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บทท่ี 1 

บทนํา 

ประเทศไทยทุกภูมิภาคท่ัวประเทศลวนมีเพลงพ้ืนบานของตนเพลงพ้ืนบานจึงเปนท้ัง

ภูมิปญญาทองถ่ินและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินท่ีถายทอดกันมาจนเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศ บงบอกความเปนชาติและวัฒนธรรมของคนไทยท่ีสงตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซ่ึงทําใหวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ

ของคนในชุมชนไดเลือนหายไป เพลงพ้ืนบานเปนวัฒนธรรมท่ีมีการถายทอดจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง

หรือจากกลุมคนสมัยหนึ่งไปยังสมัยหนึ่งโดยใชวิธีบอกตอปากตอปากเปนสําคัญ  โดยไมทราบวาใคร

เปนผูริเริ่มเปนคนแรก  ซ่ึงคนในชุมชนสืบทอดตอๆกันมา ตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีสืบ

ทอดกันมาของคนในชุมชน แตละทองถ่ินไดประดิษฐเนื้อรอง ทํานองตามความนิยมและยอมรับวาเปน

เอกลักษณของทองถ่ินตน เพลงพ้ืนบานถือเปนสิ่งท่ีสรางความเพลิดเพลินใหสังคมอีกดวย 0

1 ซ่ึงใน

สภาวะปจจุบันเพลงพ้ืนบานเปนสิ่งท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ อันเนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมการ

บันเทิงไดนําเพลงพ้ืนบานมาบันทึกเสียงและนําไปใชเปนเพลงประกอบละครภาพยนตร สงผลใหเพลง

พ้ืนบานเปนท่ีรูจักกันแพรหลายท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพลงพ้ืนบานจึงเปนสินคาท่ีสราง

รายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล 

 เพลงพ้ืนบานเปนภูมิปญญาชาวบาน และเปนแสดงออกทางวัฒนธรรมและประเพณี

ทําใหองคกรระหวางประเทศไดเล็งเห็นความสําคัญจึงใหความคุมครอง และปกปองเพลงพ้ืนบานโดย

มีกรอบความคิดเปนแนวบรรทัดฐานของกฎหมายท่ีจะใหความคุมครองในขอบเขตท่ีใกลเคียงกัน เชน

อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs ซ่ึงเปนอนุสัญญาเก่ียวกับการคุมครองลิขสิทธิ์

ระหวางประเทศตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศภาคีจึงมุงเนนปกปอง

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม   ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานได 

                                                           
1 เรไร  ไพรวรรณ.(2553). คติชนและภูมิปญญา .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี,

น.25 
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 ในการนี้เพลงพ้ืนบานลานนาเปนเพลงท่ีชุมชนภาคเหนือท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใน

วิถีชีวิตของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนามีการสืบทอดกันมาพ้ืนท่ีตั้งแตบริเวณจังหวัดลําปาง 

แพร นาน ลําพูน เชียงใหม เชียงราย และพะเยา วัฒนธรรมทองถ่ิน สําเนียงทองถ่ิน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในดาราดํารงชีวิต ซ่ึงสะทอนออกมาในเพลงพ้ืนบานท่ีมีการสืบทอดมาอยางชานานซ่ึงไม

ทราบเปนท่ีแนชัดวาใครเปนผูริเริ่ม ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ถายทอดโดยการบอกตอ

กันมาแบบรุนสูรุน 1

2  หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซ่ึงองคประกอบสําคัญใน

เรื่องลิขสิทธิ์ท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายตองมีความคิดริเริ่ม  และเพลงพ้ืนบานจึงไมไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยมีท่ีมาจากสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศโดยมีกรอบความคิดเปนแนวบรรทัดฐานของกฎหมายท่ีจะใหความคุมครองในขอบเขตท่ี

ใกลเคียงกัน เชน อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs สงผลใหกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาของประเทศไทยประกอบข้ึนจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือหลักความสอดคลองกัน 

(harmonize) ซ่ึงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิกทุกประเทศตองใหความคุมครองใน

มาตรฐานเดียวกันและหลักการผูกขาดสิทธิเพียงผูเดียว (monopoly rights) อันเปนการมอบสิทธิ

ผูกขาดการเรียกเก็บคาตอบแทนแกเจาของทรัพยสินทางปญญารวมท้ังหลักความจําเปนในการสราง

สมดุล (need to balance) เพ่ือการเปดโอกาสแกสาธารณชนเขาถึงและใชประโยชนจากผลงาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไดบางกรณี 2

3   เม่ือบุคคลอ่ืนหรือผูประกอบการนําเพลงพ้ืนบานลานนา

ดัดแปลง  แกไข  กลับไดสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตชุมชนชาวลานนาท่ีไดสืบทอดเพลงพ้ืนบานกัน

มาขานานกลับไมมีสิทธิในการนําเพลงพ้ืนบานท่ีถูกดัดแปลงใชสืบทอดตอไปได ทําใหเกิดความไมเปน

ธรรมตอชุมชนท่ีเปนเจาของแหงสิทธิ์โดยแทจริงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย จึงทําใหเกิดผล

กระทบตอการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ของคนในชุมชนในทองถ่ินท่ีบงบอกความเปนชาติ 

 จากท่ีไดกลาวขางตนเม่ือเกิดความไมเปนธรรมของคนในชุมชนในการคุมครองสิทธิท่ี

เปนผูคิดริเริ่มเพลงพ้ืนบานลานนากฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีมีแนวคิดมาจากสนธิสัญญาทวิภาคี

                                                           
2 เสาวภา  ไพทยวัฒน .(2538).พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยแนวทางการอนุรักษและการพัฒนา.

กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,น.47 
3 จุมพต ภิญโญสินวัฒน.( 2552). หลักเหตุผลของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

(วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. 463-465 
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ระหวางประเทศอันเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาข้ึนเพ่ือคุมครองระหวางกันและกัน เชน 

อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ความตกลง TRIPs ซ่ึงเปนอนุสัญญาเก่ียวกับการคุมครองลิขสิทธิ์

ระหวางประเทศตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศภาคีจึงมุงเนนปกปอง

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 3

4  ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบาน

ลานนาได  การศึกษาในครั้งนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือนําเสนอการคุมครองสิทธิของกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญากับเพลงพ้ืนบานลานนา  พรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหาชุมชนในทองถ่ินท่ีจะสืบทอดเพลง

พ้ืนบานโดยไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

1.2 สมมุติฐานการวิจัย 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาไทยขาดความเหมาะสมตอการปกปองผลผลิตท่ีเกิดจาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน จึงทําใหภูมิปญญาทองถ่ินจึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ท้ังๆ ท่ีภูมิปญญา

ทองถ่ินในชุมชนดังกลาวเปนผลผลิตจากแรงงานความอุตสาหะของมนุษยแตเม่ือผูประกอบการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาดัดแปลงกลับไดรับสิทธิตามกฎหมายอยางชอบธรรมและผูประกอบการเหลานี้กลับมี

สิทธิเรียกเก็บคาตอบแทนจากชุมชนทองถ่ิน ความไมเปนธรรมภายใตระบบกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาจึงควรไดรับการแกไข และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีจะเกิดข้ึนจําเปนตองสอดคลองกับ

สนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

1.3 วัตถุประสงคการศึกษา 

1.3.1. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินในประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีดานทรัพยสินทางปญญา แนวคิดความเปน

เลิศแหงความแตกตาง   และทฤษฏีตัวตนแหงชุมชน ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีเหลานี้มีความสําคัญตอการ

ปกปองภมิูปญญาทองถ่ิน 

1.3.3 เพ่ือศึกษาถึงมาตรการความคุมครองเพลงพ้ืนบานของกลุมประเทศไตหวัน 

                                                           
4 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.(2540).กฎหมายทรัพยสินทางปญญา : พ้ืนฐานความรูท่ัวไป ลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาความลับทางการคาความลับทางการคาเซมิคอนดักเตอรชิปพันธุ

พืชใหม. กรุงเทพฯ :นิติธรรม, น.14 - 15 
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1.3.4 เพ่ือศึกษาถึงความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ินขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) องคการการคาโลก (WTO)  

1.3.5 เพ่ือศึกษาถึงเอกลักษณของภู มิปญญาทองถ่ินและเพลงพ้ืนบานลานนา 

การศึกษาและเพลงพ้ืนบานหรือดนตรีพ้ืนบานของ กลุมประเทศไตหวัน เพ่ือเปนกรอบนําเสนอ

มาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีเหมาะสม 

1.4 วิธีการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยจะใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการศึกษาเชิงเอกสารไม

วาจากตัวบทกฎหมาย ความตกลงระหวางประเทศ แนวคําพิพากษาของศาลไทยและศาลตางประเทศ

ท่ีเก่ียวของ  รายงานการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงบทความและ

บทวิจารณตางๆ  ของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยจะศึกษารูปแบบและแนวทางการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินตามความตกลง

ระหวางประเทศและกลุมประเทศไตหวันและประเทศไทย ดังนี้ 

1.5.1 การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาอาศัยการวิเคราะหขอมูล

เอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของท้ังดานนิติศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.5.2 ศึกษาวิเคราะหความตกลงระหวางประเทศ การวิจัยฉบับนี้จํากัดขอบเขตไว

เพียงความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญ คือ ความตกลงทริปส 

อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 ซ่ึงสนธิสัญญาเหลานี้มีความเก่ียวของกับการปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.5.3 ศึกษาวิเคราะหมาตรการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมประเทศไตหวัน

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010   

1.5.4 การวิเคราะหมาตรการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินจะจํากัดขอบเขตการศึกษา

เพียงการพิจารณาบนแนวคิด ทฤษฎีตัวตนแหงชุมชน แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง เพ่ือ

การแสวงหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมตอการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินและสอดคลองกับ

สนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบแนวความคิดและทฤษฎีดานทรัพยสินทางปญญา 

1.6.2 ทําใหทราบมาตรการความคุมครองเพลงพ้ืนบานของกลุมประเทศไตหวัน 

1.6.3 ทําใหทราบความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ินขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) องคการการคาโลก (WTO)  

1.6.4 ทราบถึงเอกลักษณของภูมิปญญาทองถ่ินและเพลงพ้ืนบานลานนาตัวอยางใน

การศึกษา และเพลงพ้ืนบานหรือดนตรีพ้ืนบานของกลุมประเทศท่ีเลือกศึกษาประเทศไตหวันเพ่ือเปน

กรอบนําเสนอมาตรการทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีเหมาะสม 

1.6.5 จะเปนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเพลง

พ้ืนบาน 
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บทท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานเพลงพ้ืนบานลานนา 

เพลงพ้ืนบานเปนบทเพลงท่ีชาวบานในแตละชุมชนไดประดิษฐข้ึนมาตามความชอบ

ของคนในชุมชนนั้น ซ่ึงแสดงความเปนเอกลักษณของทองถ่ินตน เพลงพ้ืนบานถือเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติเปนบทเพลงท่ีไมทราบแนชัดวาใครเปนผูแตงเปนการถายทอดจากบรรพบุรุษท่ีทํา

ใหทราบถึง ความคิด ระเบียบแผน เรื่องราววิธีชีวิตของชาวบานหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ของคน

ในชุมชนท่ียึดถือเปนแนวปฏิบัติกันมาท่ีถายทอดผานเพลงพ้ืนบานท่ีสามารถสืบทอดวัฒนธรรมได   

2.1 ความหมายคําวา “เพลงพ้ืนบานลานนา” 

เพลงพ้ืนบานลานนาเปนคําท่ีประกอบข้ึนจากคําสองคําใหญ ๆ คือ คําวา “เพลง

พ้ืนบาน” และคําวา “ลานนา” โดยมีความหมายดังนี้ 

 เรไร ไพรวรรณ ไดใหคํานิยาม คําวา “เพลงพ้ืนบาน” ไววา 0

5 เพลงพ้ืนบานเปนเพลงท่ี

ชาวบานแตละทองถ่ินไดประดิษฐเนื้อรอง และทํานองข้ึนตามความนิยมของคนในทองถ่ินและคนใน

ทองถ่ินไดรับไดยอมรับวาเปนเอกลักษณของทองถ่ินตน เพลงพ้ืนบานเปนเพลงท่ีไมทราบแนชัดวาใคร

เปนผูแตงและเกิดข้ึนเม่ือใดแตเปนบทเพลงท่ีสืบทอดกันมานานโดยการทองจําปากตอปากมาชั่วหลาย

