงานขึ้ นจากการตอยอดทางความคิดของผลงานบุ คคลอื่น หรือผู สรางสรรค อาจนํางาน
สาธารณะมาใช เพื่อการดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ การสรางสรรคจึงเปนการคิดคน
และพั ฒ นาตอยอดทางความคิด ของผู องค ป ระกอบของความคิดสรางสรรคตามพระราชบัญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มี 5 องคประกอบที่สําคัญคือ
ประการแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
ชาวตะวันตกเป นกฎหมายสมัยใหมที่ไดรับ อิทธิพลขากแนวคิดชาวตะวันตก โดยแนวคิด พื้น ฐานที่
สําคัญคือวา มนุษยเทานั้นเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย และมนุษยทุกคนยอมไดรับสิทธินี้อยางเทา
เทียมกัน ไมวามนุษยคนดังกลาวจะเปนชาย หญิง เด็ก คนชรา หรือคนพิการก็ตาม บุคคลเหลานั้น
ยอมเปนประธานและไดรับการปกปองสิทธิในฐานะผูสรางสรรค 63
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สธีระ ทองตวน, อางแลว เชิงอรรถที่ 61

66

พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 จึงเป น กฎหมายที่ ส อดคลอ งกับ หลักความเสมอภาคต อหน า
กฎหมาย (equality before the law) ซึ่ งมาตรา 27 รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.256064
เมื่อผูสรางสรรคทําหรือกองานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การที่มนุษยทุกคนไดรับ การปกปองตาม
กฎหมายอยางเทาเทียม ในฐานะที่มนุษยนั้นเปนผูสรางสรรคจึงไดรับรองตามหลักกฎหมาย
ประการที่สอง จากที่ไดกลาวแลวถึงเจาของลิขสิทธิ์จะเปนคนคนเดียวกัน
กั บ ผุ ส ร า งสรรค ห รื อไม ก็ ได ตามพระราชบัญ ญั ติ ลิขสิ ท ธิ์ไทย พ.ศ.2537 ก็กํ าหนดวา บางกรณี ผู
สรางสรรคอาจเปนคนละคนกับเจาของลิขสิทธิ์ได สงผลใหผูสรางสรรคอาจเปนคนเดียวกับเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือไมมีอยู 2 กรณีดวยกัน คือ 65
29

ประการแรก ผู ส ร า งสรรค เ ป น บุ ค คลเดี ย วกั บ เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ก รณี
ที่ผูสรางสรรคผลงานตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผูสรางสรรคยอมเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ และผูสรางสรรคคนดังกลาวยอมไดไปซึ่งสิทธิทางศีลธรรม หรือธรรมสิทธิ์และสิทธิไดรับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่สรางสรรคเปนบุคคลเดียวกับเจาของลิขสิทธิ์ยังอาจเกิดขึ้น
ด ว ยผลของสั ญ ญา ดั งเช น กรณี ผู ส รางสรรค เป น ลูก จางตามสัญ ญาจางแรงงานและผลิ ต ผลงาน
สรางสรรคขึ้นในทางการที่จาง ลูกจางผูสรางสรรคยอมไดรับการปกปองทั้งการเปนเจาของลิขสิทธิ์
และผูสรางสรรค
กรณี ที่ส อง ผู ส รางสรรคเปน คนละคนกับ เจาของลิขสิ ทธิ์ กรณี เช น นี้
เกิด ขึ้ น ด วยผลของสั ญ ญาตามมาตรา 10 พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิท ธิ์ พ.ศ.2537 กรณี นี้ ผูว าจางตาม
สัญญาวาจางยอมไดรับ ฐานะความเปน เจาของลิขสิทธิ์ แตผูรับจางคงมีสิทธิความเปน ผูสรางสรรค

64

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
จะกระทํามิได
65 ปริญญา ดีผดุง, อางแลวเชิงอรรถที่ 14, น.160-163.
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หรื อ เหตุ ที่ ส องการสร า งสรรค ผ ลงานแก ห น ว ยราชการของรั ฐ หรื อ ท อ งถิ่ น ตามมาตรา 14
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซี่งมีผลคือขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางยอมไดรับสิทธิใน
ความเปนผูสรางสรรค แตหนวยราชการของรัฐหรือทองถิ่นเปนเจาของลิขสิทธิ์
ลักษณะที่สาม ผูสรางสรรคเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
เชน เดียวกับเจาของลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรคตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตองเปนบุ คคลตามกฎหมาย ดังที่
มาตรา 4 พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์ไทย พ.ศ.2537 กําหนดวา ผูสรางสรรคห รือผูทําหรือผูกองาน
สรางสรรค ซึ่งโดยสภาพบุคคลธรรมดาเทานั้นที่สามารถผลิตงานสรางสรรคได มนุษยจึงเปนบุคคล
ธรรมดาและผู ส ร า งสรรค ต ามกฎหมาย รวมทั้ ง มนุ ษ ย ก็ เ ป น ประธานแห ง สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
ในขณะเดียวกันนิติบุคคลอันไดแกบุคคลที่สมมุติขึ้นตามกฎหมาย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด
มูลนิธิ เปนตน โดยสภาพนิติบุคคลยอมไมอาจสรางสรรคหรือกระทําการใด ๆ ได แตนิติบุคคลยอม
สามารถกระทําการตาง ๆ ผานผูแทนนิติบุคคล การกระทําของนิติบุคคลจึงถือเปนการกระทําของ
นิติบุคคล หากการกระทําดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล ดังนั้นการสรางสรรคงานของ
นิติบุคคล 66 จึงเปนไดทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
30

ลั ก ษณะที่ สี่ ตามมาตรา 18 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
ผู ส รางสรรค คือผู ท รงสิ ท ธิในความเจาของชื่อเสีย งเกีย รติคุณ ผูส รางสรรคคือผูทรงสิทธิในความ
เจาของชื่อเสียงเกียรติคุณในฐานะผูสรางสรรคเปนปจเจกชนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ผลลัพธคือผู
สรางสรรคจึงมีความชอบธรรมเพื่อการปกปองชื่อเสียงเกียรติคุณของตน เมื่อใดงานสรางสรรคสมควร
ไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน หรือการแสดงชื่อนามบนงานสรางสรรค หรือสิทธิปกปองไมให
ผูอื่นแอบอางนามของผูสรางสรรค 67
31

ลั ก ษณะที่ ห า มาตรา 18 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 ปกป อ ง
เฉพาะธรรมสิทธิ์ของผูสรางสรรค ผูสรางสรรคเปนผูไดไปซึ่งประโยชนสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิ์
ในสวนสิทธิประโยชนของผูสรางสรรคนั้นมีความแตกตางจากเจาของลิขสิทธิ์ เนื่องจากสถานะของผู
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กิตติศักดิ์ ปรกติ.( 2550). สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน,กรุงเทพ : บริษัทมิสเตอร
ก็อปปประเทศไทย จํากัด, น.34.
67 ธัชชัย ศุภผลศิร,ิ อางแลว เชิงอรรถที่ 6, น.42-44.

68

สรางสรรคคือผูทําหรือกองานอันมีลิขสิทธิ์ผลประโยชนของผูสรางสรรคจึงเกี่ยวของกับชื่อเสียงของ
ผูสรางสรรค 68
32

ผูวิ จั ย พบวา ตามพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผูส รางสรรค ในที่ นี่
เปนไดทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลชุมชนทองถิ่นไมถือเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ชุมชน
ทองถิ่นจึงไมอาจเปนประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
3.3.3.2 ความเปนงานอันมีลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866
ของประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงวางเงื่อนไขการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ในฐานะผลงานทางความคิ ดเป น งานอัน มีลิขสิทธิ์ เงื่อนไขดังกลาวจึงมีอยูทั้งสิ้น 4 ประการ คื อ
ผูสรางสรรคตองใชความคิดริเริ่มของตน งานสรางสรรคตองเปนงานตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิด ไมวาดวยการเขียน หรือ
การพูด หรือการแสดง หรือวิธีการอื่นใด และงานสรางสรรคตองไมขัดตอกฎหมาย 69
33

เมื่อพิจารณาแลวเพลงพื้นบานลานนา ขาดองคประกอบ 3 ขอดวยกัน คือ
1. ความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์เปนการปกปองสิทธิของปจเจกชน
(individual rights) ไม ใช ชุ มชน จากมาตรา 15 พระราชบัญ ญั ติ ลิข สิท ธิ์ไทย พ.ศ.2537 ระบุ ว า
เจาของลิ ขสิ ท ธิ์มีสิ ท ธิแต เพี ย งผูเดี ย ว หรือในมาตรา 18 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ไทย พ.ศ.2537
วางหลักการวา ผูสรางสรรคมีสิทธิแสดงตน เพื่อสาธารณชนรับรูวา ผูสรางสรรคไดสรางสรรคงาน
ขึ้น ดังนี้ประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 คือปจเจกชน ซึ่งปจเจกชนใน
ที่นี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไมใชชุมชนทองถิ่น ผลลัพธคือชุมชนทองถิ่นจึงไมใชประธาน
แหงสิทธิ และชุมชนไมอาจเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิ์ได
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18
ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน
ดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทํา
69 ธัชชัย ศุภผลศิร,ิ อางแลว เชิงอรรถที่ 6, น.42-44
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2. การผลิ ตผลงานจากภู มิปญ ญาทองถิ่นขาดองคประกอบความคิ ดริเริ่ม
(originality) ทั้ ง นี้ เพราะชุ ม ชนท อ งถิ่ น ผลิ ต ผลงานด ว ยวิ ธี ก ารเลี ย นแบบผลงานของบรรพบุ รุ ษ
สิ่ งที่ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ผลิ ต ขึ้น จึ งมี ลั กษณะทางกายภาพเหมื อนผลงานของบรรพบุ รุษ เชน ผ าไหม
มีลวดลายและกรรมวิธีการผลิตเหมือนผลงานของบรรพบุรุษ เปน ตน เชน เดียวกับเพลงพื้น บาน
ลานนาตัวอยางในการศึกษา ชุมชนทองถิ่นอีสานมักรองเพลงพื้นบานลานนา โดยเพลงดังกลาวมีเนื้อ
รอง ทํานอง หรือบทกลอนเลียนแบบเพลงหมอลําของบรรพบุรุษ
3. สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ขัดตอการใชประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้เพราะสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์เปนการหวงกันของเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อที่เจาของ
ลิขสิทธิ์แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์แตเพียงผูเดียวตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 สิ ท ธิ ในงานอั น มี ลิ ขสิ ท ธิ์ จึงเป น สิ ท ธิ ในทางนิ เสธ หรื อ กล าวอี กนั ย หนึ่ งไดว า สิ ท ธิ ดั ง
กลาวคือการปฏิ เสธการเขาถึ งและใชป ระโยชนจ ากงานอัน มี ลิขสิทธิ์ของบุ คคลอื่ น ลักษณะสิ ทธิ
ของป จ เจกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 จึ ง แตกต า งจากการใช ป ระโยชน จ าก
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งตามปกติแลวชุมชนทองถิ่นเปนผูใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นทุกชนิ ด
โดยชุมชนท องถิ่ น ไม ห วงกั น การใช ป ระโยชนจ ากภูมิปญ ญาทองถิ่น ไวเพี ย งผูเดีย วดังเช น สิ ท ธิของ
ปจเจกชน แตสมาชิกทุกคนในชุมชนทองถิ่นมีสิทธิใชภูมิปญญาทองถิ่นทั้งสิ้น และการใชประโยชน
จากภูมิปญญาทองถิ่นก็ไมมุงหวังการเก็บเกี่ยวผลประโยชนทางการเงิน หากแตชุมชนทองถิ่นยังมี
เจตนารมณอื่น ๆ แฝงกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น ไมวาการเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรม
รวมกัน หรือการอนุรักษ หรือการสืบทอดและสงตอภูมิปญญาทองถิ่นไปยังคนรุนตอไป 70
34

นอกจากเพลงพื้ น บ า นล า นนาเป น งานอั น ไม มี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ต เ ป น เพี ย ง
งานสาธารณะ และผูสรางสรรคตองไมไดคัดลอกงานของผูอื่นมา สงผลโดยตรงตอการผลิตผลงานที่
เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมด ไมวาผาไหม เครื่องประดับ หรือเพลงพื้นบานลานนาอยางใน
การศึกษาชิ้นนี้ ผลิตผลจากภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ลวนไมไดรับการปกป องตามพระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เหตุจากชุมชนทองถิ่นผูผลิตผลงานจากภูมิปญญาทองถิ่นผลิตผลงานเลียนแบบ
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เสนห จามริก.(2549).สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก. กรุงเทพ : สํานักงานสนับสนุนการ
วิจัย สกว, น.348
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ผลงานของบรรพบุรุษ งานดังกลาวจึงขาดความคิดริเริ่มและไมมีความใหม งานลักษณะเชนนี้จึงขาด
องคประกอบความคิดริเริ่มตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และผลงานดังกลาวไมนับเปนงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
3.3.3.3 สิทธิของนักแสดง
ภายใต พ ระราชลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 แม ว า การแสดงจะมาจากสิ่ งที่ ไม มี
ลิขสิทธิ์หรืองานสาธารณะก็ตาม นักแสดงยอมไดรับสิทธิของนักแสดงเสมอ นักแสดงจึงสามารถมีสิทธิ
อยูใน 2 ประการใหญๆ ดวยกัน ดังนี้
ประการแรก สิ ท ธิ แ ต เ พี ยงผู เ ดี ย วของนั กแสดงตามมาตรา 44
พระราชบั ญ ญั ติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งตามมาตรานี้ไดกําหนดสิทธิผูกขาดแกนักแสดง ในฐานะ
นักแสดงเปนปจเจกชน นักแสดงจึงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงของตน 3 ดาน คือ
ดานแรก สิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่ง
การแสดงของนั กแสดง ทั้ งนี้ สิ ทธิ ของนักแสดงในที่ นี้คือการแสดงสดหรือการแสดงของนักแสดง
เฉพาะที่ยังไมมีการบันทึกการแสดงไว แตหากการแสดงของนักแสดงถูกบันทึกไวแลว นักแสดงไมมี
สิทธิตามมาตรา 44 (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.253771ในทางกลับกันสิทธิในการแสดงที่ถูก
บันทึ กไวแล วตกแกเจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งในที่นี้ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตเพี ยงผูเดียวในงานอัน มี
ลิขสิทธิ์แตละชนิดไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาการแสดงไดถูกบันทึกลงในวัสดุชนิดใด เชน การแสดงที่บันทึก
ลงในสิ่งบันทึกเสียง นักแสดงไมมีสิทธิในการแสดงของตน แตสิ่งบันทึกเสียงคืองานอันมีลิขสิทธิ์ของ
เจาของลิขสิทธิ์ แตถาการแสดงถูกบันทึกลงในรูปภาพยนตรแลว ภาพยนตรไมใชสิทธิของนักแสดง
และเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เป น ทรงสิ ท ธิ ในงานภาพยนตร เป น ตน ดั งนั้ น การบั น ทึ ก การแสดงสดของ
นักแสดงจึงเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของนักแสดงการบันทึกการแสดงของนักแสดง แตการบันทึกเชนนี้
ไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง การกระทําดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง
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มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงเวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ
หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว…
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ด านที่ ส อง สิ ท ธิบั น ทึ กการแสดงที่ ไม มี การบั น ทึ ก ไว ตามมาตรา 44 (2)
พระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.253772สืบเนื่องจากสิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอ
สาธารณชนซึ่งการแสดงของนักแสดง ตามปกตินักแสดงยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึกการ
แสดงสดของตน ไมวาการแสดงดังกลาวจะเปนการแสดงดนตรี การแสดงละครเวที เปนตน และ
กรณีที่การแสดงสดของนักแสดงไมมีการบันทึก นักแสดงมีสิทธิเพียงผูเดียวในการบันทึกการแสดง
ของตน เพื่ อให การแสดงสดของตนอยูในรูป สิ่งบัน ทึกเสียงหรือภาพยนตรห รือดสตทัศนวัสดุใดๆ
กรณีเชนนี้นักแสดงรายดังกลาวจะไดรับการปกปองทั้งในรูปสิทธินักแสดง พรอมๆ กับนักแสดงราย
นั้นยังเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการแสดงที่ถูกบันทึกไว
ดานที่สาม สิทธิในการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง ซึ่งนักแสดงยังไมอนุญาต
ใหบันทึกการแสดงตามมาตรา 44 (3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.253773โดยปกติแลวนักแสดงยอม
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวเพื่อบันทึกการแสดงสดของตน และเมื่อนักแสดงไดอนุญาตบันทึกการแสดง
ของตนแกบุคคลอื่นแลว นักแสดงยอมไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมแลว แตสําหรับกรณีตามมาตรา
44 (3) พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือกรณี ที่นักแสดงมีสิทธิทําซ้ําบันทึกการแสดงของตน
ซึ่งการบันทึกการแสดงโดยนักแสดงเองนั้นมีอยูใน 3 สาเหตุดวยกัน คือ
สาเหตุแรก นักแสดงมีสิทธิบันทึกการแสดงของตน เมื่อผูบันทึกการแสดง
ใหอนุญาตบันทึกการแสดงของตน แตผูที่ไดรับอนุญาตกลับบันทึกการแสดงไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น
การกระทําเชนนี้ยอมถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง เพราะการใชสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาวไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของนักแสดง
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มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
(2) บันทึกการแสดงที่ยงั ไมมีการบันทึกไวแลว
73
มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537
นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึก
การแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิ
ของนักแสดงตามมาตรา 53
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สาเหตุที่สอง นักแสดงมีสิทธิทําซ้ําบันทึกการแสดงของตน เมื่อบันทึกการ
แสดงนั้นถูกทําซ้ํา โดยนักแสดงไมไดอนุญาต
สาเหตุ สุดท าย นักแสดงมีสิทธิบั น ทึกการแสดงของตน เมื่อบัน ทึ กการ
แสดงถู ก บั น ทึ ก โดยชอบด ว ยกฎหมาย ซึ่ งการบั น ทึ กนี้ เป น ไปตามข อยกเวน การละเมิด สิท ธิของ
นักแสดงตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยผลของมาตรา 53 ดังกลาวเปนการ
นําขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 ถึง มาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม อยางไรก็ตาม
แมวาสิ่งบันทึกการแสดงไมถือเปนการละเมิดสิทธินักแสดง แตสิ่งบันทึกการแสดงเชนนี้ยังนับเปนการ
บันทึกโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง มาตรา 44 (3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงกําหนดวา
นักแสดงมีสิทธิทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงเชนนี้ได
ประการที่สอง สิทธิในคาตอบแทนที่เปนธรรมนี้เปนสิทธิของนักแสดงตาม
มาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 74จะเกิดสิทธิ์ได ตองมี 3 ขอเปนองคประกอบ ดังนี้
ขอแรก สิ่งบันทึกเสียงไดถูกนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว
ขอที่สอง มีการกระทํ าอันใดระหวางการนําสิ่งบันทึ กเสียงหรือสําเนาสิ่ ง
บั น ทึ ก เสี ย ง เพื่ อ การแพร เ สี ย งทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หรื อ การนํ า สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งหรื อ สํ า เนา
สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งไปเผยแพร ต อ สาธารณชนไม ว า ด ว ยวิ ธี ก ารใดๆ เช น การเป ด ในที่ ส าธารณะ
การแจกจายสําเนาสิ่งบันทึกเสียงตอสาธารณชน
ขอที่สาม มีการทําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงนักแสดง
เมื่อเกิดเหตุทั้งสามขอขางตนแลว นักแสดงจึงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่
เปนธรรมตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยผูนําสิ่งบันทึกเสียงหรือสําเนาการ
แสดงไปเผยแพรตอสาธารณชน บุคคลดังกลาวตองจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง ซึ่งใน
สวนคาตอบแทนที่เปนธรรมนั้นนับตั้งแตป พ.ศ.2556 เปนตนมา การรองขอใหพิจารณาคาตอบแทน
74

มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537
ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือ
นําสําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปน
ธรรมแกนักแสดงในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดย
ใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น
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ที่เปนธรรมตองเปนไปตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การขอให อ ธิ บ ดี กํ าหนดค าตอบแทน กรณี ที่ มี ก ารนํ าสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย งการ
แสดงออกแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชน ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.253875
สิ ท ธิ ค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรมตามมาตรา 45 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ.2537 ไม ครอบคุ ล มไปถึ งการนํ าภาพไปแพรภ าพหรือเผยแพรต อสาธารณชน ซึ่ งบทบัญ ญั ติ
มาตรา 45 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 นี้ เป น ไปตามข อ 2 อนุ สั ญ ญากรุ งโรม ค.ศ.1928
(Rome Convention, 1928) เพราะฉะนั้ น การนํ าภาพที่ บันทึ กการแสดงออกแพรภ าพ หรือการ
เผยแพรตอสาธารณชนที่ไมมีเสียงประกอบ หรือการเผยแพรภาพเคลื่อนไหว ผูกระทําไมตองจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดงตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.253776นอกจากนี้
มาตรา 45 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไมไดกําหนดการขออนุญาตจากนักแสดง เมื่อผูนั้น
ตองการนํ าสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพรตอสาธารณชน ดวยเหตุนี้ ผูเผยแพรดังกลาวจึงไมตองขอ
อนุญาตจากนักแสดง แตผูเผยแพรตองจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดงเทานั้น เหตุเพราะ
การเผยแพรเสียงหรือเผยแพรภาพการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว งานดังกลาวไมไดเปนเพียงสิทธิของ
นักแสดง การเผยแพรเชนนี้ยังเกี่ยวของกับเจาของลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงหรือภาพยนตรดวย
ตัวอยางคําพิพากษา
การไดสิ ท ธิ ข องนั ก แสดงที่ จ ะไดรั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมาย ตอ งมี
องคประกอบของบุคคลผูแสดงตามบทนิยามของคําวานักแสดงตามมาตรา 4 และสิ่งที่แสดง หรือการ
กระทํ า อั น เกี่ ย วกั บ การแสดงของนั กแสดงที่ จ ะไดรับ ความคุ มครองตองเปน งานอัน มี ลิ ขสิ ทธิ์ ด ว ย
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ฎ. 3332/2555 การไดสิ ท ธิ ข องนั ก แสดงที่ จ ะไดรั บ ความ คุ ม ครองตาม
พระราชบัญญัติ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ตองมีองคประกอบของบุคคลผูแสดงตามบทนิยามคําวา นักแสดง
ในมาตรา 4 และสิ่งที่แสดงหรือการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดงที่จะไดรับ การคุมครอง
ตองเปน งานอันมี ลิขสิทธิ์ดวย เมื่อตามคําฟองโจทกทั้งสองมิไดบรรยายวาการแสดง การเดิน แบบ
เสื้อผาตามฟองมีการทําทาที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราวในลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทนาฏกรรม
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เพิ่งอาง, น.65
76 เพิ่งอาง, น.66
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ไดอยางไรจึงไมอาจพิจารณาวินิจฉัยและฟงวาการแสดงการเดินแบบที่โจทกทั้งสองเปนผูเดินแบบที่
จําเลยที่ 1 นําภาพ ถายการเดินแบบของโจทกทั้งสองไปลงโฆษณาใน นิตยสารตามฟองเปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมโดยตัวเอง หรือเปนการแสดงงานอันมี ลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมอยูแลว
แมโจทกทั้งสองจะเปน นั กแสดงหรือผูแสดงทาทางในการเดิ น แบบก็ยั งไมอาจถื อไดวาไดสิ ทธิของ
นักแสดงการกระทําของจําเลยที่ 1 จึงไมละเมิดสิทธิของนักแสดงของโจทกทั้งสอง 77
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การแสดงทาทางเพื่อถายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ตองการจะสื่อใหผูที่
ไดเห็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหวดังกลาวคลอยตามมีความสนใจหรือเขาใจในสินคาของจําเลยการ
แสดงทาทางของโจทกจึ งถื อเปน การแสดงของนักแสดง ไดรับ ความคุมครองตามกฎหมายวาดว ย
ลิ ขสิ ทธิ์ คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 6355/2548 การแสดงของนั กแสดงที่ จ ะไดรับ ความคุ มครอง ตาม
พระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์มาตรา 44 นั้ น กฎหมายมิ ไดกําหนดวาการแสดงทาทางดังกลาวจะตองมี
ลักษณะเปนงานที่อาจไดรับ ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยลิ ขสิทธิ์เชน งานนาฏกรรม เปนตน
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงวาโจทกเปนนักแสดงและโจทกแสดงทาทางประกอบสินคาของจําเลยที่1 เพื่อ
วัตถุประสงคที่จะนําไปใชประโยชนในทางใดทางหนึ่งไมวาจะเปนการโฆษณาหรือประกอบการโฆษณา
อีกทั้งการแสดงทาทางเพื่อถายรูปภาพนิ่งของโจทกน้ันมีการแตงหนาทําผม และ จะมีคนบอกทาทาง
วาโจทกตองทําทาทางอยางไรใหโจทกถือผลิตภัณฑของจําเลยที่ 1 ตามที่ตองการ สวนการถายรูป
ภาพเคลื่อนไหวนั้ นมี การแตง หนาทําผมมีผูกํากับ คอยกํากับ ทาทางอยู และรูป สตอรี่บอรด หรือรูป
ตัวอยางการแสดงทาทางหลายรูปเพื่อใหโจทกทําทาทางตามในการ 78
42

3.4 มาตรการความคุมครองเพลงพื้นบานตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
ประเทศแห งนี้ ป ระกอบด ว ยกลุม คนที่ มี ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม รวมทั้ ง
ประเทศแห งนี้ กํ า ลั งเผชิ ญ ป ญ หาการคุ ก คามของอิ ท ธิ พ ลความเจริญ ด านต าง ๆ กั บ ชนพื้ น เมื อ ง
จนประเทศแหงนี้มีภาวะเสี่ยงดานการสูญเสียเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เนื้อหา
สวนนี้จึงเปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพลงพื้นบานและชนพื้นเมือง ประชากรของประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แบงออกเปน 2 ชนชาติใหญ คือ ชาวจีนแผนดินใหญ ซึ่งปรากฏหลักฐาน
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คําพิพากษาฎีกาที่ 3332/255
78 คําพิพากษาฎีกาที่ 6355/2548
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การอพยพของชาวจีนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและการเขาอยูอาศัยบนดินแดนไตหวัน
โดยชาวจีนเขาสูประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ชนชาติที่สองชนพื้นเมือง (indigenous people)
คนกลุมนี้เปนผูอาศัยในดินแดนแหงนี้มากอนคนกลุมอื่นๆ โดยขอมูลเพียงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2006
ชนพื้นเมืองมีจํานวนประมาณ 460,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 2 ของประชากรทั้งประเทศ และชน
พื้นเมืองยังสามารถแบงเปนชนเผายอยไดถึง 13 ชนเผาตามขอมูลการสํารวจของรัฐบาลไตหวันครั้งที่
13 เมื่ อวั น ที่ 17 มกราคม ค.ศ.2007 คือ ชนเผา Tsou ชนเผา Saisiyat ชนเผา Tao (Yami)
ชนเผา Thao ชนเผา Kavalan ชนเผา Taroko และชนเผา Sakizayaชนเผา Ami ชนเผาAtayal
ชนเผา Paiwan ชนเผา Bunun ชนเผา Puyuma ชนเผา Rukai 79วัฒนธรรมดนตรีเพลงพื้นบาน
ประกอบดวยประชากร 2 กลุมใหญ คือชาวจีนฮั่นและคนพื้นเมือง ประเพณี วัฒ นธรรมดานดนตรี
เพลงพื้นบานจึงแยกออกเปน 2 ประเภท
ประเภทแรก วั ฒ นธรรมดนตรีเพลงพื้ น บ านของชาวจีน ไต ห วัน การบรรเลงเพลง
พื้นบานเปนบทบาทของผูชาย เครื่องดนตรีที่ใชมีอยู 2 ชนิด ไดแกกลองและแตร แตเมื่อชาวไตหวัน
ไดรับอิทธิพลทางดนตรีจากชาวตะวันตก ซึ่งชาวตะวันตกนิยมเลนเพลงเปนวงดนตรีขนาดใหญและใช
เครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดรวมกัน ชวงตอมาการบรรเลงเพลงพื้นบานชาวไตหวันจึงนําเครื่องดนตรี
อื่นๆ เขามารวมดวย เชน ฉาบ ฆอง เปนตน 80
44

การละเลนเพลงพื้นบานประกอบพิธีเฉลิมฉลองในงานเทศกาลของวัด งานแตงงาน
หรืองานศพ ตรงกันขามกับวงดนตรีทหาร นักดนตรีคือผูผานการอบรมศึกษาวิชาดนตรีแบบชาติ
ตะวันตก ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงมีมหาวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียง คือ Taiwan's
collegesการเลนเพลงพื้นบานนักดนตรีอาจเปนนักรองเพลงดวย และนักดนตรีเปนไดทั้งชาวบาน
ธรรมดาหรือนักดนตรีผูเชี่ยวชาญก็ได เพลงพื้ นบานมักถูกแสดงในงานเฉลิมฉลองตางๆ ซึ่งวาระ
โอกาสเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต โดยเครื่องดนตรีที่นําวงคือกลอง และผูตีกลองตีกลอง
79

Minority Rights Group International, "World Directory of Minorities and
Indigenous Peoples," 1 January , 2562 เขาถึงไดจาก
http://www.minorityrights.org/5585/taiwan/taiwanoverview.html#sthash.ufCHUSQv.dpuf
80 Gary Marvin Davison and Barbara E. Reed, Cultural and Customs of
Taiwan, USA : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1998, p.71-72.

76

บนปะรําพิธีที่มีความสูง 7 ฟุต งานพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณีในชีวิตประจําวัน เชน การแตงงาน
งานศพ รวมทั้งปะรําพิธีตั้งอยูบนพาหนะเล็ก เพื่อการเคลื่อนที่เขาสูงานเฉลิมฉลองที่สัดหรืองานรื่นเริง
อืน่ ๆ แตวงดนตรีทหารจะแสดงในงานสําคัญของประเทศหรืองานพิธีกรรมสําคัญของประเทศเทานั้น
ประเภทที่สอง วัฒนธรรมดนตรีเพลงพื้นบานของคนพื้นเมือง จากการศึกษาพบวา
คนพื้นเมืองหลายๆ ชนเผาไดถูกกลืนทางวัฒนธรรมจากชาวจีนไตหวัน จนวัฒนธรรมประเพณีคน
พื้นเมืองที่มีเอกลักษณเหลืออยูเพียง 3 ชนเผา ดังนี้
ชนเผ า แรก ชนเผ า Ami เพลงพื้ น บ าน ชนเผ า Ami มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การทํ างาน
กสิกรรม เชน การกําจัดวัชพืช การตําขาว เปนตน ซึ่งคนพื้นเมืองชนเผานี้ใชชีวิตดวยการประกอบ
กสิกรรม โดยคนพื้นเมืองกลุมนี้อยูอาศัยทางทิศตะวันออกของเกาะไตหวัน
ชนเผา Paiwan และ Rukai จึงมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพกสิกรรม
การละเลนเพลงพื้นเมืองเปนไปตามปฏิทินการเกษตรของคนพื้นเมือง โดยงานเฉลิมเฉลองที่สําคัญ
คือ งาน maleva ซึ่งงานดั งกล าวจะจัด ขึ้น 1 ครั้งในทุกๆ 5 ป งานนี้ ป ระกอบดวยการรองเพลง
พื้นบาน การเตนรํา การกินเลี้ยงฉลอง การละเลนที่เกี่ยวของกับวิญญาณ
ชนเผาที่ ส าม ชนเผ า Yami คนพื้น เมื องกลุมนี้อาศั ยอยู ณ Orchid Island ชายฝ ง
ตอนใตของเกาะไตหวัน และชนเผานี้คงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมชนเผาไวได ไมวาการใชภาษาและ
วัฒนธรรมดานอื่นๆ ของคนพื้นเมือง
ดังนั้นเพลงพื้นเมืองของชาวไตหวันจึงมีทั้งเพลงพื้นเมืองของชาวจีนไตหวันและเพลง
พื้นเมืองของคนพื้นเมือง ซึ่งเนื้อหาสาระเพลงพื้นเมืองนี้เหมือนกับเพลงพื้นเมืองของหลายๆ ประเทศ
โดยเนื้อเพลงเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน การเลาเรื่องความรัก การเก็บเกี่ยว และการ
รองเพลงพื้นเมืองยังตองใชเครื่องดนตรีประกอบดวย แตอยางไรก็ตามเพลงของคนพื้นเมืองเริ่มสูญ
หายไป เพราะปญหาสําคัญคือเยาวชนคนพื้นเมืองไมอาจพูดและใชภาษา ชนเผา สงผลใหการสง
ตอเพลงพื้นบานของผูอาวุโสไปยังทายาทรุนตอไปไมอาจกระทําได
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3.4.1 มาตรการด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาตามพระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีคนพื้นเมืองไตหวัน ค.ศ.2007
เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองเปนประโยชนตอการสราง
รายไดของประเทศและการทองเที่ยว ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 เพื่อปกปองภูมิปญญาทองถิ่นคน
3.4.1.1 ชุมชนคนพืน้ เมืองประธานแหงสิทธิ
ภายใตบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ประธานแหงสิทธิจึงเปนชุมชนคนพื้นเมือง
และคนพื้นเมืองซึ่งหลักการดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ซึ่งในมาตรานี้ระบุวาคนพื้นเมืองและชนเผาเปนผูมีสิทธิ
จดทะเบียนการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี และคนพื้นเมืองและชุมชนเปนผูมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี เพื่อการรับรองวาคนพื้นเมืองไตหวันทั้ง 13
ชนเผามีสิทธิทางวัฒนธรรม ในฐานะคนพื้นเมืองคือประชาชนชาวไตหวัน สวนการรับรองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญานั้น ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตห วัน) ประกาศใชพระราชบัญญั ติปกปองการ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี ไ ต ห วั น ค.ศ.2007 (Indigenous Traditional Cultural
Expression Protection Act Taiwan, 2007) ขึ้น โดยกฎหมายฉบับ นี้มีเนื้อหารับ รองสิทธิชุมชน
ของชนเผาคนพื้ น เมืองในประเทศสาธารณรัฐจี น (ไต ห วัน ) เมื่อการแสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบ
ประเพณี ช นิ ด นั้ น ได รั บ การจดทะเบี ย นตามกฎหมาย 81นอกจากนี้ รัฐ บาลประเทศสาธารณรัฐ จี น
45

(ไต ห วัน ) ยั งต องการปฏิ บัติตามแนวคิ ดสิทธิมนุ ษยชน ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตห วัน ) จึงถือว า
ประชาชนชาวไต ห วั น ทุ ก คนมี ค วามเสมอภาคกัน และประชาชนชาวไตห วัน ในที่ นี้ มี ความหมาย
ครอบคลุ ม ถึ ง คนพื้ น เมื อ งทุ ก กลุ ม ชาติ พั น ธุ ดั ง ปรากฏตามมาตรา 5 รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ไต ห วั น
ค.ศ.1947 ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไ ด รั บ การแก ไ ขในป ค.ศ.2005 พร อ มกั น นี้ รั ฐ บาลประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ยังไดประกาศใชกฎหมาย Indigenous Fundamental Law in 2005 ขึ้น 82
46

81

Chris Chu Cheng Huang, "The 2007 Indigenous Traditional Cultural
Expression Protection Act (ITCEPA) of Taiwan – An Innovative Sui Generis Regime",
IPEDR. 2012 V48. 19, p.88.
82 Chris Chu Cheng Huang, supra note 82, p.66
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3.4.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค ข องพระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007
ประการแรก มาตรา 5 รัฐ ธรรมนู ญ แห งประเทศสาธารณรัฐ จีน (ไตห วัน )
ไดรับรองวา คนพื้นเมืองและชนเผามีสิทธิเทาเทียมกับประชาชนอื่นๆ ในประเทศตน คนพื้นเมือง
และชนเผาจึงมีสถานะเปนพลเมืองในประเทศ และคนพื้นเมืองและชนเผายอมมีสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาเทาเทียมกับประชาชนกลุมอื่นของประเทศ
ประการที่สอง เพราะกฎหมายทรัพยสินทางปญญาลวนเกิดขึ้นบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาชาวตะวันตก และการแกปญหาทางการคาสินคาที่เกิดจากความคิดสติปญญาของ
มนุษย ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมอาจแกไขปญหาของสินคาของชุมชนได กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงมี
เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น ไมวาเงื่อนไขความคิดริเริ่ม หรือความใหม
เป น การแก ป ญ หาความไม เหมาะสมของกฎหมายทรัพ ยสิน ทางปญ ญาเพื่ อการปกปองภูมิปญ ญา
ทองถิ่นในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 83
47

ประการที่ ส าม กฎหมายฉบั บ นี้ ได บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ดิน แดนอาณาเขตของ
ประเทศการใชอํานาจรัฐ การทหารและความสัมพันธรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิทธิ
ของคนพื้นเมืองและชนเผากฎหมายฉบับนี้ไดรับรองสิทธิของคนพื้นเมืองและชนเผาอยางกวาง เพื่อที่
คนพื้นเมืองและชนเผาสามารถมีสิทธิในดานตางๆ เชน การสรางบาน การศึกษา การจางงาน ภาษา
การปกป องวัฒ นธรรม การพั ฒ นา สื่อสารสนเทศ ความเปน เจาของที่ ดิน เปน ตน สิ ทธิของคน
พื้นเมืองและชนเผา
3.4.1.3 การปกปองผลประโยชนของชุมชนตามพระราชบัญญั ติปกปอง
การแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007 มีเนื้อหาทั้งสิ้น 23 มาตรา กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่อการรับรองวา ชุมชนคนพื้นเมือง
หรือชนเผามีสิทธิแตเพียงผูเดียวในภูมิปญญาทองถิ่นของตนมี 7 สวนดวยกัน คือ 84
48

83

Ibid, p.66
84 Ibid, p.194-196.
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สวนแรก ปรากฏเนื้อหาในมาตรา 1 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 วา กฎหมายฉบับนี้ตองการปกปองการสรางสรรคทาง
สติปญญาตามประเพณี (traditional intellectual creation) หรือชื่อยอ TIC ของคนพื้นเมืองและ
ชนเผา รวมทั้งพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007
ตองการสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคนพื้นเมือง โดยสถานะกฎหมายฉบับนี้คือการเปนบทบัญญัติ
พื้นฐานของประชาชนคนพื้นเมือง 85
49

ส ว นที่ ส อง เพื่ อการปกป องการสรางสรรคท างสติ ป ญ ญาตามประเพณี
(traditional intellectual creation) ของคนพื้ น เมื อ ง โดยการแสดงออกทางสติ ป ญ ญาตาม
ประเพณีในที่นี้คือพิธีกรรมทางศาสนา การเฉลิมฉลองทางศาสนา ดนตรี การเตนรํา การแกะสลัก
การทอ การออกแบบ เสื้อผา หัตถกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไมกําหนดไวตามมาตรา 3
พระราชบัญญั ติป กปองการแสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007ดานวัตถุแห ง
ความคุ มครอง ตามมาตรา 3 พระราชบั ญ ญั ติปกปองการแสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณี
ไตหวัน ค.ศ.2007 เกิดขึ้น 86
50

สว นที่ ส าม ความคุมครองตามพระราชบั ญ ญั ติ ป กป องการแสดงออกทาง
วัฒ นธรรมแบบประเพณี ไตหวัน ค.ศ.2007 จะเกิดขึ้น เมื่ อผลผลิตทางประเพณี วัฒ นธรรมของคน
พื้นเมืองและชนเผาไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญั ติปกป องการ
แสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ในทางกลับกันหากผลผลิตทางประเพณี
วัฒนธรรมของคนพื้นเมืองหรือชนเผาไมขึ้นทะเบียนกับทางราชการ

85

มาตรา 2 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007 The competent authority referred to herein shall mean the Council of
Indigenous People, Executive Yuan.
86 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007 The intellectual creations referred to in this Act shall mean traditional
religious ceremonies, music, dance, songs, sculptures, weaving, patterns, clothing, folk
crafts or any other expression of the cultural achievements of indigenous peoples.

80

สวนที่สี่ ขอจํากัดในการขอจดทะเบียนการสรางสรรคทางสติปญญาตาม
ประเพณี (traditional intellectual creation) ภายใตบังคับมาตรา 6 พระราชบัญญัติปกปองการ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี ไต ห วั น ค.ศ.2007 ผู ที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นการ
สร างสรรค ทางสติ ป ญ ญาตามประเพณี คือกลุมคนพื้น เมืองหรือชนเผา แตเอกชน (individual)
ไมมีสิทธิจดทะเบียน หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผา 87
51

สวนที่หา สิทธิที่ไดรับตามกฎหมาย เมื่อคําขอจดทะเบียนการสรางสรรค
ทางสติปญญาตามประเพณีไดรับการจดทะเบียน
ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ได
มอบสิทธิแตเพียงผูเดียวแกบุคคลใน 3 กรณีดวยกัน คือ 88
52

สวนที่สาม ความคุมครองตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง
วัฒ นธรรมแบบประเพณี ไตหวัน ค.ศ.2007 จะเกิดขึ้น เมื่ อผลผลิตทางประเพณี วัฒ นธรรมของคน
พื้นเมืองและชนเผาไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญั ติปกปองการ
87

มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน

ค.ศ.2007
The applicant for any intellectual creation shall provide a written application,
a specification, necessary graphics, images and related documents or provide audiovisual creations in order to apply for registration with the competent authority.
The applicant mentioned in the previous paragraph is limited to aboriginal
groups or tribes and a representative shall be elected to take care of all matters
arising. The regulations of electing representatives shall be determined by the
competent authority
88
มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007
Upon being recognized as intellectual creations, the exclusive right to use
such intellectual creations shall be obtained according to the following rules:
1. Once the applicant is confirmed to be the owner of an intellectual
creation, registration shall be approved. And starting from the date of registration, the
applicant shall obtain the exclusive right to use such intellectual creations. . .
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แสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ในทางกลับกันหากผลผลิตทางประเพณี
วัฒนธรรมของคนพื้นเมืองหรือชนเผาไมขึ้นทะเบียนกับทางราชการ
สวนที่สี่ ขอจํากัดในการขอจดทะเบียนการสรางสรรคทางสติปญญาตาม
ประเพณี (traditional intellectual creation) ภายใตบังคับมาตรา 6 พระราชบัญญัติปกปองการ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี ไต ห วั น ค.ศ.2007 ผู ท่ี มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นการ
สรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี คือกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผา แตเอกชน (individual) ไมมี
สิทธิจดทะเบียน หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผา 89
53

สวนที่หา สิทธิที่ไดรับตามกฎหมาย เมื่อคําขอจดทะเบียนการสรางสรรค
ทางสติ ป ญ ญาตามประเพณี ได รั บ การจดทะเบี ย น ตามมาตรา 7 พระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ไดมอบสิทธิแตเพียงผูเดียวแกบุคคลใน 3
กรณีดวยกัน คือ 90
54

1. กลุ มคนพื้ น เมืองหรือชนเผายอมมีสิทธิในความเปน เจาของ (owner)
การสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี สิทธิดังกลาวนับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อการใชประโยชน
แตเพียงผูเดียวในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีที่ไดรับการจดทะเบียน
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มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน

ค.ศ.2007
The applicant for any intellectual creation shall provide a written application,
a specification, necessary graphics, images and related documents or provide audiovisual creations in order to apply for registration with the competent authority.
The applicant mentioned in the previous paragraph is limited to aboriginal groups or
tribes and a representative shall be elected to take care of all matters arising. The
regulations of electing representatives shall be determined by the competent
authority
90 มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007
Upon being recognized as intellectual creations, the exclusive right to use
such intellectual creations shall be obtained according to the following rules:
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2. ถาคําขอจดทะเบียนพิสูจนแลววา สิทธิในการแสดงออกทางสติปญญา
ตามประเพณี เป น ของกลุ มคนพื้ น เมืองอื่น หรือชนเผาอื่น ผูขอจดทะเบี ยนสามารถตกลงรวมกัน
กับกลุมคนพื้นเมืองอื่น หรือชนเผาอื่นนับแตวันจดทะเบียน เพื่อการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
แสดงออกทางสติปญญาตามประเพณี 91
55

3. ถ า คํ า ขอจดทะเบี ย นพิ สู จ น แ ล ว ว า การแสดงออกทางสติ ป ญ ญา
ตามประเพณีไมไดเปนของทั้งผูขอและกลุมคนพื้นเมืองอื่นหรือชนเผาอื่น สิทธิในการแสดงออกทาง
สติปญญาตามประเพณียอมตกเปนของประชาชนคนพื้นเมือง เพื่อการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวนับแต
วันจดทะเบียน 92
56

ส ว นที่ ห ก พระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบ
ป ระเพ ณี ไต ห วั น ค.ศ.2007 มี ข อ ห ามการโอน สิ ท ธิ ทั้ งนี้ กฎ ห มายฉบั บ นี้ ได บั ญ ญั ติ ขึ้ น
อยางสอดคล องกั บธรรมชาติของภู มิปญ ญาทองถิ่น คนพื้ นเมือง ตามมาตรา 1193และมาตรา 1294
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มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน

ค.ศ.2007
2. If an intellectual creation is confirmed to belong to the applicant and other
specific aboriginal groups or tribes, the applicant and other specific aboriginal groups
or tribes shall jointly obtain the exclusive right to use the intellectual creation
starting from the date of registration
92 มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007
3. If an intellectual creation cannot be confirmed to belong to any specific
aboriginal group or tribe, the rights shall be registered under the entire indigenous
peoples. The entire indigenous peoples will obtain the exclusive right to use such
intellectual creation starting from the date of registration
93 มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007
The exclusive right to use intellectual creations shall not be assigned,
mortgaged or be a target of compulsory execution
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พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 จึงวางขอหาม
การโอนสิทธิแตเพียงผูเดียวในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีแกบุคคลอื่น รวมทั้งกลุมคน
พื้นเมืองหรือ ชนเผาไมอาจสละสิทธิในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีแกบุคคลภายนอก
แตสิทธิในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณียอมเปนของประชาชนคนพื้นเมืองหรือชนเผา
โดยอัตโนมัติ เมื่อการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ
แมวากลุม คนพื้นเมืองหรือชนเผาไมใชผูยื่นคําขอจดทะเบียนก็ตาม
สวนที่เจ็ด สิทธิในความเปนเจาของในการสรางสรรคทางสติปญญาตาม
ประเพณีไมมีระยะเวลาสิ้นสุดความคุมครอง แตความเปนเจาของดังกลาวสิ้นสุดลง ก็ตอเมื่อกลุม
คนพื้นเมืองหรือชนเผายุติหรือเลิกใชประโยชนจากการสรางสรรคทางสติปญญาที่จดทะเบียน กรณี
เชนนี้ความคุมครองตามกฎหมายตอกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผายอมยุติลง แตสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
การสร า งสรรค ท างสติ ป ญ ญาที่ จ ดทะเบี ย นตกแก ค นพื้ น เมื อ งในประเทศไต ห วั น ตามมาตรา 15
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.200795
ผู วิ จั ย พบว าคนพื้ น เมื องหรื อชนเผ าเป น สิ ท ธิ ชุ ม ชนของคนพื้ น เมื องหรือ
ชน เผ า การป กป อ งภู มิ ป ญ ญ าท อ งถิ่ น รวมถึ ง เพลงพื้ น บ า น โดยรู ป แบบสิ ท ธิ ดั ง กล า ว
94 มาตรา

12 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน

ค.ศ.2007
The exclusive right to use intellectual creations shall not be given up
unless with the consent
of the competent authority; exclusive rights to use intellectual creations
that are given up shall
be transferred to the entire group of indigenous peoples
95 มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน
ค.ศ.2007
The exclusive right to use intellectual creations shall be protected
permanently. If the exclusive user of intellectual creations ceases to exist, the
protection of the exclusive right thereof shall be deemed to have survived; the
exclusive right to use shall instead belong to the entire indigenous peoples.
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เปนทัง้ สิทธิทางเศรษฐกิจและสิทธิทางศีลธรรมของกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผา การปกปองภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น รวมถึ งเพลงพื้ น บ าน คนพื้ น เมื อ งหรื อ ชนเผ าไม มีร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด และการสิ้ น สุ ด ความ
คุมครองมีเพียงเหตุเดียวคือการยุติการใชประโยชนจากกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผาเจาของสิทธิการ
ปกปองภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงเพลงพื้นบานคนพื้นเมืองหรือชนเผาไมมีระยะเวลาสิ้นสุด และการ
สิ้ น สุ ดความคุ ม ครองมี เพี ย งเหตุ เดี ย วคื อการยุ ติการใช ป ระโยชนจ ากกลุม คนพื้ น เมือ งหรือ ชนเผ า
เจาของสิทธิ แตภูมิปญญาทองถิ่นและเพลงพื้นบานตัวอยางในการศึกษาก็คงไดรับการปกปองตอไป
โดยสิทธิแตเพียงผูเดียวตกแกคนพื้นเมืองหรือชนเผาทั้งหมดในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
3.4.2 การปกป อ งผลประโยชน ข องป จ เจกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010
ตามมาตรา 1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 มาตรการปกปอง
ประโยชนสาธารณะ คือ
1. อายุความคุมครองลิขสิทธิ์ที่จํากัด เพื่อการเขาถึงและใชประโยชนจาก
งานอั น มี ลิ ขสิ ทธิ์ห รือสิ ทธิ ของนั กแสดง เนื่ องจากการผูกขาดสิท ธิทางเศรษฐกิจของผูส รางสรรค
การผูกขาดสิทธิเชนนี้ยอมสรางภาระคาใชจายแกสาธารณชน สาธารณชนตองเสียคาใชจายจํานวน
หนึ่ง พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 จึงกําหนดสิทธิผูกขาดของผูสรางสรรคไวอยางจํากัด
สงผลใหผูสรางสรรคมีสิทธิผูกขาดการเก็บผลประโยชนเพียงตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ป
นั บ แต ผู ส ร า งสรรค ถึ ง แก ค วามตายตามมาตรา 30 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไต ห วั น ค.ศ.2010
หลังจากอายุ ความคุ มครองลิ ขสิ ท ธิ์สิ้ น สุ ดลง งานสรางสรรคต กเป น งานสาธารณะ สาธารณชน
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมตองเสียคาตอบแทนและไมตองไดรับอนุญาตจากผูสรางสรรค 96
60