อายุคนมีทวงทํานองท่ีเรียบงาย ใชภาษาตรงไปตรงมาและไมจําเปนตองมีเครื่องดนตรีประกอบ เพลง

พ้ืนบานมักจะเกิดจาอารมณ 

 จตุพร  ศิริสัมพันธ ไดใหคํานิยาม คําวา “เพลงพ้ืนบาน” ไววา1

6 เพลงพ้ืนบานเปนเพลง

ท่ีชาวบานจดจําสืบบทอดกันมาแบบปากเปลา ใชรองเลนเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง โดยใชคํา            

ท่ีเรียบงาย เนนเสียงสัมผัสและจังหวะการรองเปนสําคัญ เพลงพ้ืนบานมีลักษณะเฉพาะคือเปนเพลงท่ี 

                                                           
5 เรไร  ไพรวรรณ. (2551) . โครงการผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบุรี                     

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป.กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ , น. 25  
6จตุพร  ศิริสัมพันธ.(2553). สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพลงพ้ืนบานโดยพระราช

ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉบับเสริมการเรียนรู .โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนเพลงพ้ืนบานโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,น. 50 



7 
 

ชาวบานอาศัยการฟงและจําไมมีการจดจําเปนตัวหนังสือ เนื้อรองเปนคํางายๆ ใชการปรบมือหรือใช

เครื่องประกอบจังหวะงายๆ ท่ีสําคัญ ตองมีเสียงรองรับกับลูกคูทําใหเกิดความสนุกสนานข้ึนเจริญชัย 

ชนไพโรจน นักวิชาการและผู เชี่ยวชาญดนตรีอีสานแหงวิทยาลัยดุริยางศิลป  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดใหคํานิยามคําวา “เพลงพ้ืนบาน” (folk song) ไววา2

7 

 เพลงพ้ืนบาน หมายถึงเพลงท่ีแตงข้ึนโดยชาวบาน ดวยเนื้อหาสาระ สํานวนและ

สําเนียงของชาวบาน เพลงพ้ืนบานจึงประกอบดวยลักษณะท่ัวไป 9 ประการ คือ 

 1. การไมทราบตัวผูแตง 

 2. ผูแตงแตงเพลงโดยไมผานการอบรมการแตงเพลง 

 3. เพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

 4. เพลงคือการแสดงออกทางดนตรีของคนสวนใหญ 

 5. นักรองและนักดนตรีสามารถขับรองหรือบรรเลงเพลงโดยไมผานการอบรมทาง

ทฤษฎ ี

 6. เพลงพ้ืนบานมีอายุเกาแก 

 7. เพลงพ้ืนบานเปนการสืบทอดดวยความทรงจํา 

 8. เพลงพ้ืนบานมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความนิยมของผูเลนและผูฟง 

 9. ไมมีบุคคลใดสามารถระบุไดวา ทํานองเพลงพ้ืนบานเดิมเปนเชนใด 

 สุมาลี นิมมานุภาพ ไดใหความหมายเพลงพ้ืนบาน ไววา 3

8 หมายถึงเพลงสังคมท่ีอยู

อาศัยอยูในชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีท้ังเพลงท่ีรองเดี่ยวคนเดียว รองโตตอบระหวางกัน

รองเปนหมูคณะ อาจมีเครื่องดนตรีท่ีสรางข้ึนเองอยางงาย บรรเลงประกอบหรือไมมีเครื่องดนตรี

ประกอบก็ตาม เปนเพลงท่ีเลนสืบทอดกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกลายลักษณอักษร

เลนกันเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยออนลาจากการงานในไรนา          

                                                                                                                                                                      
    

7 รุจา  เกตุสิริ. (2535).การศึกษาเพลงพ้ืนบานอีสานท่ีปรากฏในเพลงลูกทุงไทย.(วิทยานิพนธ

ศิลปะศาตรมหาบัณฑิตคณะศิลปะศาสตร) .มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  , น.35 
8 สุมาลี นิมมานุภาพ.(2527). ดนตรีวิจักขณ. กรุงเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, น.135 
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เพ่ือการแสดงความรักของชายหญิง เพ่ือประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือเหกลอม เพลงเหลานี้จะรองกัน

เปนภาษาถ่ินของทองถ่ินนั้น มีทวงทํานองการ บทขับรอง ทาทางประกอบ ตลอดจนเครื่องดนตรี

ประกอบอันเปนสัญลักษณของทองถ่ินนั้น ๆ 

 กาญจนา อินทรสุนานนท ไดใหความหมายของเพลงพ้ืนบาน ไววา 4

9 เปนเพลงท่ี

ชาวบานคิดแตงข้ึนมา ใชรองเลนกันในหมูบานของตน เพลงพ้ืนบานนั้นฟงงาย รองกันสั้นๆ มีลีลา

ทํานองซํ้ากันไปมา 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนเพลงพ้ืนบานในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความหมายวา เพลงท่ี

ชาวบานในทองถ่ินนั้นไดประดิษฐเนื้อรองและทํานองข้ึนตามความนิยมของคนในทองถ่ินนั้น ๆ       

ซ่ึงยอมรับกันวาเปนเพลงท่ีแสดงถึงอัตลักษณของคนในทองถ่ินตน และใชวิธีจําสืบทอดกันมา ไมทราบ

ตัวผูแตงท่ีแนชัด ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชน 

สวนคําวา “ลานนา” จากการคนควา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินัน บ.คอมมอน 5

10 

เปนชุมชนเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรทางสังคมกอสรางอาณาจักร ในสมัยของ พญาเม็งราย เจาเมือง

หิรัญนครเงินยางเชียงแสนไดรวบรวมเมืองนอยใหญมาเปนอาณาจักรโยนกเชียงแสน จากนั้นจึงได

ขยายอาณาบริเวณของอาณาจักรผานการทําศึกสงคราม ขยายอาณาเขตและขนานนามอาณาจักรข้ึน

ใหมวาอาณาจักรลานนา โดยมีการยายราชธานีมาอยูท่ี นครเชียงใหมนับตั้งแตป พ.ศ. 1893 

เสาวภา ไพทยวัฒน ไดอธิบาย ไววา 6

11 ลานนา เปนพ้ืนท่ีซ่ึงแสดงเอกลักษณของ

วัฒนธรรมลานนาหรือลานนา นับตั้งแตบริเวณ จังหวัดลําปาง แพร นาน ลําพูน เชียงใหม เชียงราย 

และพะเยา ลักษณะวัฒนธรรมจะชัดแจงในดานภาษาและสําเนียงในทองถ่ิน การดําเนินชีวิต            

มีวัฒนธรรมรวมกันในทองถ่ิน 

                                                           
9 กาญจนา อินทรสุนานนท.(2545). สารานุกรมดนตรีและเพลงไทย.กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา

จํากัด ,น.102  
10 ฐิตินัน บ.คอมมอน.(2555).วรสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 

– ธันวาคม ประจําป 2555 ,น.155 
11 เสาวภา ไพทยวัฒน.(2538).พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยแนวอนุรักษและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : 

ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, น.20 
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จากคํานิยามท้ังสอง ในงานวิจัยชิ้นนี้ “เพลงพ้ืนบานลานนา” จึงมีความหมายวา   

เพลงท่ีชุมชนชาวลานนาไดประดิษฐเนื้อรองและทํานองข้ึนตามความนิยมของคนลานนา ซ่ึงยอมรับ

กันวาเปนเพลงท่ีแสดงถึงอัตลักษณของคนในทองถ่ินตน และใชวิธีจําสืบทอดกันมา ไมทราบตัวผูแตง

ท่ีแนชัด    ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

2.2 ความเปนมาลานนาไทย 

ในบริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือตนบนเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ของประเทศไทยได               

เคยเปนท่ีตั้งของกลมบานเมืองท่ีมีการปกครองเปนแควนอิสระ รวมท้ังดินแดนบางสวนของประเทศ

พมา จีน และลาว มีชื่อเรียกเปนท่ีรูจักกันวา “ลานนา” 7

12 อาณาจักรลานนาจะเริ่มตนเม่ือพระเจา             

มังรายสรางเมืองเชียงใหมเม่ือ พ.ศ. 1839 โดยไดรวบรวมแควนโยนกและหริภุญไชยไวไดเปนปกแผน 

ทรงประทับอยูท่ีเมืองเชียงใหมและไดกลายเปนราชธานีท่ีเปนศูนยกลางนับแตนั้นมา 

พระเจามังรายทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริยในวงศจักราชแหงเมืองหิรัญนครเงินยาง 

เปนโอรสของเจาลาวเมงกับนางเทพคําขยาย ราชธิดาของเจาเมืองเชียงรุง เม่ือทรงข้ึนเสวยราชย              

ท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง ใน พ.ศ. 1809 แลวทรงพิจารณาเห็นวาตัวเองเปนเชื้อสายโดยตรงท่ีสืบมา

จากปฐมกษัตริยแหงวงศลวจักราชแตเจาเมืองท่ีอยูโดยรอบไมถวายพระเกียรติ และไมสมัครสมาน

สามัคคีวิวาทแยงชิงไพรชิงแดนกันอยูเสมอ ทําใหเกิดความทุกขแกอาณาประชาราษฎรยิ่งนัก จึงมีดําริ

ท่ีจะปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองตาง ๆ เขาไวเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ตอมา

จึงทรงยกทัพไปตีเมืองตาง ๆ ท่ีอยูในเขตแควนโยนกไดเมืองมอบ เมืองไล เมืองเชียงคํา ตอมา ทรงได

โปรดใหสรางเมืองเชียงรายข้ึนใน พ.ศ. 1805 และทรงเสด็จมาประทับอยูท่ีเมืองเชียงราย 

นับตั้งแตนั้นมาสาเหตุท่ีพระเจามังรายทรงยายเมืองลงมาทางใตเพราะทรงหวั่นเกรง

กองทัพมองโกลซ่ึงกําลังจะยึดยูนนาน พมา และตังเก๋ีย ประกอบกับพลเมืองของเมืองหรัญนคร               

เงินยางเพ่ิมมากข้ึนทําใหท่ีอยูอาศัยไมเพียงพอจึงตองยายมาสรางเมืองใหมในท่ีราบอันมีความ                

อุดมสมบูรณ ถัดจากนั้นมาอีก 5 ป เสด็จไปประทับอยูท่ีเมืองฝางตอมายึดเมืองเชียงของไดใน พ.ศ. 

1812 และใน พ.ศ. 1819 พระเจามังรายยกกองทัพเพ่ือจะไปตีเมืองพะเยา ซ่ึงขณะนั้นพระเจางําเมือง

                                                           
12 เกสร  ยอดแกว.(2560). อัตลักษณของคนลานนาจากบทเพลงลูกทุงคําเมืองท่ีขับรอง 

โดยอบเชย เวียงพิงค.(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต) .เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม, น.20 
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ครอบครองอยู แตไมมีการรบท้ังสองฝายกลับเปนไมตรีตอกัน จึงทําใหแควนพะเยายังคงเปนอิสระ 

พระเจามังรายทราบขาวถึงความอุดมสมบูรณของแควนหริภุญไชย ซ่ึงขณะนั้นมีอํานาจปกครองอยูใน

เขตท่ีราบลุมแมน้ําปงและแมน้ําวัง จึงประสงคจะยึดครองเมืองหริภุญไชยไวในพระราชอํานาจ ทรงใช

ความพยายามอยูหลายปโดยสงไสศึกเขาไปอยูในเมืองหริภุญไชย ในท่ีสุด  ก็ยกกองทัพจากเมือง

เชียงรายเพ่ือจะไปตีเอาเมืองหริภุญไชย  โดยสรางเมืองพราวข้ึนเปนท่ีชุมนุมพลกอนจะยกพลไปตี

เมืองหริภุญไชย ในท่ีสุดก็ยกกองทัพจากเมืองพราวไปตีเมืองหริภุญไชย และก็สามารถยึดเมือง            

หริภุญไชยไดใน พ.ศ. 1829 พระเจามังรายทรงประทับอยูเมืองหริภุญไชยเพียง 2 ป จึงไดมอบให               

ขุนนางชื่ออางฟาปกครองเมืองหริภุญไชย  ตอมาทรงสรางเวียงกุมกามเปนท่ีประทับใน พ.ศ. 1829 

และในท่ีสุดใน พ.ศ. 1839 ไดทรงสรางเมืองแหงใหมอีกครั้งในบริเวณท่ีราบ เชิงดอยสุเทพ เม่ือสราง

เสร็จแลวจึงใหชื่อเมืองแหงนี้วา นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ซ่ึงตอมาไดมี ความสําคัญกลายเปน

ศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา 

หลังจากสรางเมืองเชียงใหมเสร็จไมนาน พญาเบิกผูปกครองนครเขลางคซ่ึงเปนราช

บุตร ของพญายีบาอดีตกษัตริยผูครองแควนหริภุญไชย ไดยกทัพจากเมืองเขลางคนครมาเพ่ือจะชิงเอา

เมืองหริภุญไชยคืนแตกองทัพเมืองเชียงใหมสามารถรบชนะกองทัพเขลางคนครพญาเบิกสิ้นชีวิต               

ในการรบและตอมากองทัพเชียงใหมก็สามารถยึดเมืองเขลางคนครได หลังจากนั้นพระเจามังราย             

ก็โปรดแตงตั้งขุนนางชาวเขลางคนครเปนเจาเมืองปกครองและข้ึนตรงตอเชียงใหม   พระเจามังราย 

ไดใชเวลาตลอดพระชนมชีพประทับอยูท่ีเมืองเชียงใหม  เพ่ือสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันให

เกิดข้ึนภายในดินแดนแหงใหม ท่ีพระองค ได เขามายึดครองนี้   พระองคพยายามท่ีจะสราง                                 

ความกลมกลืนใหเกิดข้ึนในระหวางผูคนท่ีมาจากแควนโยนกกับชาวแควนหริภุญไชย  ตลอดจน     

ชนพ้ืนเมืองท่ีอยูในเขตท่ีราบลุมแมน้ําปง   โดยการรับการสืบทอดอารยธรรมทางศาสนาจากเมือง              

หริภุญไชยไวและเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค813 

อาณาจักรลานนา คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตท่ีตั้งอยูบริเวณภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยตลอดจนสิบสองปนนา เชน เมืองเชียงรุง (จิ่งหง) มณฑลยูนนาน                         

ภาคตะวันออกของพมา ฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวิน ซ่ึงมีเมืองเชียงตุงเปนเมืองเอก ฝงตะวันตก

แมนําสาละวิน มีเมืองนายเปนเมืองเอก โดยมีเมืองเชียงใหม เปนราชธานี มีภาษา ตัวหนังสือ 

                                                           
13 เสาวภา ไพทยวัฒน, อางแลวเชิงอรรถท่ี 11,หนาท่ี 8 
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วัฒนธรรม และประเพณีเปนของตนเอง  ตอมาถูกปกครองในฐานะรฐับรรณาการของอาณาจักรตองอู 

อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรอังวะ  จนสิ้นฐานะอาณาจักร  กลายเปนเมืองสวนหนึ่งของ

อาณาจักรอังวะในราชวงศนยองยานไปในท่ีสุด ลานนา หมายถึง ดินแดนท่ีมีนานับลาน หรือมีท่ีนา

เปนจํานวนมาก คูกับลานชาง คือดินแดนท่ีมีชางนับลานตัว เม่ือป พ.ศ. 2530 คําวา "ลานนา" กับ 

"ลานนา" เปนหัวขอโตเถียงกัน ซ่ึงคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย ซ่ึงมี ดร. ประเสริฐ ณ นคร 

เปนประธาน ไดใหขอยุติวา "ลานนา" เปนคําท่ีถูกตอง และเปนคําท่ีใชกันในวงวิชาการ ปญหาท่ี

นําไปสูการโตเถียงกันนั้น สืบเนื่องมาจากในอดีตการเขียนมักไมคอยเครงครัดในเรื่องวรรณยุกต               

แตก็เปนท่ีเขาใจกันวา แมจะเขียนโดยไมมีรูปวรรณยุกตโทกํากับ แตใหอานเหมือนมีวรรณยุกตโท

สําหรับคํา "ลานนา" นาจะมาจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ท่ีวา "ลานนาหมายถึงทําเลทํานา" ซ่ึงทําใหคําวาลานนาใชกันมาเปนเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ ภายหลัง 

พ.ศ. 2510 นักวิชาการระดับสูงพบวาลานนาเปนคําท่ีถูกตองแลว และชัดเจนยิ่งข้ึนเม่ือ ดร.                     

ฮันส เพนธ คนพบคําวา "ลานนา" ในศิลาจารึกท่ีวัดเชียงสา ซ่ึงเขียนข้ึนในป พ.ศ. 2096 อยางไรก็ดี 

การตรวจสอบคําวา ลานนา ไดอาศัยศัพทภาษาบาลี โดยพบวาทายคัมภีรใบลานจากเมืองนานและท่ี

อ่ืน ๆ  

2.3 ประวัติและความเปนมาเพลงพ้ืนบานลานนา 

เนื่องจากเพลงพ้ืนบานแตละภูมิภาคมีลักษณะท่ีแตกตางกันมีการแตงเนื้อรองมาจาก

การดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการบอกตอ ๆ กันมาเปฯวรรณกรรมแบบมุกปาฐะ จึงไมทราบแนชัดวา

ใครเปนผูแตง คือในแตละเพลงไมไดรองเฉพาะเจาะจงในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง สามารถนํามา           

รองเลนไดท่ัวไปเพ่ือสรางความสนุกสนาน ชีวิตของชาวลานนาแตเดิมนั้น ผูกพันอยูกับเสียเพลงเกือบ

ตลอดเวลา ตั้งแตวัยทารก มีเพลงขับกลอม ในวัยเด็ก มีเพลประกอบการละเลนตาง ๆ ท่ีทําให

การละเลนนั้นสนุกสนาน เม่ือถึงวัยหนุมสาว ก็มีประเพณีการแอวสาว ซ่ึงหนุมๆ จะนําเครื่องดนตรี

ประเภทสะลอ ซึง เปยะ บรรเลงไปตามทางขณะไปเยือนหญิงท่ีตนหมายปอง มีการขับสํานําท่ี        

เรียกวาจอย สวนในงานพิธีและงานรื่นเริงตามเทศกาลตาง ๆ เชนในพิธีข้ึนบานใหม พิธีบวชนาค ฟอน

ผีมดผีเม็ง เชนผีบรรพบุรุษ จะประกอบไปดวยการบรรเลงดนตรี การขับรองเพลงและการแสดงเพลง