2. มาตรการที่ ส อง ข อยกเว น การละเมิ ด ลิ ขสิ ทธิ์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิ ท ธิ์ไต ห วัน ค.ศ.2010 ได กําหนดขอยกเวน การละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อที่ ส าธารณชนสามารถใช
ประโยชน จ ากงานสรางสรรคได แมงานสรางสรรคยั งไม สิ้ น สุด อายุความคุมครองตามมาตรา 30
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ ไต ห วัน ค.ศ.2010พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิท ธิ์ ไต ห วั น ค.ศ.2010 จึงกําหนด
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ไวเพียงบางกรณี มาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010

96

Christopher Heath.supra note 68, p.201
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ไดกําหนดเหตุและขอจํากัดการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงไว เหตุตามมาตรานี้มีอยูทั้งสิ้น 4
กรณีดวยกัน คือ
1. วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง
กรณีการใชงานดังกลาวเปนการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเพื่อการศึกษาหรือไม
2. ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน
3. จํ า นวนของงานหรื อ สั ด ส ว น หรื อ สาระสํ า คั ญ ของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
หรือสิทธินักแสดงที่ถูกใช รวมถึงการใชประโยชนดังกลาวมีผลตอภาพรวมงานทัง้ หมด
4. ผลกระทบตอการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง และผลกระทบ
เชิงพาณิชยตองานที่ถูกใช
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงเลือกใชระบบกฎหมายผสมระหวาง
กฎหมายเฉพาะและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเดิม คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010
เพื่ อ การร ว มกั น ปกป อ งภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในประเทศตน การใช ก ฎหมายเช น นี้ ส อดคล อ งกั บ
สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศหลายฉบั บ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐ จีน (ไตห วัน ) เป น รัฐ ภาคีส มาชิ ก
โดยความตกลงทริปสถือเปนความตกลงสําคัญดานทรัพยสินทางปญญา ความตกลงฉบับนี้มีอิทธิพล
ตอรัฐภาคีสมาชิกองคการการคาโลกทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทย
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บทที่ 4
วิเคราะหแนวคิดทฤษฎี ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมาย
4.1 วิเคราะหเปรียบเทียบคํานิยามศัพทผูสรางสรรค
เพลงพื้นบานลานนาเปนเพลงที่ชุมชนชาวลานนาไดประดิษฐเนื้อรองและทํานองขึ้น
ตามความนิ ยมของคนลานนา ซึ่ งยอมรับ กัน วาเปน เพลงที่ แสดงถึงอัต ลักษณ ของคนในท องถิ่น ตน
และใช วิ ธี จํ า สื บ ทอดกั น มา ไม ท ราบตั ว ผู แ ต ง ที่ แ น ชั ด ไม มี ก ารจดบั น ทึ ก เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพลงพื้นบานลานนาถือเปนการ
สืบ ทอดวั ฒ นธรรมของของชุ มชนชาวล านนาที่ ธํารงไวดวยเอกลักษณ ของคนในชุมชนชาวล านซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (Excellence of Diversity Idea) ในชาติแตละ
ชาติควรดํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของชาติ เพลงพื้นบานลานนาเปนสวนหนึ่งของภูมปญญาทองถิ่น
และสามารถถายทอดเอกลักษณ ชาติ ภู มิหลั งทางประวัติศาสตรของชาติ โดยเอกลักษณ ของชาติ
แสดงออกในรูปแบบ ภาษา สงผลใหเกิดความภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ประกอบขึ้นดวย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกของชนชาติดานภาษาที่เปนภาษาทองถิ่นใน
ชุมชนแสดงออกถึงเอกลักษณของคนในทองถิ่นและปกปองภาษาทองถิ่น เพื่อธํารงภาษาทองถิ่นเดิมของ
บรรพบุรุษ (originality) และลักษณะภาษาที่แทจริงไมเปลี่ยนแปลง การรองเพลงพื้นบานที่มีการถายทอด
จากครูเพลง และการสงตอจากคนในทองถิ่นมายังรุนสูรุน ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในสงตอวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ จิตวิญญาณของสังคมมนุษย ซึ่งในสังคมมนุษยทุกแหงบนโลกลวนใชภาษาในการ
สื่อสารกัน วิธีการจดบั นทึ กเรื่องราวในอดีตรูปแบบแรกของมนุ ษยก็คือ การถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ
(oral) กอนที่มนุษยจะใชวิธีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรบันทึกทางประวัติศาสตรของมนุษยแบบ
มุขปาฐะ เพลงพื้นบานลานนาจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม
หากจะพิ จ ารณากฎหมายทรัพยสิน ทางป ญ ญาพระราชบัญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 4 ไดกําหนดการสรางสรรคผลงานเปนเงื่อนไขในการไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วาผูสรางสรรค คือผูที่ทําหรือผูที่กอใหเกิดงานใด ๆ ขึ้นโดยความคิดริเริ่มของตนเอง
ซึ่ งมี ความหมายว า การจะเป น ผู สร างสรรค งานอั น มี ลิ ขสิ ทธิ์ ตามกฎหมายนั้ น ความสํ าคั ญ มิ ได อยู
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ที่วางานที่อางวาไดสรางสรรคขึ้นนั้นเปนงานใหมหรือไม แตขึ้นอยูที่วาบุคคลผูนั้นไดทําหรือกอใหเกิด
งานโดยได ใช ความวิริย ะอุ ตสาหะในการสรางสรรค งานนั้น ขึ้น มาและงานดังกลาวก็มีที่ มาหรือต น
กําเนิดจากบุคคลผูนั้นเอง โดยบุคคลผูนั้นมิไดทําการคัดลอกหรือทําซ้ําหรือดัดแปลงมาจากผลงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มและโดยมิไดทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงาน
อั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู อื่ น โดยมิ ได รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง การมุ งเน น การให ค วามคุ ม ครองป จ เจกชนที่ เป น
ผูสรางสรรคผลงานซึ่งไดนํากรอบแนวความคิดจากการเปนภาคีสมาชิกในความตกลงทริปส สงผลให
เจาของทรัพยสินทางปญญามีสิทธิผูกขาดผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากผลงานของตน พรอมๆ กับ
การปกป อ งผลประโยชน ข องสาธารณชนในเวลาเดี ย วกั น สาธารณชนจึ ง สามารถเข า ถึ ง และ
ใชประโยชนจากผลงานสรางสรรคไดโดยปราศจากคาตอบแทน
เมื่ อ พิ จ ารณาเพลงพื้ น บ านล านนาด ว ยเงื่อ นไขความคิ ด ริเริ่ม ดั งกล าวมี ผ ลต อ การ
ปกป องภู มิปญ ญาท องถิ่น กฎหมายลิขสิทธิ์จึงไมอาจใชปกป องภูมิปญญาทองถิ่นของคนพื้ นเมือง
และภู มิ ป ญ ญ าท องถิ่ นที่ ถื อเป น งานสาธารณ ะ (public domain) ตามกฎ ห มายลิ ขสิ ท ธิ์
ซึ่งสาธารณชนสามารถใชประโยชนไดโดยปราศจากคาตอบแทนกฎหมายฉบับนี้มุงคุมครองความรูใหม
(new knowledge) แตกฎหมายลิขสิทธิ์ไมคุมครองประเพณีหรือความรูที่ปรากฏอยูแลว ภายใต
องคป ระกอบสํ าคัญ คืองานอันมีลิขสิทธิ์ต องเกิดจากความคิดริเริ่ม (original) เพลงพื้ นบ านลานนา
ไมอาจระบุตัวผูสรางสรรคไดเนื่องจากเพลงพื้นบานลานนาไมมีการบันทึกเนื้อเพลงและรายละเอียด
ตางๆ ไว แตใชวิธีรองสืบทอดกันมาในรูปแบบมุขปาฐะ (oral) คือการรองใหฟงและจําสืบทอดตอๆ
กันมา เพลงพื้นบานลานนาจึงไมปรากฏหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร ผูประพันธและไมอาจระบุ
ตัวผูสรางสรรคและวันเวลาที่สรางสรรคเพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สืบ เนื่ องดว ยพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดรับ กรอบแนวความคิดความ
คุมครองสิทธิของเอกชนหรือสิทธิของปจเจกชน ตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 รูปแบบความ
คุมครองเชนนี้จึงเปนการมอบสิทธิผูกขาดผลประโยชนและการหวงกันสิทธินี้ไวเพียงผูเดียวแกเจาของ
ทรัพยสินทางปญญา เอกชนเพียงคนใดคนหนึ่งเทานั้นที่จะไดรับสิทธิในฐานะที่เอกชนเปนประธาน
แหงสิท ธิแต สํ าหรับ ภู มิป ญ ญาท องถิ่น เพลงพื้น บานแลวโดยธรรมชาติของภูมิปญ ญาทองถิ่น มักไม
ปรากฏตั ว ผู ส ร า งสรรค ที่ ชั ด เจน และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มั ก เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ข องชุ ม ชน
ชุ มชนจึ งเป นประธานแห งสิ ทธิ สมาชิ กในชุ มชนทุ กคนจึ งมี สิ ทธิใช ประโยชน จากภู มิ ป ญญาท องถิ่ น
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สิทธิในภูมิปญญาทองถิ่นจึงไมใชทั้งสิทธิของปจเจกชนหรือสิทธิของเอกชน และภูมิปญญาทองถิ่นไม
อาจระบุตัวเอกชนไดอยางชัดเจน
งานลิขสิ ทธิ์ ต องเป น ไปตามพระราชบัญ ญั ติลิขสิท ธิ์ พ.ศ.2537 กําหนดไวภ ายใต
มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ความคุมครองลิขสิทธิ์มอบใหเพียงเฉพาะงานสรางสรรค
ตามกฎหมายกําหนดเทานั้นโดยมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดระบุงานอันมีลิขสิทธิ์
ไวทั้งหมด 9 ประเภทดวยกัน คือ
1. งานวรรณกรรม (literary works) ตามมาตรา 4 พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
วรรณกรรม หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา
เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรจากคํานิยามตามมาตรา 4
ดั งกล าว งานวรรณกรรมจึ งประกอบด วยงาน 3 ประเภทด วยกั น คื องานนิ พนธที่ ทํ าขึ้ นทุ กชนิ ด เช น
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ เปนตน หรือ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร
กลุมแรก งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิ ด ไดแกเรื่องที่แตงขึ้นและรอยกรองถอยคํารวมทั้ ง
การแตงหนังสือ งานนิพนธจึงตองเปนงานที่แสดงออกในรูปถอยคําใหปรากฏในหนังสือหรือเอกสารที่จับ
ตองได โดยตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ไดใหขยายความ คําวา “งานนิพนธ”
ไววาหมายถึงงานประพันธทุกชนิด ซึ่งนักประพันธไดสรางขึ้น ไมวางานนิพนธเหลานี้จะเปนงานเขียน
เรื่องใดๆ เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน บทกลอน นวนิยาย เปนตน
เนื่องจากงานนิพนธเปนงาน อันมีลิขสิทธิ์ประเภทแรกๆ ซึ่งหลายประเทศบนโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยไดมอบความคุมครองลิขสิทธิ์ โดยความคุมครองนี้เปนผลมาจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญคืออนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และประเทศไทยเปนรัฐภาคีสมาชิก
อยู ประเทศไทยจึงเริ่มมอบความคุมครองลิขสิทธิ์แกงานนิพนธภายใตพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผูแตง
หนังสือ พ.ศ. 2444 กฎหมายฉบับดังกลาวถือเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของไทย ตอมาประเทศไทย
จึ งได ขยายความคุ มครองแก งานสร างสรรค ประเภทอื่ นในภายหลั ง เช น งานโสตทั ศนวั สดุ งานสิ่ ง
บันทึกเสียง เปนตน
กลุ มที่ ส อง งานที่ เกี่ย วกับ การพู ด เชน ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุน ทรพจน
เปนตน แมวางานกลุมนี้ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ อักษรเชนกลุมแรกแตดวยผลของมาตรา 6
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่ระบุวา งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิด
ไมวาดวยวิธีใด สงผลใหการพูดใหสาธารณชนไดยิน หรือการแสดงออกซึ่งความคิดผานเว็บบอรดใน
เครือข ายอิน เตอรเน็ต วิธีเหลานี้ ก็ย อมเปน วิธีการแสดงออกซึ่งความคิด ตามนั ยยะมาตรา 6 แห ง
พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 งานที่เกี่ยวกับการพูดจึงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
วรรณกรรม
กลุมที่สาม โปรแกรมคอมพิวเตอร หมายถึงคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใช
กับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้
ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537
สาเหตุที่โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม เพราะ
ผลจากความตกลงระหวางประเทศที่สําคัญ คือความตกลงทริปส (TRIPs) ซึ่งความตกลงฉบั บนี้ ได
ขยายความคุมครองไปยังงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธคือ
นับตั้งแตป พ.ศ.2521 ประเทศไทยจึงเริ่มกําหนดวา โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายไทย โดยในชวงแรกไมชัดเจนวาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใด
จนกระทั่งป พ.ศ.2537 โปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม
2. งานนาฏกรรม (dramatic works) หมายถึงงานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา
หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวยตามมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สวนองคประกอบสําคัญของงานนาฏกรรม คือการรํา หรือ
การเต น หรื อ การแสดงที่ ต อ งประกอบขึ้ น เป น เรื่ อ งราวองค ป ระกอบดั ง กล า วแสดงให เห็ น ว า
งานนาฏกรรมมี ความแตกต างจากงานวรรณกรรม เพราะงานวรรณกรรมเป น งานเขี ย น ซึ่งนั ก
ประพั น ธ ต อ งอาศั ย สํ า นวนโวหารเพื่ อ พรรณนาถึ ง เรื่ อ งราวต า งๆ และผู อ า นแต ล ะคนต อ งใช
จินตนาการของตน จินตนาการของผูอานแตละคนยอมไมเหมือนกัน ตรงกันขามกับงานนาฏกรรม
นักแสดงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสงตอความรูความเขาใจในทาทางสูผูชม ดวยเหตุนี้การแสดง
กิ ริย า ท า ทาง สี ห น าของนั กแสดงจึงเป น สิ่งสําคัญ ทักษะของนักแสดงจึงเปน เครื่องบ งบอกถึ ง
ความสําเร็จในการถายทอดทารําหรือการแสดงตาง ๆ ความสําคัญของการรํา การเตน หรือการ
แสดงท า ทางเช น นี้ จึ ง เป น องค ป ระกอบที่ ไม ต อ งอาศั ย จิ น ตนาการมากเท า กั บ งานวรรณกรรม
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งานนาฏกรรมจึงมีองคประกอบสําคัญอยูที่การรํา การเตน หรือการแสดง สวนคําวา “การแสดงที่
ประกอบขึ้น เป น เรื่ องราว” นั้ น หมายถึ งการแสดงที่ มี ลั ก ษณะทํ านองเดี ย วกั บ การรํา การเต น
การทํ าทาทางดวย โดยการแสดงดั งกลาวสามารถสื่อสารไปยั งผูช ม เพื่อใหผู ชมรับ รูถึงเหตุ การณ
อารมณ ความรูสึก เชนการละเลนโขน การรําทาหนุมาน ผูชมยอมสามารถรับรูกิริยาอาการของ
วานรได เปนตน แตการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราวของงานนาฏกรรมนี้ การแสดงเชนนี้ยอม
ไมใชการแสดงบทบาทตามบทละคร บทภาพยนตร แมวานักแสดงจะสื่อสารไปยังผูชมเพื่อการรับรู
ถึงอารมณเหตุการณก็ตาม แตการแสดงของนักแสดงตามบทละครเหลานั้นก็ไมใชการรํา หรือการ
เตน ฉะนั้นการแสดงตามบทละครหรือบทภาพยนตรจึงไมใชงานนาฏกรรม แมวาการแสดงนั้นจะ
ประกอบขึ้นเปนเรื่องราวก็ตาม
3. งานศิ ลปกรรม (artistic works) ตามมาตรา 4 พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธิ์ ไทย พ.ศ.2537
หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ไดแกงานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอื่น อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(2) งานประติมากรรม ไดแกงานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับ
ตองได
(3) งานภาพพิ มพ ไดแกงานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความ
รวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย
(4) งานสถาป ต ยกรรม ได แก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลู กสราง งานออกแบบ
ตกแต งภายในหรื อ ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือ สิ่ งปลู ก สร าง หรือ การสรา งสรรค
หุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
(5) งานภาพถาย ไดแกงานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสง
ผานเลนซไปยังฟ ลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะหรือด วยกรรมวิธีใดๆ อันทําให เกิ ด
ภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรค รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร
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(7) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น
เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย
4. งานดนตรี ก รรม (musical works) หมายความว า งานเกี่ ย วกั บ เพลงที่ แ ต งขึ้ น
เพื่อบรรเลงหรือขับรอง ไมวาเพลงดังกลาวจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และให
หมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลวเหตุที่มาตรา 4