ปราสาทบรรจุศพเขาสูปาชาเพลงพ้ืนบานลานนานั้น อาจจัดแบงไดหลายวิธี เชน แบงตามเวลาและ

โอกาสการแสดงออก อาจจะแบงได เปนเพลงรองเลน เพลงพิธีกรรม เพลงกลอมเด็ก ฯลฯ                        
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ในท่ีนี่จะจัดแบงเพลงตามลักษณะของการแสดงออก โดยคํานึงถึงองคประกอบ 2 อยาง คือ                   

ดนตรี และเนื้อรอง ซ่ึงแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

เพลงท่ีไมมีเนื้อรอง หรือเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงท่ีเกิดจากการบรรเลงดวยเครื่อง

ดนตรีลวน ๆ โดยไมมีการขับรอง เพลงประกอบนี้ มีท้ังการบรรเลงเดี่ยว ๆ และการเลนประสมวง

โอกาสในการเลนดนตรีมีท้ังการขับกลอมอารมณในยามวาง การเลนดนตรีของชายหนุมเวลา                 

ไปแอวสาวตอนกลางคืนการเลนงานรื่นเริงตาง ๆ เปนตนเพลงท่ีมีเนื้อรองแตไมมีดนตรีประกอบ                

แบงไดเปน 2 ประเภท คือบทเพลงทางมุขปาฐะ คือการขับรองเพลงท่ีจดจําสืบทอดกันตอ ๆ มา หรือ

เปนการขับรองท่ีเกิดจากปฏิญาณ ไหวพริบ เพลงเหลานี้จะใชขับรองกันเลนๆ เชน จอย คือการขับ

รองเด่ียวท่ีเอ้ือนเสียงทอดยาวแบบเดียวกับการขับสํานําของไทยภาคกลางชายหนุมมักขับจอยในยาม

ท่ีเดินทางไปแอวสาวเวลากลางคืนเพลงสําหรับเด็ก มีเพลงกลอมเด็ก เชน เพลงอ่ือ และเพลง

ประกอบการเลนของเด็ก เชน เพลงสิกกองกอ เพลงสิกชุงชา – สิกจุงจา เปนตน บทซอเบ็ดเตล็ด เผ็น

การขับซอของชาวบานลานนาแตโบราณ โดยเฉพาะการขับเลนๆ เพ่ือความครึกครื้น (“ซอ” หมายถึง

การขับรองบทเพลงมิไดหมายถึงเครื่องดนตรี) บทซอเบ็ดเตล็ดเหลานี้เปนบทเพลงพ้ืนบานลานนาทีสืบ

ทอดทางมุขปาฐะ มีเนื้อหาหรือลีลาท่ีแสดงใหเห็นอารมณขันของชาวบานท่ีรักความสนุกสนาน บทซอ

เบ็ดเตล็ด มีหลายชนิด เชน ซอกอม ซอบฮูจบ ซอกบเก่ิง ซอลายอํา ซอลายสอง เปนตน บทเพลงท่ีมา

จากวรรณกรรมลายลักษณ หมายถึงบทเพลงท่ีกวีลานนาไดแตงข้ึนเปนลายลักษณ มีปรากฏตนฉบับ

มาแตโบราณในใบลานและใบพับ (ปป) หนังสา (ลักษณะเดียวกับสมุดขอย) วรรณกรรมเหลานี้                   

แตงดวยคําประพันธสามารถนํามาอานดวยทํานองเสนาะในโอกาสตางๆ ดวยลักษณะลีลาของการขับ

รองจึงจัดเปนเพลงพ้ืนบานลานนาประเภทหนึ่ง เชน คราวซอหงสผาดํา โครงนางอมรา เปนตน                

เพลงผสมไดแก เพลงท่ีมีเนื้อรองและดนตรีบรรเลงประกอบ เปนการผสมระหวางเพลงประเภทท่ี 1 

และประเภทท่ี 2 เขาดวยกัน เพลงประเภทนี้ คือ “ซอ” นั่นเอง เปนเพลงพ้ืนบานลานนาท่ีอยูใน

ลักษณะ “เพลงปฏิพากย” คือมีผูขับรองชายหญิง ซ่ึงเรียกวา “ชางซอ” ขับรองโตตอบกันเรียกวาเปน 

“คูถอง” (คํา “ถอง” หมายถึงการโตตอบกัน)  
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ทวงทํานองซอแตดั้งเดิมมีหลายทํานองดวยกัน แตละทํานองจะมีลีลาในการเอ้ือนเสียงและลีลา

แตกตางกันออกไป9

14 

2.4 ประเภทเพลงของเพลงพ้ืนบานลานนา 

ชีวิตของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนา ผูกพันอยูกับเสียงเพลงตลอดเวลาตั้งแตใน

วัยเด็ก วัยหนุมสาว จนถึงวัยชรา เพลงพ้ืนบานภาคเหนือเปนบทรองมุขปาฐะ คิดคํารองข้ึนดวย

ปฏิภาณไหวพริบ ขับรองไดฟง และจดจําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ 10

15 เพลงพ้ืนบานคือการสะทอน 

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินนั้น วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงผูกพัน เพลงพ้ืนบานจะมีลักษณะ 

ใหความบันเทิง และใชประกอบในงานพิธีกรรมตาง ๆ เพลงพ้ืนบานแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลน 

มีปรากฏมานานแลวเก่ียวกับวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีมาชานานแลว แตไมปรากฏ

หลักฐานแนชัดวามีมาตั้งแตเม่ือใด เนื้อเพลงจะมีความเชื่อเกาแก ประเพณี และมีความเชื่อมโยง        

กับเผาตาง ๆ เพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลนภาคเหนือ คือในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน 

ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอนมีปรากฏอยูในวัฒนธรรมพ้ืนบานเนิ่นนานแลว เพียงแตไม

ปรากฎหลักฐานยืนยันถึงชวงเวลาท่ีเพลงเหลานั้นประเพณีความเชื่อท่ีเกาแกและมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกับคนไทยเผาอ่ืนไดดวย ฉันทลักษณของเพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลนภาคเหนือ               

มีลักษณะรวมกับเพลงลักษณะเดียวกันในกลุมชนเผาไทย ซ่ึงอาจนับไดวาเปนลักษณะสากลก็ได 

กลาวคือบทเพลงเหลานั้นจะไมมีการกําหนดความยาวท่ีแนนอน ความยาวของบทเพลงข้ึนอยูกับ

เนื้อหาท่ีพรรณนา โดยปกติเพลงเหลานั้นจะแบงเปนวรรค เพ่ือใหสะดวกตอการขับขาน และ

โดยท่ัวไปมักจะมีความยาววรรคละ 4 คํา ท่ีนาสังเกตก็คือในการสงสัมผัสนั้น มักเปนการสัมผัสเสียง

สระหรือเสียงวรรณยุกต และไมเครงครัดท่ีจะตองสงสัมผัสกันดวยเสียงตัวสะกดหรือตัวสะกด  

                                                           
14 พรพรรณ  วรรณา.(2542).เพลงคําเมืองในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 9 

กรุงเทพฯ มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพานิชย. สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562  

เขาถึงไดจากจาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannamusic.php 
15จตุพร  ศิริสัมพันธ .(2552). สารานุกรรมไทยสําหรับเยาวชน .เลมท่ี 35 สืบคนเม่ือวันท่ี 30 

มีนาคม 2562 เขาถึงไดจาก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2- 

infodetail04.html  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-2-
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วัตถุประสงคในการรองเพลงกลอมเด็กมีเพ่ือใหเด็กไดรับรูถึงความรักของผูกลอมอันสัมผัสไดจาก

กระแสเสียงท่ีฟงดูออนโยนและนุมนวล หลับดวยการประโลมใหเพลินใจ  และวัตถุประสงคเพลงรอง

เลนเพ่ือใหเด็กไดฝกการออกเสียงและการขับรองจากเพลงท่ีมีทํานองสนุกสนาน  ไดเรียนรูถึงสิ่งท่ีอยู

ใกลตัวและสิ่งท่ีอยูในจินตนาการ เพลงกลอมเด็กและเพลงรองของภาคเหนือซ่ึงเปนมรดกท่ีสรางข้ึน

จากวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีเรียบงายและตรงไปตรงมาท้ังในแงคิดและการแสดงออก  

ปจจุบันนี้เห็นไดวาผูท่ีพอจะรูเรื่องเพลงกลอมเด็กและเพลงรองเลนเหลานั้นมักจะมีไม

นอยกวา 50 ป และจํานวนผูรูดังกลาวก็นับวาจะลดนอยลงตามลําดับ สรุปลักษณะของเพลง                

กลอมเด็กและเพลงรองเลนภาคเหนือ 

1. มีฉันทลักษณท่ีไมตายตัว ความยาวไมแนนอน และมีการสงสัมผัสท่ีไมเครงครัด     

ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของวรรณกรรม มุขปาฐะท่ัวไป 

2. ภาษาท่ีใชภาษาไทยแทท่ีเรียบงายและตรงไปตรงมา 

3. มีการกรอยและการเพ่ิมของคําและเนื้อหาในเพลง 

4. เนื้อหาของเพลงมักกลาวถึงสภาพแวดลอมท้ังในธรรมชาติและในสังคมอยาง

ตรงไปตรงมา โดยมีอารมณหลักคือแสดงความรักและหวงใย มักไมมีอารมณเศรา เสียใจ โกรธแคน

หรือเพอฝน 

5. เนื้อหาของเพลงชัดเจนและตรงไปตรงมาคือ เพลงกลอมเด็กก็จะมุงชักจูงใหเด็ก

หลับ สวนเพลงรองเลน ก็จะกลาวถึงเรื่องท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมนิยมเรื่องนิยาย นิทางหรือชาดก 

6. เพลงกลอมเด็ก สามารถจําแนกตามคําข้ึนตนของเนื้อรองได 12 แบบ สวนเพลงรอง

เลน อาจจําแนกตามคําข้ึนตนของเนื้อรองได 4 แบบ 

7. บางเพลงเม่ือสืบจากภาษาและเนื้อหาแลวอาจสันนิษฐานไดวามีอายุประมาณ     

80-200 ป 

1) เพลงกลอมเด็กและเพลงเด็กรองเลนนี้ เม่ือดูจากปริมาณแลวเห็นวาเปนเพลง      

ท่ีใชอ่ือ คือเพลงท่ีใชขับกลอมใหเด็กหลับ และเพลงสิกชุงชา หรือเพลงท่ีเด็กใชประกอบการเลนชิงชา 

โดยท่ีมีเพลงเด็กเลนเพียงไมก่ีเพลง แตตอมาแลวเห็นวามีการใชเพลงตาง ๆ รวมสมัยเปนเพลงเด็กได

ดวยโดยไมจํากัด 
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ลักษณะของเพลงกลอมเด็ก จะไมมีกําหนดเวลาท่ีแนนอนจะเปนการพรรณนา จะมี

ความยาววรรคละสี่คําไมมีความยาวท่ีแนนอน มีการสัมผัสเสียงสระหรือเสียงวรรณยุกต ทํานองในการ

ขับรองทํานอง “อ่ือ”เปนการเปลงเสียงท่ีออกจากทางจมูก แบงไดเปนสองแบบการอ่ือแบบงาย             

และการอ่ือแบบธรรมนองธรรมวัตรตองใชความเชี่ยวชาญในการขับทํานองแบบลานนาประกอบ

ตัวอยาง เชน  

เพลงนอนเหียลูกเนอ หลับตาไปอวยซอย “นอนเหียลูกเนอ หลับตาไปอวยซอย               

หันไผมาขายกลวย ปองจิซ้ือหื้อกิน แมเจาไปไฮ เปนจิหมกไขมาหา แมเจาไปนา เปนจิหมกไขปามา

ตอน    แมเจามาฮอดแลว จึงคอยตื่นก๋ินนม” 

เพลงนอนสาเดอ  “นอนสาเดอหลับตาจวยจวย เขามาขายกลวยแมจะซ้ือใหกิน      

เจาสุบินนอนสาลูกแกว นอนอยูแลวในอูสายไหม นอนอูสิไกวไปไวไว นอนอูไทยไกวไปโตนเตน”  

เพลงสิกกองกอ (อาน “สิกกองกอ) เพลงสิกกองกอ เปนเพลงท่ีใชประกอบการเลนกับ

เด็กโดยเฉพาะเด็กทารก โดยมากฝายพอจะเปนผูใช ซ่ึงพอจะนอนหงายแลวงอเขาพับเขา ใหเด็กนั่ง

อยูบนหลักเทาแลวกอดเขาพอไว ขณะท่ีพอรองเพลงสิกกองกอไปแตละวรรคนั้น พอจะยกขาข้ึนลงไป

เรื่อยๆ จนถึงวรรคสุดทายท่ีวา ตะลมพมพํ่า ท้ังพอท้ังลูกมักจะลมลงไปดวยกัน ตัวอยาง เพลงรองเลน 