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดกําหนดคํานิยามดังกลาวไว ก็เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ตองการ
ใหความคุมครองแกงานดนตรีกรรมประเภทโนตเพลง แผนภูมิเพลงที่แยกเรียบเรียงเสียงประสาน
แล ว เท านั้ น ซึ่ งผู ส ร างสรรค ตองใชค วามรูความสามารถทางดนตรี เพื่ อการสรางสรรคงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมขึ้น ดวยธรรมชาติของการสรางสรรคงานดนตรีกรรม วัตถุอันเปน
ปจจัยพื้นฐานเพื่อการสรางงานดนตรีกรรม ก็คือโนตเพลงบรรดาโนตเพลงเหลานี้จึงไมใชงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรม และโนตเพลงก็ไมใชสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ แตโนตเพลงถือเปนงานสาธารณะ
(public domain) ซึ่งสาธารณชนสามารถนํามาใชเพื่อการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ได
5. งานโสตทั ศนวั สดุ (audio works) ตามมาตรา 4 พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537
ไดใหคํานิยามไววา“โสตทัศนวัสดุ หมายความวางานอันประกอบดวยลําดับของภาพ โดยบันทึกลงใน
วัสดุไมวาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการ
ใชวัสดุนั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี” ทั้งนี้งานโสตทัศนวัสดุเปนงาน
อันมีลิขสิทธิ์ดวยผลจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ คือ อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความ
ตกลงทริปส ประกอบกับในฐานะที่ประเทศไทยเปนรัฐภาคีสมาชิกสนธิสัญญาทั้งสองฉบับนี้ ประเทศ
ไทยจึงปกปองงานโสตทัศนวัสดุดวยกฎหมายลิขสิทธิ์ แตเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่
สูงขึ้น และพระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดแยกความคุ มครอง งานโสตทั ศนวัสดุออกเปนงาน
ภาพยนตรและงานสิ่งบันทึกเสียง สงผลกระทบตองานโสตทัศนวัสดุไทย ปจจุบันงานโสตทัศนวัสดุจึงใช
ปกปองเพียงงานบางชนิด เชน งานวีดีโอเทป เปนตน
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6. งานภาพยนตร (cinematographic works) คือตามมาตรา 4 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ได กํา หนดคํา นิ ย ามไว ว า “ภาพยนตร หมายความวา โสตทัศ นวัส ดุอัน ประกอบดว ย
ลํา ดั บ ของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น
เพื่อนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย
ถามี”ดวยเหตุนี้งานภาพยนตรจึงเปนงานที่ประกอบดวยลําดับของภาพที่สามารถฉายไดอยางตอเนื่อง
หรือสามารถบันทึกลงวัสดุอื่นเพื่อนําออกฉายอยางตอเนื่องหรือบันทึกลงวัสดุอื่นซึ่งสามารถนําออก
ฉายตอเนื่องอยางภาพยนตร รวมทั้งเสียงประกอบของงานภาพยนตรดวย ตัวอยางของงานภาพยนตร
เชน ภาพยนตรในรูปแผน DVD หรือ CD คาราโอแกะ เปนตน
7. งานสิ่ งบั นทึ กเสียง (sound recording works) ตามมาตรา 4 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ได ให คําจํากั ดความไววา“สิ่งบันทึ กเสียง หมายความวางานอั นประกอบด วยลํ าดับ ของ
เสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะ
นํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร ห รื อ เสี ย งประกอบโสตทั ศ นวั ส ดุ อ ย างอื่ น ”จากบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 4 ข างต น
สิ่ งบั น ทึ กเสี ย งจึ งเป น งานที่ เกิ ด จากการบั น ทึ ก เสี ย งทุ กประเภทไม ว าเสี ย งดนตรี เสี ย งร องเพลง
เสียงรถยนต เสียงน้ําตก เปนตน แตเสียงเหลานั้นตองถูกบันทึกลงวัสดุประเภทตาง ๆ ซึ่งผูฟงสามารถ
นํามาเปดรับฟงไดอีกหลายครั้ง เมื่อผูฟงตองการ เชน CD เพลง แผนเสียง เทปเพลง เปนตน สาเหตุที่
สิ่งบันทึกเสียงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก็เพราะผลจากขอ
12 และข อ 14 ของความตกลงทริปส ซึ่งประเทศไทยเป นรัฐภาคี สมาชิกอยู พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิทธิ์
พ.ศ.2537 จึงบัญญัติวา สิ่งบันทึกเสียงคืองานอันมีลิขสิทธิ์ และผูผลิตมีสิทธิเพียงผูเดียว เพื่อการใหเชา
ตนฉบับหรือสําเนางานสิ่งบันทึกเสียง
8. งานแพรเสียงแพรภาพ (sound and video broadcasting works) ตามมาตรา
4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดใหคํานิยามไววา“งานแพรเสียงแพรภาพ หมายความวา งานที่นํา
ออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน
หรื อโดยวิ ธี อย างอื่ นอั นคล ายคลึ งกั น”สําหรับงานแพรเสี ยงแพร ภาพ ได แก การที่ ผู ที่ นํ าผลงานใด ๆ
มาเผยแพรสู สาธารณชน โดยงานที่ ถูกนํ ามาเผยแพร อาจมาจากงานภาพยนตร งานสิ่ งบั น ทึ ก เสี ย ง
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งานโสตทั ศ นวั ส ดุ ส งผลให ห ลาย ๆ ประเทศยกเวน ประเทศไทยจึงมี ค วามเห็ น วา งานแพรเสีย ง
แพรภาพ
สวนเหตุที่ประเทศไทยถือวา งานแพรเสียงแพรภาพเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็เพราะผลจาก
การที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามขอ 3 ความตกลงทริปส (TRIPs) องคกรแพรเสียงแพรภาพจึงมีสิทธิหาม
การบันทึก การทําซ้ํางานของตน และการแพรเสียงแพรภาพซ้ําโดยวิธีไรสาย ตลอดจนการเผยแพรทาง
โทรทัศน ประเทศไทยจึงรับรองสิทธิดังกลาวไวในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์วางานแพรเสียงแพรภาพคืองานที่
ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ผูวิจัยพบวาแมวาพระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือวา งานแพรเสียงแพรภาพ
เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตามแตรัฐภาคีสมาชิกความตกลงทริปส (TRIPs) อื่น ๆ อีกหลายประเทศกลับ
ถือวางานแพรเสียงแพรภาพเปนสิทธิขางเคียงเชนเดียวกับสิทธิของนักแสดง เพราะผูนําเสนอการ
แพรเสียงแพรภาพเปนเพียงผูนําเสนอผลงานสรางสรรค แตผูนําเสนอดังกลาวไมไดสรางสรรคงาน
อันมีลิขสิทธิ์ขึ้น สิทธิที่ไดรับจึงเปนเพียงสิทธิขางเคียงตามระบบลิขสิทธิ์เทานั้น
ผูวิ จั ย พบว า กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ป ระเทศสาธารณรัฐ จี น (ไต ห วัน ) พระราชบั ญ ญั ติ
ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010 ซึ่งไดเกิดจากสนธิสัญญาระหวางประเทศการปกปองสิทธิและประโยชน
ของผูสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกปองผลประโยชนในงานอันมี ลิขสิทธิ์ของผู สรางสรรค
ซึ่งวัตถุประสงคขอนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคตามความตกลงทริปส ดังปรากฏในบทนําของความตก
ลงทริป ส ว า รัฐ ภาคี ส มาชิ กความตกลงทริป สต องยอมรับ สิ ทธิในทรัพ ยสิน ทางปญ ญา โดยสิ ท ธิ
ดังกล าวเป น สิ ท ธิข องป จ เจกชนการรั กษาสมดุ ล ระหว างประโยชน ของผู ส รางสรรค กับ ประโยชน
สาธารณะเช น เดี ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ในข อ แรก วั ต ถุ ป ระสงค ก ารรั ก ษาสมดุ ล ประโยชน ข อง
ผูสรางสรรคกับประโยชนสาธารณะเปนสวนหนึ่งของเจตนารมณการสรางความตกลงทริปส ในฐานะ
ความตกลงทริปสเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศ ความตกลงทริปสจึงเกิดขึ้นบนหลักการ 3 ประการ
คือ หลักการผูกขาดสิทธิดานผลประโยชนแกปจเจกชน หลักความสอดคลองกันระหวางกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิก และหลักรักษาสมดุลระหวางประโยชนของปจเจกชนกับ
ประโยชนสาธารณะ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010 จึงมุงเนนความคุมครองปกปองของ
ปจเจกชน
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มาตรา 3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010 ผูสรางสรรคจึงผูไดไปซึ่งฐานะ
ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปในฐานะที่ผูสรางสรรคไดใชความคิดริเริ่มสรางงานอันมีลิขสิทธิ์
ผูสรางสรรคจึงตองเปนมนุษยหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย เพราะบุคคลธรรมดามีสภาพเปนมนุษย
และมนุษยเทานั้นที่เปนประธานแหงสิทธิได รวมทั้งมนุษยเทานั้นที่มีการกระทําหรือการแสดงออกาง
ความคิดริเริ่มได ประกอบกับเพลงพื้นบานถือเปนคติชน (folklore) และเพลงพื้นบานเกิดขึ้นกอนการ
บัญญั ติกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงพื้นบ านจึงเป นพี ยงงานสาธารณะ ที่ สาธารณชนสามารถนํ าไปทําซ้ํ า
ดัดแปลงไดโดยไมตองเสียคาตอบแทนหรืออนุญาต
ผูวิจัยพบวาดวยประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีประชากรชาวจีนและมีคนพื้นเมือง
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไดมีแนวคิดการผสมผสานระวางแนวคิดปจเจกชน ดานทรัพยสิน
ทางปญญากับสิทธิชุมชนตามกฎหมายคนพื้นเมือง จึงไดมีมาตรการดานทรัพยสินทางปญญาคุมครอง
เพลงพื้นบานในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กฎหมายนี้เปนกฎหมายเฉพาะดานทรัพยสินทาง
ปญญา (sui generis) ภายใตวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาความไมเหมาะสมของกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อการปกปองภูมิป ญญาทองถิ่นในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ทั้งนี้เพราะกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาลวนเกิดขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาชาวตะวันตก และการแกปญหาทางการคา
สินคาที่เกิดจากความคิดสติปญญาของมนุษย ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมอาจแกไขปญหาของสินคาของชุมชนได
กฎหมายทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาจึ งมี เงื่อนไขที่เป น อุป สรรคตอการปกปองภู มิปญ ญาท องถิ่น ไมวา
เงื่อนไขความคิดริเริ่ม หรือความใหม ตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ
ประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 1 วากฎหมายฉบับนี้ตองการปกปองการสรางสรรคทางสติปญญา
ตามประเพณี (traditional intellectual creation) หรื อชื่ อย อ TIC ของคนพื้ นเมื องและชนเผ ารวมทั้ ง
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ตองการสงเสริมการ
พัฒนาวัฒนธรรมคนพื้นเมือง และมาตรา 3 ไมไดกําหนดเงื่อนไขวาการสรางสรรคทางวัฒนธรรมตองเปน
สิ่งใหม หรือมี ความใหม หรือต องมี ความคิ ดริเริ่ม อี กทั้ งพระราชบั ญ ญั ติ ป กป องการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 3 ใชคําวา “การสรางสรรค” (chuangzuo หรือใน
ภาษาจี น 創作) ผลก็ คื อ คนพื้ น เมื อ งและชนเผ า ต าง ๆ จึ งสามารถสร างสรรค แ สดงออกทาง
ความคิดที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนตามปกติ และผลผลิตจากการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเพณียอมไดรับการปกปองตามกฎหมายฉบับนี้ ถึงแมวาผลผลิตดังกลาวเปนการผลิตเลียนแบบ
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ผลงานของบรรพบุ รุ ษ แต ห ากคนพื้ น เมื อ งหรื อ ชนเผ า ผลิ ต งานสร า งสรรค ที่ มี ค วามใหม หรื อ
เปนสิ่งใหม หรือเกิดจากความคิดริเริ่มแลว ผลผลิตเชนนี้ก็ยังสามารถไดรับการปกปองตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007
4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบประธานแหงสิทธิ
เพลงพื้ น บ านเกิ ด จากการส งต อทางวั ฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนซึ่ งเป น การรวมตั ว
ของป จ เจกชนหรื อ บุ ค คลเพื่ อ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมชุ ม ชนในท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ.2537 เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงวางเงื่อนไขการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ในฐานะผลงานทาง
ความคิ ดเป นงานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ เงื่ อนไขดั งกล าวจึ งมี อยู ทั้ งสิ้ น 4 ประการ คื อ ผู สร างสรรค ต องใช
ความคิ ดริ เริ่ มของตน งานสร างสรรค ต องเป นงานตามมาตรา 6 พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537
งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิดไมวาดวยการเขียน หรือการพูด หรือการแสดง หรือ
วิ ธี การอื่ นใด และงานสร างสรรค ต องไม ขั ดต อกฎหมาย และในมาตรา 18 พระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธิ์
พ.ศ.2537 วางหลักการวา ผูสรางสรรคมีสิทธิแสดงตน เพื่อสาธารณชนรับรูวา ผูสรางสรรคไดสรางสรรค
งานขึ้น ดังนี้ประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือหลักความเสมอภาคตอหนา
กฎหมาย (equality before the law) ซึ่งมนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกัน ไมวามนุษย
ดังกลาวเปนชายหรือหญิงหรือคนพิการ และมนุษยก็คือผูทรงสิทธิตางๆ เชน มนุษยเปนผูทรงสิทธิ
ในทรัพยสินหรือทรัพยสินทางปญญา คือปจเจกชน ซึ่งปจเจกชนในที่นี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุ คคล บุ คคลดังกล าวยอมเป น เจาของลิ ขสิ ทธิ์ต ามมาตรา 15 พระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ไดทั้งสิ้น เชน เจาของลิขสิทธิ์เปนผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือเจาของลิขสิทธิ์เปนผูวาจางเพื่อ
สรางงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเจาของลิขสิทธิ์เปนกระทรวงทบวงกรมของทางราชการ เนื่องจากขาราชการ
พนั กงานของรั ฐ หรื อลู กจ างเป นผู สร างสรรค งานแก หน วยราชการผลลั พธ คื อชุ มชนท องถิ่ นจึ งไม ใช
ประธานแห งสิ ทธิ และชุ มชนไม อาจเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางศี ลธรรมหรือธรรมสิทธิ์ไดเสมอ
หากบุคคลดังกลาวมีคุณสมบั ติตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนด เจ าของลิขสิ ทธิ์เป นบุ คคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมาย นอกจากเจาของลิขสิทธิ์จะเปนบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาในที่นี้คือผูคลอด
แลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย บุคคลธรรมดาในที่นี้จึงเปนประธานแหงสิทธิในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ยังยอมรับวา นิติบุคคลเปนเจาของลิขสิทธิ์
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และผูรับโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ไดดวย แมวานิติบุคคลเปนเพียงบุคคลสมมุติตามกฎหมายไมมีสภาพ
เป น มนุ ษ ย ก็ ต าม แต นิ ติ บุ ค คลเป น ผู ท รงสิ ท ธิ ได ต ามกฎหมาย นิ ติ บุ ค คลจึ งเกิ ด ขึ้ น ด วยผลของ
กฎหมาย ผลคือนิติบุคคลมีความหลากหลายรูปแบบและชนิด ไมวาบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด
หนวยราชการ อาทิ กระทรวง ทบวง เป นต น ดวยเหตุนี้ต ามมาตรา 14 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 และอีกหลายๆ มาตราจึงรับรองวา นิติบุคคลเปนเจาของลิขสิทธิ์ได ดังนั้น ชุมชนที่เปน
การรวมตัวการของปจเจกชนหลายๆ คนจนกลายเปนชุมชนโดยสภาพซึ่งเปนไปตามแนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎี นิ ติ บุ คคลโดยสภาพ จากจุ ดเริ่ม ตน ของแนวคิด ที่ต องการปกป อ งสิท ธิของของเอกชนหรือ
ป จ เจกชนและเพื่ อการสร า งรั ฐ ประชาชาติส มั ย ใหม การรวมศูน ย อํานาจแก รัฐ จึงเป น สิ่ งจํ าเป น
รัฐจึงเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจการบัญญัติกฎหมาย การใชกฎหมายและการบริหารประเทศ แตเมื่อโลก
พัฒนามาสูศตวรรษที่ 20 ระบบทุนนิยมและระบบกฎหมายเดิมเริ่มสรางไมเปนธรรม เพราะประธาน
แหงสิทธิตามกฎหมายมีเฉพาะบุคคลธรรมกับนิติบุคคล สวนชุมชนหรือกลุมบุคคลไมใชประธานแหง
สิทธิตามกฎหมาย ชุมชนหรือกลุมบุคคลจึงไมอาจปกปองผลประโยชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
แตเมื่อนักกฎหมายเริ่มนําเสนอทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพขึ้น องคการระหวางประเทศและประเทศ
ต า ง ๆ จึ ง เริ่ ม ยอมรั บ ว า ชุ ม ชนสามารถเป น ประธานแห งสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย เพื่ อ การปกป อ ง
ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถิ่น ภายใตทฤษฎีนี้ชุมชนหรือสังคมสามารถ
เปนประธานแหงสิทธิไดตามกฎหมาย ประธานแหงสิทธิจึงมีไดทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และกลุม
บุคคล
ประกอบกับองคกรทรัพยสินทางปญญาไดพยายามสรางและพัฒนากฎหมายตนแบบ
สนธิสั ญ ญาระหวางประเทศเพื่ อปกปองภูมปญ ญาทองถิ่น ซึ่งมีตัวแทนภาคเอกชนเขารวมประชุม
มากมาย หลั งจากการประชุ ม คณะกรรมการ IGC ได รับ ความสํ าเร็จ ในกรอบความคิ ด กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาที่มีการยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน ไดมีการยอมรับใน
ระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีความเหมาะสมตอการใชปกปองภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีการใช
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาหลายๆ ฉบับในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
ยั งมี ก ารสื บ ทอดไปยั งรุ น สู รุ น และมี ก ารสะท อ นและบ งชี้ ถึ งประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรมอั ต ลั ก ษณ
ทางสังคม ตลอดจนคานิยมของชุมชนนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการระหวางระหวางรัฐบาลชุดนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources-GR) ภูมิปญญาทองถิ่น
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(Traditional Knowledge-TK) และการแสดงออกวั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม (Traditional Knowledge-TCES)
การแสดงออกซึ่ งความสร างสรรค ที่ มีองค ประกอบที่ แสดงออกถึ งความเป น เอกลั กษณ ท างมรดกทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาและดู แ ลรั ก ษาโดยชุ ม ชนหรื อ บุ ค คลที่ ส ะท อ นถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ โดยอาจเปนการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
แสดงออกดวยวาจา เชน นิทานพื้นบาน คํากลอน สุภ าษิต หรือเป นการแสดงออกทางดนตรี เช น
เพลงพื้ น บ านต างๆ หรืออาจเป น การแสดงออกทางด านรางกาย เช น การฟอนรํา ละครพื้น บ าน
พิธีกรรมพื้นบาน
แมจะยังไมไดมีการกําหนดใหชัดเจนลงไปวาภูมิปญญา ทองถิ่นจะเปนของผูใดระหวาง
รัฐกับชุมชน ซึ่งจะขึ้นอยูกับประเทศสมาชิกในแตละประเทศวาจะบัญญัติกฎหมายภายในกําหนดให
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนของใคร โดยอยูที่นโยบายและกฎหมายของ แตละประเทศนั้นเอง อยางไรก็ตาม
แมวาบทบัญญัติตนแบบดังกลาวจะยังไมมีความชัดเจนวาระหวางรัฐกับชุมชนใครจะเปนเจาของใน
ภูมิปญญาทองถิ่นก็ตาม แตแนวคิดที่จะกําหนดใหชุมชนเปนเจาของในภูมิปญญาทองถิ่นนี้ยังสอดคลอง
กับหลักการของ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีการยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน
หรือการปกปองในการแสดงออกทางวัฒนธรรมทางประเพณี ไดมีการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญามีความเหมาะสมตอการใชปกปองภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีการใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
หลาย ๆ ฉบับในการปกปองภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นยังมีการสืบทอดไปยังรุนสูรุน
และมีการสะทอนและบงชี้ถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อัตลักษณทางสังคม ตลอดจนคานิยมของ
ชุมชนนั้น ๆ
ผูวิจัยพบวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010 มาตรา 3 ผูสรางสรรคคือ
บุ คคลหนึ่ งผู ส รางงานขึ้ น ชิ้ น หนึ่ ง ผูส รางสรรคจึงเป น บุ คคลธรรมดาหนึ่งคนหรือป จเจกชนตาม
ความหมายของความตกลงทริป ส ดังนี้ บุ คคลธรรมดาจึงเป น ผูส รางสรรคและเป นปจ เจกชนตาม
กฎหมาย บุคคลธรรมดาจึงเปนประธานแหงลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010
ผูสรางสรรคจึงเปนปจเจกชนหรือเอกชน และผูสรางสรรคเปนประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ลิ ข สิ ท ธิ์ ไต ห วั น ค.ศ.2010 โดยผู ส ร า งสรรค เป น มนุ ษ ย ห รื อ บุ ค คลธรรมดาตามกฎหมายก็ ไ ด
ในขณะเดียวกันผูสรางสรรคอาจเปนนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได หากกรณีดังกลาวเปนความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งนายจางเปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไตหวัน และผูแทน
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นิติบุคคลไดแสดงเจตนาแทนนิติบุคคล เพื่อการกํากับหรือออกคําสั่งที่มีผลโดยตรงตอการสรางสรรค
งานของลู ก จ าง กรณี ดังกล า วจึ งนับ ไดวา งานสรางสรรค เกิดขึ้น จากความคิ ดริเริ่มของนายจาง
แม วา นายจ า งเป น นิ ติบุ คคล นายจางก็ส ามารถได รับ ความคุมครองและมีฐ านะเปน ผูส รางสรรค
ความคิดริเริ่มตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออก
ทางวัฒ นธรรมแบบประเพณี ไตห วัน ค.ศ.2007 เปน กฎหมายลําดับ รอง กฎหมายฉบั บ นี้ต องการ
บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ข องคนพื้ น เมื อ งและชนเผ า ซึ่ งมาตรา 5 รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ประเทศ
สาธารณรัฐจี น (ไต ห วัน ) ได รับ รองวา คนพื้น เมื องและชนเผ ามีสิ ทธิเท าเที ยมกั บ ประชาชนอื่น ๆ
ในประเทศตน คนพื้นเมืองและชนเผาจึงมีสถานะเปนพลเมืองในประเทศ และคนพื้นเมืองและชน
เผ าย อมมี สิ ท ธิในทรั พย สิ น ทางป ญ ญาเท าเทีย มกับ ประชาชนกลุมอื่น ของประเทศ ดังนั้ น ภายใต
บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ประธานแหงสิทธิจึงเปนชุมชนคนพื้นเมืองและคนพื้นเมือง โดยชุมชนคน
พื้นเมืองและคนพื้นเมืองเปนผูทรงสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี
ของตน ชุมชนคนพื้นเมืองดังกลาวคือกลุมบุคคลที่มีความคิดความเชื่อรวมกันและอยูอาศัยบนพื้นที่
เดีย วกั น เพลงพื้ น บ านของคนพื้ น เมื อง เพลงพื้ น บ านดั งกล าวได รับ ความคุ มครองตามมาตรา 3
พระราชบัญญั ติ ปกป องการแสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณี ไตหวัน ค.ศ.2007 เนื่องดวย
กฎหมายมาตรา 3 นี้ถือวา เพลงพื้นบานคนพื้นเมืองเปนการสรางสรรคทางสติปญญา ดังปรากฏใน
คํานิยามตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007
ว า “การสร างสรรค ทางสติ ป ญญา (the intellectual creations) หมายถึ งการสร างสรรค ดั งกล าวไว ว า
ประเพณี การเฉลิมฉลองทางศาสนา ดนตรี การเตนรํา การแกะสลัก การถักทอ การออกแบบ เสื้อผา
หั ต ถกรรมพื้ น บ า น หรื อ กิ จ กรรมการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมของประชาชนคนพื้ น เมื อ ง”
ซึ่งหลักการดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ
ประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ซึ่งในมาตรานี้ระบุวาคนพื้นเมืองและชนเผาเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี และคนพื้นเมืองและชุมชนเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี เมื่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีชนิดนั้นไดรับ
การจดทะเบียนตามกฎหมาย
ด วยเหตุ นี้ คนพื้ น เมื องและชนเผาจึงเปน ประธานแหงสิ ทธิตามกฎหมาย เพื่ อการ
ปกปองผลประโยชนที่เกี่ยวของกับผลผลิตทางประเพณีวัฒนธรรมของชนเผาตน และคนพื้นเมืองและ
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ชนเผาคนพื้นเมืองสามารถเปนประธานแหงสิทธิอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยคนพื้นเมืองและ
ชนเผาสามารถเปนประธานแหงสิทธิ ซึ่งสิทธิดังกลาวเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จํากัดเฉพาะชนเผา
เจาของสิ ทธิ ชนเผ าคนพื้ น เมื องอื่ น ก็ ไม อาจใชห รือเขาเกี่ยวของกั บ การแสดงออกทางวัฒ นธรรม
แบบประเพณีที่ไดรับการจดทะเบียนแลว รวมทั้งคนพื้นเมืองและชนเผายังมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี
แก ผู ล ะเมิ ด ได ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี ไต ห วั น
ค.ศ.2007
หากจะพิจารณาเพลงพื้นบานเกิดจากการสงตอทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่ง
เป น การรวมตั วของป จ เจกชนหรื อบุ คคลเพื่ อสืบ ทอดวัฒ นธรรมชุม ชนในทองถิ่น วิวัฒ นาการทาง
ประเพณีวัฒนธรรมชาติตาง ๆ ได การรองเพลงพื้นบานที่มีการถายทอดจากครูเพลง และการสงตอ
จากคนในทองถิ่นมายังรุนสูรุน ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในสงตอวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
จิตวิญญาณของสังคมมนุษย จึงสอดคลองแนวคิดของ Herder ที่ใหความสําคัญทางประวัติศาสตร
แตแนวคิดดังกลาวก็สอดคลองกับ การปกปองสิทธิชุมชนของคนทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ การใช
ประโยชน การสื บ ทอดประเพณี วัฒ นธรรมของชาติ ตาง ๆ โดยการใช ภ าษาท องถิ่น ในรูป เพลง
พื้นบานของแตละชุมชนทองถิ่น ประกอบทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพขึ้น องคการระหวางประเทศและ
ประเทศตาง ๆ จึงเริ่มยอมรับวา ชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย เพื่อการปกปอง
ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถิ่น
4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาการคุมครอง
การคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
ตามกฎหมายของไทยนั้นระบุใหมีระยะเวลาคุมครองตามอนุสัญญากรุงเบิอรน โดยคุมครองตลอด
อายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ปหลังจากผูสรางสรรคถึงแกความตาย ในบางกรณี อาจนับอายุ
แหงการคุมครองจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมีการโฆษณางานครั้งแรก เมื่ออายุแหงการคุมครองสิ้นสุด
งานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ นั้ นจะกลายเปนสาธารณสมบั ติ และจะไมไดรั บการคุ มครองลิ ขสิ ทธิ์อีก สาธารณชน
สามารถใชงานนั้นไดโดยชอบและโดยปราศจากความยินยอม
ผูวิ จัย พบว าพระราชบั ญ ญั ติ ลิขสิ ทธิ์ไตห วัน ค.ศ.2010 อายุ ความคุ มครองลิ ขสิท ธิ์
ที่จํากัด เนื่องจากการผูกขาดสิทธิทางเศรษฐกิจของผูสรางสรรค การผูกขาดสิทธิเชนนี้ยอมสราง
ภาระค าใชจ ายแก ส าธารณชน สาธารณชนต องเสีย ค าใช จ ายจํานวนหนึ่ ง เพื่ อการเข าถึงและใช
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ประโยชน จากงานอัน มีลิขสิทธิ์ห รือสิทธิของนักแสดง พระราชบัญ ญั ติลิ ขสิทธิ์ไตห วัน ค.ศ.2010
จึงกํ าหนดสิท ธิผู กขาดของผู สรา งสรรคไวอยางจํากัด สงผลใหผูสรางสรรคมีสิทธิผูกขาดการเก็บ
ผลประโยชนเพียงตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายตาม
มาตรา 30 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 หลังจากอายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง
งานสร างสรรค ตกเป น งานสาธารณะ สาธารณชนสามารถนํ ามาใชป ระโยชน ได อย างไม ตอ งเสี ย
คาตอบแทนและไมตองไดรับอนุญาตจากผูสรางสรรค ซึ่งหากพิจารณาพระราชบัญญัติการแสดงออก
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ตองการปกปอง
ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น หรือ งานที่ เกิ ดจากความรู ของคนพื้ น เมื อ งหรื อชนเผ า ไม วาภู มิป ญ ญาท องถิ่ น
ดังกลาวจะเปนสิ่งที่จับตองได เชน เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เปนตน
หรื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น สิ่ ง ที่ จั บ ต อ งไม ไ ด เช น เพลงพื้ น บ า น นิ ท าน ตํ า นาน เป น ต น
โดยกฎหมายดังกลาวใชคําวา “การสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี” โดยกลุมคนพื้นเมืองหรือ
ชนเผ าเป น ผู ท รงสิ ท ธิ และสิ ท ธิ ดังกล าวเป น สิ ท ธิ ชุ มชนของคนพื้ น เมื องหรือ ชนเผ า การปกป อ ง
ภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงเพลงพื้นบาน คนพื้นเมืองหรือชนเผาไมมีระยะเวลาสิ้นสุด และการสิ้นสุด
ความคุมครองมีเพียงเหตุเดียวคือการยุติการใชประโยชนจากกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผาเจาของสิทธิ
แตภูมิปญญาทองถิ่นและเพลงพื้นบานตัวอยางในการศึกษาก็คงไดรับการปกปองตอไป โดยสิทธิแต
เพียงผูเดียวตกแกคนพื้นเมืองหรือชนเผาทั้งหมดในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบขอยกเวนความรับผิด
โดยมาตรการปกปองประโยชนสาธารณะในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีอยู
ทั้งสิ้น 2 มาตรการ คือ
มาตรการแรก ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 ถึง มาตรา 43 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยมาตรา 32 วรรคแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือเปนหลักทั่วไปกรณี
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ และมาตรา 32 วรรคสอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถึงมาตรา 43
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือกรณีตัวอยางขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใตขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์นี้เอง ในเหตุบางกรณีสาธารณชนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ได แมวาเจาของลิขสิทธิ์ไมไดอนุญาต และสาธารณชนก็ไมตอง
เสียคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธิ์ทั้ง ๆ ที่อายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังไมสิ้นสุด และหากกรณีการ
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เขาใชงานอันมีลิขสิทธิ์ไมถูกบัญญัติไวในตัวอยางขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 32 วรรคสอง
ถึงมาตรา 43 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรณีดังกลาวสาธารณชนก็สามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได เพราะกรณีเชนนี้ถือวาเปนไปตามขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักทั่วไปในมาตรา
32 วรรคแรก พระราชบั ญ ญั ติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เชน การใช งานในระบบอิน เตอรเน็ตของผูใช
คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง คอมพิ ว เตอร จํ า เป น ต อ งทํ า ซ้ํ า และประมวลผลขึ้ น สู ห น า จอผู ใ ช ทุ ก ครั้ ง ที่ ใ ช
อินเตอรเน็ต กรณีเชนนี้ไมมีการบัญญัติไวในขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ แตกรณีดังกลาวถือวาเปน
การแสวงหาประโยชนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบดวยกฎหมายของเจาลิขสิทธิ์เกินสมควร
มาตรการที่ส อง การสิ้น สุดอายุความคุมครองลิขสิ ทธิ์ หรือการที่ งานอันมีลิ ขสิทธิ์
กลายเปนงานสาธารณะ ภายใตหลักการรักษาสมดุลระหวางประโยชนของปจเจกชนและประโยชน
สาธารณะความคุ มครองลิ ขสิ ทธิ์ จึงมีอยูเพีย งชั่วระยะเวลาอัน จํากัด เพื่อที่ปจ เจกชนหรือเอกชน
สามารถผู ก ขาดการเก็ บ เกี่ ย วผลประโยชน จ ากผลงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ และเพื่ อ การรั ก ษาไว ซึ่ ง
ผลประโยชนของสาธารณะ เมื่ออายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงงานสรางสรรคดังกลาวจะเปนงาน
สาธารณะ หรื อ งานที่ ไม มี ก ารปกป อ งตามกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อี ก ต อ ไป ส ง ผลให สั ง คมสามารถ
ใช ป ระโยชน จ ากผลงานเหล านี้ และสามารถต อยอดทางความคิ ดได ในขณะนี้ ร ะบบการผูก ขาด
ผลประโยชนแกเจาของลิขสิทธิ์ ระบบนี้ก็สรางแรงจูงใจแกเจาของลิขสิทธิ์และกระตุนใหเกิดการผลิต
งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งทายที่สุดสังคมไดรับประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์เหลานี้
เชนเดียวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดรับรองหลักการรักษาสมดุลระหวาง
ประโยชนปจเจกชนและประโยชนสาธารณะขางตน มาตรา 19 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
จึงกําหนดระยะเวลาแหงความคุมครองลิขสิทธิ์ไวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือโดยปกติระยะเวลา
ความคุมครองลิขสิทธิ์มีอายุตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความ
ตาย สงผลใหเมื่ออายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง งานที่เคยมีความคุมครองลิขสิทธิ์ก็กลายเปน
งานสาธารณะ (public domain) สาธารณชนย อ มเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งอิ ส ระและ
ปราศจากเงื่อนไข รวมทั้งเจาของลิขสิทธิ์ไมมีสิทธิหวงกันการใชงานที่เคยมีลิขสิทธิ์เหลานี้อีกตอไป
ดวยมาตรการทั้งสองประการขางตนจึงแสดงใหเห็นวา เจาของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15
พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือกฎหมายที่ปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของปจเจกชน

102
ซึ่งในที่นี้ก็คือเจาของลิขสิทธิ์ โดยการปกปองสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เชนนี้มีเนื้อหาสาระสอดคลองทั้ง
ตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงทริปสซึ่งตั้งอยูบนหลักการ
รักษาสมดุลของประโยชนดานทรัพยสินปจเจกชนกับประโยชนสาธารณะ ไมวาดานการพัฒนาความ
เจริญทางเทคโนโลยีหรือดานอื่น ๆ พรอมๆ กับการมอบสิทธิทางทรัพยสินแกเจาของลิขสิทธิ์เชนนี้ยัง
ถือเปนการปฏิบัติ และเทากับวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ไดรับรองวา มนุษยทุกคนมี
ความเสมอภาคและสามารถเปนเจาของลิขสิทธิ์ไดอยางเทาเทียม สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจึงเปน
เครื่องค้ําประกันศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเจาของลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขอยกเวนความรับผิดเพื่อการใชลิขสิทธิ์นั้น
โดยบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีหลักการสําคัญเหมือนกัน กลาวคือสาธารณชนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง เชนสิทธินักแสดง เปนตน โดยสาธารณชนไมตอง
เสี ยค าตอบแทนแก เจ าของลิ ขสิ ทธิ์ห รือนั กแสดง และสาธารณชนไม ตองขออนุ ญ าตจากเจาของ
ลิขสิ ทธิ์ห รือนั กแสดงเสีย ก อน แต ขอยกเวน ดังกลาวอาจมีชื่อเรีย กตางกัน ไป เชน ในระบบคอม
มอนลอวประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา fair use หรือสหราชอาณาจักรเรียกวา fair dealing เปนตน
ข อยกเว น การละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ ป รากฏอยูในมาตรา 65 พระราชบั ญ ญั ติ ลิขสิท ธิ์ไต ห วัน ค.ศ.2010
โดยบทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมาตรา 107 กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มาตรา 65 พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 ไดกําหนดเหตุและขอจํากัดการใชงานอัน มี
ลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงไว วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง
กรณีการใชงานดังกลาวเปนการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเพื่อการศึกษาหรือไม ลักษณะของงาน
อันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน จํานวนของงานหรือสัดสวนหรือสาระสําคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธินักแสดงที่ถูกใช รวมถึงการใชประโยชนดังกลาวมีผลตอภาพรวมงานทั้งหมดผลกระทบตอ
การใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง และผลกระทบเชิงพาณิชยตองานที่ถูกใช
เนื่ องจากบทบั ญญั ติมาตรา 65 พระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ไตห วัน ค.ศ.2010 การใช
มาตรา 65 พระราชบัญ ญั ติลิ ขสิทธิ์ไตห วัน ค.ศ.2010 จึงตองอาศัยการตีความ เพื่ อที่ มาตรา 65
ดังกลาวสามารถปรับใชกับสถานการณ ตางๆ ได สาธารณชนจึงสามารถใชประโยชนจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ไดในหลายๆ เหตุ แมวาอายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังคงอยู เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 65
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 กรอบขอยกเวนที่สอดคลองกับหลัก fair use ของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา การใชมาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 จึงตองอาศัยการตีความ
จากนักกฎหมายเชนเดียวกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่มาตรา 65 ดังกลาวสามารถปรับใชกับ
สถานการณ ต างๆ ได สาธารณชนจึงสามารถใชป ระโยชน จากงานอัน มี ลิขสิทธิ์ได ในหลายๆ เหตุ
แมวาอายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังคงอยู และผูวิจัยพบวาพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ไมไดบัญญัติการยกเวนความผิดไว
4.5 วิเคราะหเปรียบเทียบสิทธิขางเคียง
หากพิจารณาเพลงพื้นบานที่รับการปกปองเปนสิทธิขางเคียงประเภทหนึ่งที่มิใชงาน
อันมีลิ ขสิทธิ์แตเป นสิทธิที่เกี่ยวของกับงานลิขสิทธิ์โดยเปนสิ ทธิที่เกิดจากการสรางสรรคงานของผู
แสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทางรองพรอมกลาวพากย แสดงตามบทบาท
ในการแสดงหรือการ กระทําอยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สิทธินักแสดงจึงถือเปนสิทธิขางเคียงที่
กฎหมายใหความคุมครองและบัญญัติไวรวมกับลิขสิทธิ์ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ปจจุบัน
เงื่อนไขการไดมาของสิทธินักแสดง คือ นักแสดงนั้นตองมีสัญชาติไทย หรือถิ่นที่อยูในประเทศไทย
หรือ การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร นักแสดงไดรับความคุมครอง
สิทธิจากปจเจกชน นักแสดงจึงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึกการแสดงของตน การที่สิทธิของ
นั กแสดงเป น เพี ย งสิ ทธิขางเคี ย งตามพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั้น นักแสดงเปน เพีย งผู
นํ าเสนอผลงานออกสู ส าธารณชน นั กแสดงจึงไม ใชผู ทําหรือ ผูกอเกิ ดงานอั น มี ลิขสิท ธิ์ สิ ทธิของ
นั ก แสดงจึ งไม มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ สิท ธิในงานอั น มี ลิข สิท ธิ์และนัก แสดงก็ ไมใชเจาของลิ ขสิ ท ธิ์
ผลที่ตามมาก็คือสิทธิของนักแสดงจึงเปนเพียงสิทธิขางเคียง แตนักแสดงก็ไดรับสิทธิของนักแสดงตาม
ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537นั ก แสดงจึ ง สามารถมี สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วของนั ก แสดงตามมาตรา 44
พระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งตามมาตรานี้ไดกําหนดสิทธิผูกขาดแกนักแสดง ในฐานะ
นักแสดงเปนปจเจกชน และสิทธิในคาตอบแทนที่เปนธรรมนี้เปนสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
เมื่ อ พิ จ ารณาสิ ท ธิ ข างเคี ย งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไต ห วั น ค.ศ.2010 นั ก แสดง
(performer) ภายใตบทบัญญัติมาตรา 7 bis พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 นักแสดง
ไดรับการปกปองการแสดงของตนในฐานะที่สิทธิในการแสดงเปนงานของปจเจกชนตามพระราชบัญญั ติ
ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 โดยการแสดงของนักแสดงตามมาตรา 7 bis พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ไตหวัน
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ค.ศ.2010 อาจเป นได ทั้งการแสดงละครหรือดนตรีสมั ยใหม หรือการแสดงคติชนพื้ น บ าน (folklore)
แมวาคติชนพื้นบานเปนงานที่เกิดขึ้นกอนการเกิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 และคติ
ชนพื้ นบ านไมไดรับ การปกป องตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ แตการแสดงคติช นพื้ น บ านยอมไดรับ ความ
คุมครองตามมาตรา 7 bis พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010 โดยสิทธิในการแสดงดังกลาว
ไมใชความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
เพลงพื้ นบานหรือดนตรีพื้นบานนับเปนหนึ่งในภู มิปญญาทองถิ่นของคนในชนบทที่
ถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุนสูรุน เพลงพื้นบานเปนการสะทอนถึงความเชื่อ คติพจน พิธีกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อทางศาสนาในขณะเดียวกันเพลงพื้นบานไดถูกบันทึกไวในรูปแบบสิ่ง
บันทึกเสียงและนําไปประกอบภาพยนตร อีกทั้งยังนําเพลงพื้นบานไปพัฒนาใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน
จนกลายเปนธุรกิจบันเทิง สงผลใหเพลงพื้นบานกลายเปนสินคาสงออกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยในหลายๆ ประเทศทั่วโลกและกลายเปนสินคาที่นํารายไดเขาสูประเทศอยางมหาศาล สําหรับ
ประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศลวนมีเพลงพื้นบานของแตละชุมชน เพลงพื้นบานเปนการถายทอด
วัฒนธรรมจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งหรือจากกลุมคนสมัยหนึ่งไปยังสมัยหนึ่ง ใชวิธีบอกตอปากตอปาก
เปนสําคัญ โดยไมทราบวาใครเปนผูริเริ่มเปนคนแรก แตคนในชุมชุนจะบอกวาเปนสิ่งที่สืบทอดตอๆ
กั น มาตามประเพณี และวั ฒ นธรรมดั้ งเดิม ของคนในชุ มชน ในแต ล ะท อ งถิ่น ได ป ระดิ ษ ฐเนื้ อร อ ง
ทํานองที่เรียบงาย มุงเนนความสนุกสนานและยอมรับวาเปนเอกลักษณของทองถิ่นตน เพลงพื้นบาน
ยั งเป น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดกั น มาโดยการการถายทอดทางมุ ข ปาฐะคิ ด คํ ารอ งขึ้น ดว ย
ปฏิภาณไหวพริบ และสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบานตามที่ปรากฏในเนื้อหาของเพลง ในสภาพ
สังคมที่ยังไมมีความเจริญตาง ๆ เพลงพื้นบานถือเปนสิ่งที่สรางความเพลิดเพลินใหสังคมอีกดวย
เพลงพื้นบานลานนาเปนเพลงของชุมชนภาคเหนือที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในวิถีชีวิต
ของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนามีการสืบทอดกันมาพื้นที่ตั้งแตบริเวณจังหวัดลําปาง แพร นาน
ลําพูน เชียงใหม เชียงราย และพะเยา วัฒนธรรมทองถิ่น สําเนียงทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
การดํารงชีวิต ซึ่งสะท อนออกมาในเพลงพื้ น บานที่ มีการสืบ ทอดมาอยางชานานซึ่ ง ไมทราบเป น ที่
แนชัดวาใครเปนผูริเริ่ม ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ในแตละเพลงไมไดรองเฉพาะเจาะจง
ในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ ง สามารถนํ ามาร องเล นได ทั่ วไปเพื่ อสร างความสนุ กสนาน และจะร องใน
ทํานองนั้น ทํานองนี้สลับกันไปมา การรองเพลงพื้นบานลานนามีเครื่องดนตรีการแสดงประกอบเพลงพื้นบาน
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ในอดี ตแสดงวิถีการดํ าเนิ นชี วิ ตของคนภาคเหนือหรือชาวลานนาที่มีผูกพั นกับเสียงเพลงตั้งแตวัยเด็ก
วัยหนุมสาว จนถึงวัยชรา
หากพิ จ ารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่ ง องค ป ระกอบสํ า คั ญ
ในเรื่องลิขสิทธิ์ที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายตองมีความคิดริเริ่ม เพลงพื้น บานจึงไมไดรับ
ความคุ มครองตามกฎหมาย กฎหมายทรัพยสิ นทางป ญ ญาของไทยมีที่มาจากสนธิสัญ ญาระหวาง
ประเทศ โดยมีกรอบความคิดเปนแนวบรรทัดฐานของกฎหมายที่จะใหความคุมครองในขอบเขตที่
ใกลเคียงกัน เชน อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs สงผลใหกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาของประเทศไทยประกอบขึ้นจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือหลักความสอดคลองกัน
(harmonize) ซึ่งกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิกทุกประเทศตองใหความคุมครองใน
มาตรฐานเดี ย วกั น และหลั ก การผู ก ขาดสิ ท ธิ เ พี ย งผู เ ดี ย ว (monopoly rights) อั น เป น การ
มอบสิทธิผูกขาดการเรียกเก็บคาตอบแทนแกเจาของทรัพยสินทางปญญารวมทั้งหลักความจําเปน
ในการสรางสมดุล (need to balance) เพื่ อการเป ดโอกาสแกสาธารณชนเขาถึงและใชป ระโยชน
จากผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไดบางกรณี เมื่อบุคคลอื่นหรือผูประกอบการนําเพลงพื้นบาน
ลานนาไปดัดแปลง แกไข กลับไดสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตชุมชนชาวลานนาที่ไดสืบทอดเพลง
พื้นบานกันมาชานานกลับไมมีสิทธิในการนําเพลงพื้นบานที่ถูกดัดแปลงใชสืบทอดตอไปได ทําใหเกิด
ความไม เป นธรรมตอชุ มชนที่ เป น เจาของแหงสิทธิ์โดยแทจริงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
จึงทําใหเกิดผลกระทบตอการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของคนในชุมชนในทองถิ่นที่บงบอกความ
เปนชาติ
เมื่ อเกิ ด ความไม เป น ธรรมกั บ คนในชุ ม ชนที่ เป น เจ าของและสื บ ทอดเพลงพื้ น บ าน
ดั ง นั้ น การคุ ม ครองสิ ท ธิ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ตามกฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ มี แ นวคิ ด มาจาก
สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางประเทศอันเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เพื่อคุมครองระหวางกัน
และกั น เช น อนุ สั ญ ญากรุ งเบอร น ค.ศ.1886 ความตกลง TRIPs ที่ เป น อนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การ
คุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศ
ภาคี จึ งมุ งเน นปกป องลิ ขสิ ทธิ์และทรัพ ยสิน ทางอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญ ญา
ทองถิ่นเพลงพื้นบานลานนาได

104

ผูวิจัยพบวาเพลงพื้นบานลานนา เกิดขึ้นจากประเพณี วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ของคนในท อ งถิ่ น ซึ่ ง เกิ ด จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานเพลงพื้ น บ า นขึ้ น โดยมิ ไ ด
ลอกเลียนแบบงานที่มีลิขสิทธิ์ของผูอื่นเปนแตเปนการใชภูมิปญญาทองถิ่นโดยการบอกตอๆ กันมา
และสรางสรรคโดยใชความรูความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเพลงพื้นบาน ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์
มาตรา 6 พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 ได กําหนดไว เชน งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม
งานศิลปกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานบันทึกเสียง งานภาพยนตร งานอื่นใดแผนกวรรณคดี ศิลปะ
หรื อ วิ ท ยาศาสตร เป น ต น อย า งไรก็ ต ามเพลงพื้ น บ า นล า นนาขาดองค ป ระกอบความคิ ด ริ เริ่ ม
เพราะชาวลานนาไดรองเพลงเลียนแบบเพลงพื้นบานของบรรพบุรุษที่มีมาตั้งแตอดีตแมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กนอยตามยุคสมัยก็ตาม แตเนื้อหาสาระสําคัญก็ยังคงไวเชนเดิม การรองเพลง
พื้ น บ า นที่ ใช วิธี ก ารร องต อ ๆ กั น มาเชน นี้ ไม ได ใชความคิ ดริเริ่มสรางสรรค ตามกฎหมายลิขสิ ท ธิ์
ประกอบกับ เพลงพื้ น บานลานนาไมได มีการจดบั น ทึกรายละเอีย ดและเนื้ อเพลงไวเปนลายลักษณ
อักษรใชวิธีการถายทอดแบบเพลงในรูปแบบมุขปาฐะ (Oral) คือการรองใหฟง จดจําและบอกตอๆ
กันมาเพลงพื้นบานจึงไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดวาผูใดเปนผูสรางสรรคผลงาน
เพลงพื้นบานลานนาเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลานนาในตัวผูทรงสิทธิในดานการ
ขาดองคประกอบความคิดริเริ่มเพลงพื้นบานลานนาจึงไมใชงานอันมีลิขสิทธิ์จึงทําให พระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ขาดความเหมาะสมตอการปกป องสิ ทธิเพลงพื้ น บ านล านนาแต เพลงพื้ น บ าน
ลานนาเปนเพียงงานสาธารณะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แตเอกชนสามารถนําไปใช ดัดแปลงหรือเผยแพร
อยางอิสระทําเอกชนเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงพื้นบานลานนา
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาเพลงพื้นบานลานนาไมอาจเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 เนื่ อ งด ว ยเพลงพื้ น บ า นล า นนาเกิ ด ขึ้ น ก อ นการประกาศใช
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อีกทั้งเพลงพื้นบานลานนายังขาดคุณสมบัติทั้งสิ้น 3 ประการ
ประการที่หนึ่ง เพลงพื้นบานลานนาขาดองคประกอบความคิดริเริ่ม (Originality) ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์เพราะชาวลานนาไดรองเพลงเลียนแบบบรรพบุรุษ ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาเล็กน อยแมเนื้ อหาสาระสําคัญ ยังคงไวเช น เดิ ม ในการรองเพลงเชน นี้ในทางกฎหมายถือวา
ศิลปนชาวลานนาไมไดใชความคิดริเริ่มเพื่อสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แตการรอง
เพลงพืน้ บานลานนาเปนการทําซ้ําผลงานของบรรพบุรุษเทานั้น
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ประการที่ ส อง เพลงพื้ น บ า นล านนาไม อ าจระบุ ตั ว ผู ส ร างสรรค ได เนื่ อ งจากเพลง
พื้นบานลานนาไมมีการบันทึกเนื้อเพลงและรายละเอียดตางๆ ไว แตใชวิธีรองสืบทอดกันมาในรูปแบบ
มุ ข ปาฐะ (oral) คื อ การร อ งให ฟ งและจํ า สื บ ทอดต อ ๆ กั น มา เพลงพื้ น บ านล านนาจึ งไม ป รากฏ
หลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร ผูประพันธและไมอาจระบุตัวผูสรางสรรคและวันเวลาที่สรางสรรค
เพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประการที่ ส าม พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 มุ ง เน น การให ค วามคุ ม ครอง
เด็ดขาดเพียงผูเดียวและจํากัดการคุมครอง 50 ป แตเพลงพื้นบานลานนาเปนสิทธิชุมชนจึงเปนสิทธิ
เชิงซอนยังไมมีการแบงแยกสิทธิอยางชัดเจน สิทธิใดเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง และสิทธิของ
ชุ ม ชนเป น ระบบทรั พ ย สิ น เชิ งซ อ นหรื อ ทรั พ ย สิ น ร ว ม ซึ่ งคนในชุ ม ชนทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใช ป ระโยชน
เผยแพร อนุรักษและสงตอภูมิปญญาทองถิ่น แตสมาชิกไมมีสิทธิโอนขายจําหนายภูมิปญญาทองถิ่น
และเพลงพื้นบานแกบุคคลภายนอก
สิทธิของชุมชนเพื่อการใชสิทธิตามกฎหมายเพลงพื้นบานลานนาเปนภูมิปญญาทองถิ่น
ของชาวลานนา ชาวลานนาใชวิธีมุขปาฐะ (oral) สืบทอดเพลงพื้นบานลานนาสิทธิในเพลงพื้นบาน
ลานนาจึงเปนสิทธิของชุมชน เชนเดียวกับภูมิปญญาทองถิ่นอื่น ๆ เชน เครื่องจักสาน ดังนั้นเจาของ
เพลงพื้นบานลานนาจึงเปนของชุมชนลานนาจากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ตามมาตรา 43 ได ให สิ ท ธิ ชุ ม ชน ชุ ม ชนย อมมี สิ ท ธิ อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ห รื อ ส งเสริม ภู มิ ป ญ ญา
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ซึ่งเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดที่ใหสิทธิชุมชนไว
ทํ าให เห็ น ว าเพลงพื้ น บ านล านนาเป น ของชุ ม ชนโดยมี สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมในภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ตน
กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเห็นสมควรไดรับการแกไขปรับปรุง
สิทธิของชุมชนในภูมิปญญาทองถิ่นเพลงพื้นบานลานนาในผูวิจัยพบวาสิทธิของชุมชน
ไม มีการแบงแยกที่ชัดเจนวาสิ ทธิใดเป นสิทธิครอบครอง สิทธิใดเป นเปนกรรมสิทธิ์ทําใหสงผล ตอ
ขอบเขตแหงสิทธิชุมชนในภูมิปญญาทองถิ่นเพลงพื้นบานลานนา คือชุมชนในเพลงพื้นบานลานนาขาด
ความชั ดเจนในระบบสิ ท ธิครอบครองเพื่อการใชป ระโยชนจ ากเพลงพื้ น บ านลานนา จึงเห็น ไดวา
พระราชบั ญญั ติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537 ไดรับแนวคิดมาจากจากอนุ สัญ ญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886
และความตกลงทริป ส กฎหมายลิ ขสิทธิ์ไทยจึงตั้งอยูบ นแนวคิดสิท ธิปจ เจกชนหรือเอกชน ทํ าให
กฎหมายลิขสิท ธิ์ป กป องสิ ทธิมนุ ษยของบุคคลไมใชสิทธิชุมชน ถึงแมกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์จ ะให ความ
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คุมครองในรูปของสิทธิรวมแตก็มิไดรวมถึงสิทธิของชุมชนถึงแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แตเนื่องดวยภูมิปญญาทองถิ่นมีความหลากหลาย
ทําใหผลผลิตที่เกิดขึ้นจากภูมปญญาทองถิ่นมีทั้งแบบจับตองได เชน งานหัตถกรรม เครื่องประดับ
ผลผลิตที่จับตองไมได เชน เพลงพื้นบาน ตํานาน นิทาน
หากจะพิ จารณาสิ ทธิขางเคีย ง ตามพระราชบั ญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 44
สิทธิของนักแสดง การรองเลนเพลงพื้นบานลานนาในแตละครั้งจะประกอบไปดวยนักดนตรี นักรอง
นักเตน นักรําและผูซึ่งแสดงทาทาง ดังนั้น นักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4
นั ก แสดงจึ งเป น สิ ท ธิ ขางเคี ย ง นั กแสดงจึ งได สิ ท ธิดั งต อไปนี้ สิ ท ธิแ พรเสี ย งแพรภ าพหรื อ เผยแพร
ตอสาธารณะชน สิทธิบันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึก และสิทธิทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มี
ผูบันทึกไว แมวานักแสดงจะไดรับความคุมครอง แตอยางไรก็ตามเพลงพื้นบานลานนาก็ยังมิใชงานที่
มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
5.2 ขอเสนอแนะ
ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะเนื่ อ งจากว า กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง
จึงไมอาจคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดครบทุกประเภท กรณีเพลงพื้นบานลานนาประเทศไทยควรมี
กฎหมายเฉพาะเพื่ อปกป องภู มิป ญ ญาทองถิ่นรวมกับพระราชบัญ ญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในส วน
กฎหมายเฉพาะมิตองกําหนดเงื่อนไขของความคิดริเริ่ม หรือความใหม ภูมิป ญญาท องถิ่น อันเป น
วัตถุแหงสิทธิ โดยชุมชนทองถิ่นเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นเปนวัตถุแหงความ
คุมครองตามกฎหมายสิทธิทางภูมิปญญาทองถิ่นไมควรมีระยะเวลาสิ้นสุด รวมทั้งภาครัฐตองเปน
ผูสนับสนุนการใชกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 43 ได ให สิท ธิชุ ม ชน ชุม ชนยอ มมี สิ ท ธิ อนุ รักษ ฟ น ฟู ห รือ สงเสริม
ภูมิปญญาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ซึ่งเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดที่ใหสิทธิ
ชุ ม ชนไว ทํ า ให เห็ น ว าเพลงพื้ น บ า นล านนาเป น ของชุ ม ชนโดยมี สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมในภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นตน เพื่อการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อจัดการเรื่องผลประโยชนจาก
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น แก ชุ ม ชนอย างเป น รู ป ธรรม โดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป กป อ งการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณีคนพื้นเมืองไตหวัน ค.ศ.2007 เปนตนแบบ ซึ่งวัตถุประสงคพระราชบัญญัติ
ปกป องการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบประเพณี คนพื้ น เมื อ งไต ห วั น ค.ศ.2007 ตามมาตรา 1
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มีวั ตถุ ป ระสงค ตองการปกป องการสร างสรรค การแสดงออกสติปญ ญาตามประเพณี (traditional
intellectual creation) ตองการสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคนพื้นเมือง โดยสถานะกฎหมายฉบับ
นี้ คื อ การเป น บทบั ญ ญั ติ พื้ น ฐานของประชาชนคนพื้ น เมื อ ง การปกป อ งผลงานสร า งสรรค ต าม
พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 3 ไดให
การปกปองการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี (traditional intellectual creation) ของคน
พื้นเมือง โดยการแสดงออกทางสติปญญาตามประเพณีในที่นี้คือพิธีกรรมทางศาสนา การเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา ดนตรี การเตนรํา การแกะสลัก การทอ การออกแบบ เสื้อผา หัตถกรรมพื้นบาน
และผลิตภัณฑอื่นๆ และสิทธิในความเปนเจาของภายใตบังคับพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณี ไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 6 ผู ที่มีสิทธิยื่นคํ าขอจดทะเบี ยนการสรางสรรคทาง
สติ ป ญญาตามประเพณี คื อกลุ มคนพื้ นเมื องหรื อชนเผ า แต เอกชน (individual) ไม มีสิ ทธิ จดทะเบี ยน
หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพื้นเมืองหรือชนเผา ระยะเวลาแหงการคุมครองพระราชบัญญัติปกปอง
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 15 สิทธิในความเปนเจาของในการ
สรางสรรคท างสติ ป ญ ญาตามประเพณี ไมมีระยะเวลาสิ้น สุดความคุมครอง แตความเปน เจาของ
ดังกลาวสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อกลุม คนพื้นเมืองหรือชนเผายุติหรือเลิกใชประโยชนจากการสรางสรรคทาง
สติป ญญา เมื่อพิจารณาพระราชบัญญั ติปกปองการแสดงออกทางวัฒ นธรรมแบบประเพณี ไตหวัน
ค.ศ.2007 ซึ่งมีแนวความคิดสอดคลองกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลกที่ไดมีกรอบแนวความคิด
ในการคุมครองทรัพยสินภูมิปญญาทั่วโลกโดยผานความรวมมือระหวางรัฐยอมรับวาภูมิปญญาทองถิ่น
มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนจํานวนมาก องคการทรัพยสินทางปญญาโลกไดรวมมือกับองคการ
การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เพื่อที่จะศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนํา
“ระบบกฎหมายเฉพาะ” (Sui Generis) มาใชในการคุมครองศิลปะพื้นบาน โดยมีหลักการพื้นฐานวา
การใหความคุมครองแกศิลปะพื้นบานนั้นไมจําเปนตองอยูภายใตกรอบความคิดตั้งเดิมของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม
องคความรูเดิมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครองการแสดงออกทาง
วั ฒ นธรรมพื้ น บ าน (Traditional Culture Expression หรื อ Expression of folklore ) และได มี ก าร
ออกร างพระราชบั ญ ญั ติ บทบั ญ ญั ติ เพื่ อคุ มครองศิ ลปวั ฒ นธรรมพื้ นบ าน (Draft Provision for the
Protectional of Expressions of Folklore) ถึงแม การออกรางพระราชบั ญญั ติบทบั ญญั ติเพื่ อคุมครอง
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ศิลปวัฒนธรรมพื้ นบ าน ไมได กําหนดไวเปนที่ แนชัดวา ภูมิป ญญาท องถิ่นจะเปนของรัฐหรือของชุ มชน
ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับประเทศสมาชิกที่จะกําหนดในแตละประเทศวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนของใครขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละประเทศ เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ไดให
สิทธิชุมชน ชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟูหรือสงเสริมภูมิปญญาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น ซึ่งเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดที่ใหสิทธิชุมชนไว ทําใหเห็นวาเพลงพื้นบานลานนาเปน
ของชุมชนโดยมีสิทธิอันชอบธรรมในภูมิปญญาทองถิ่นตน จึงเห็นสมควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อปกปอง
เพลงพื้นบานอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีกรอบความคิด ดังนี้
ประการที่หนึ่ง การกําหนดคํานิยามศัพท องคประกอบของการสรางสรรค ไมตองกําหนด
เงื่อนไขวาการสรางสรรคตองเปนสิ่งใหม หรือมีความใหม หรือตองมีความคิดริเริ่ม ไมตองมีการระบุตัว
ผูสรางสรรค และวันเวลาที่ ถูกสรางสรรค ควรกํ าหนดเงื่อนไขการสรางสรรควา เป น แสดงออกทาง
ความคิดที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนตามปกติและผลผลิตจากการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเพณียอมไดรับการปกปองตามกฎหมาย ถึงแมวาผลผลิตดังกลาวเปนการผลิตเลียนแบบผลงาน
ของบรรพบุ รุษ แต ห ากคนในชุ มชนผลิ ต หรือ สร างสรรคงานที่ มี ความใหม หรือ เป น สิ่ งใหม หรื อ
เกิดจากความคิดริเริ่ม เพลงพื้นบานจึงเปนการแสดงออกทางความคิดที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
จึงไดรับการปกปองเพื่อเปนการสงตอทางวัฒนธรรมตอไป
ประการที่ สอง การคุ มครองสิทธิ ในความเป น เจาของเพลงพื้ น บ านไมมีระยะเวลา
สิ้นสุดความคุมครอง แตความเปนเจาของดังกลาวจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อชุมชนเลิกใชประโยชนจากการ
สรางสรรคเพลงพื้นบาน
ประการที่สาม ระยะเวลาการคุมครองเมื่อสิทธิในการสรางสรรคเพลงพื้นบานไมมี
ระยะเวลาสิ้นสุด ประกอบกับสิทธิดังกลาวเปนสิทธิชุมชน การจัดการรายไดจากการสรางสรรคเพลง
พื้ น บ านจึ งต องมี ระบบที่ เหมาะสม เพื่ อบริห ารจัดการผลประโยชนที่ไดจ ากการสรางสรรคเพลง
พื้นบานตามประเพณีของคนในชุมชน ชุมชนจึงเปนผูทรงสิทธิในการสรางสรรคเพลงพื้นบาน
ประการที่สี่ ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อจัดการเรื่องผลประโยชนจากภูมิปญญา
ทองถิ่นแกชุมชนอยางเปนรูปธรรม การปกปองและคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหมีสิทธิเต็มที่ใน
การปองกันไมใหบุคคลอื่นหรือสมาชิกในชุมชนกลาวอางความเปนเจาของหรือผูทรงสิทธิในภูมิปญญา
ทองถิ่นหากมีการละเมิดภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนจะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจึงควรรับรองสิทธิ
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ใหชุมชนนั้นมีสิทธิในทางกฎหมายใหชัดเจนเพื่อประโยชนในและพิทักษและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
และนําไปใชแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยเปนการสวนตัวและเพื่อเปนการขจัดขอขัดแยงในเรื่องการ
ตีความขอกฎหมาย
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