“สิกกองกอ บาลออองแองบาแควงสุก ปลาดุกเนา หัวเขาปม หัวนมปว ปดจะหลิ้ว ตกน้ําแมของ 

ควายลงหนอง  ตะลมพมพํ่า” 

  จอย เปนเพลงพ้ืนบานท่ีใชรองเลนในคนหนุมสาว ท่ีเกิดจากประเพณีการพบปะ

พูดคุยเก้ียวพาราสีในตอนกลางคืน เรียกวา "แอวสาว" ระหวางท่ีหนุมๆ เดินไปเยี่ยมบานสาวท่ีตน

หมายปองเอาไว ก็เอ้ือนเสียงรองจอยเทากับเปนการสงสัญญาณใหสาวจําเสียงไดดวย การรองเปน

การจําบทรอง และทํานองสืบตอกันมาโดยไมตองฝกหัด อาจมีดนตรีประกอบหรือไมมีก็ได ตัวอยาง

เพลงจอย  

“สาวเหยสาว  อายมาฟูนอง  หวังเปนคูปองรอมแพง  ยามเดือนสองฟา ดาวก็ดับแสง  

พ่ีเหลียวผองแยง  เคหาแหงเจา พ่ีบรักไผ เทานายนองเหนา ในโขงชมพูโลกนี้” 

 ซอเปนเพลงท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานใหบทเรียนคําสอนโดยผูรับไดรับความ

เพลิดเพลิน มีประโยชนในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี อนุรักษท้ังทางดานภาษา และพิธีกรรม

ตาง ๆ วิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของชาวลานนาทานผูรูไดใหความสําคัญของ “ซอ” วา 



16 
 

 ซอ เปนวิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนชาวลานนา แสดงถึงความเปนอยู ความคิด

ทางดานปรัชญาธรรมอยางลึกซ้ึง มีคติคําสอนท่ีใหความสํานึกของลูกหลานท่ีมีตอบุพการี เชน                

ความกตัญูกตเวทิตา เปนตน  เปนเครื่องอนุรักษภาษาคําเมืองไวใหจดจําไปใชกันไดยาวนาน           

และภาษาถอยคํานั้นก็มีความหมายกินใจลึกซ้ึงในดานความคิดเปนการนําเอาสิ่งท่ีตนไดประพฤติ

ปฏิบัติหรือคนในชุมชนทองถ่ินภาคเหนือไดประพฤติปฏิบัติเลาขาน 11

16 ทําใหนําไปปฏิบัติตามได เปน

เพลงพ้ืนบานภาคเหนือท่ีชายหญิงใชรองเลนขับรองโตตอบกัน ผูรองเพลงซอ หรือขับซอ เรียกวา                       

ชางซอขับรองเพลงซอได ซอเปน หรือเปนพอเพลงซอ ชางซอมีท้ังชางซอชายและชางซอหญิง รอง

โตตอบกันหรือรองเสริมกัน แกความกัน บางครั้งซอเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชางซอคณะหนึ่งๆมี

หัวหนาคณะ 1 คน มีคูถอง 1 คน มีนักดนตรี 2-3 คน มีลูกคูประกอบอีก 1-3 คน สวนใหญเปนลูก

ศิษยท่ีติดตามเพ่ือเรียนรูการขับซอ ทําหนาท่ีซอประกอบบาง ฟอนประกอบบางใหบรรยากาศ

ครื้นเครงบาง นับวาเปนการเรียนรูการขับซอดวยการปฏิบัติจริง ซ่ึงศิษยเหลานี้เม่ือเรียนรูจนเกงก็

สามารถแยกไปตั้งคณะซอดวยตนเองตอไป 

 ตอมาพัฒนาเปนวงหรือคณะ และรับจางเลนในงานบุญ มีดนตรีประกอบ ไดแก ป ซึง 

และสะลอ มีเนื้อรองเขากับลักษณะของงานบุญนั้น ๆ เชน ซอเรียกขวัญ เปนการทําขวัญนาค ซอถอง 

เปนซอโตตอบเก้ียวพาราสีกัน ซอเก็บนก เปนบทชมธรรมชาติ ชมนกชมไม ซอวอง เปนซอบทสั้นๆ ใช

รองเลน ซอเบ็ดเตล็ดเรื่องตาง ๆ เชน ซอแอวสาวปนฝาย ซอเง้ียวเก้ียวสาว และซอท่ีเลนเปนเรื่อง

นิทาน เชน นอยไจยา เจาสุวัตร-นางบัวคํา และดาววีไกหนอย สวนทํานองท่ีใชขับซอมีหลายทํานอง

ตามความนิยมในแตละทองถ่ิน เชน ทํานองข้ึนเชียงใหม จะปุ ซอเมืองนาน ละมายเชียงแสน ซอพมา 

และทํานองเง้ียว ตัวอยาง ซอวอง ใชรองเลนกลับไปกลับมา 

“ฮอดตาวันแลง จะสิมดแดง มดสม ฮอดตาวันลม จะสิมดสม มดแดง” 

ตัวอยาง ซอนิทาน เรื่องนอยไจยา 

นอยไจยา : ดวงดอกไม แบงบานสลอน ฝูงภมร แมเผิ้งสอดไซ ดอกพิกุล ของพ่ีตนใต 

ลมพัดไม มารอดบานตู  รูแนชัด เขาสูสองหู วาสีชมพู ถูกปาเคาเนิ้ง เคามันตาย ปลายมันเสิ้ง  ลําก่ิง

เนิ้ง ตายโคนทวยแนว  ดอกพิกุล ก็คือดอกแกว ไปเปนของเปน แลวเนอ 

                                                           
16 มณี  พะยอมยงค.(2529).วัฒนธรรมลานนาไทย.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, น.39 
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แวนแกว : เต็มเคาเนิ้ง ก่ิงใบแทเลา ตามคําลม ท่ีพัดออกเขา มีแตเคา ไหวหวั่น คลอน

เฟอน ก่ิงมันแท บแสเสลือน บ เหมือนลมโชย รําเพยเชื่อนั้น ใจของหญิง นองหนิมเท่ียงม่ัน                

บเปนของเปน คนใดยังเปนกระจก แวนแกวเงาใส บมีใจเหง่ียง ชายเนอ     

การแบงประเภทหรือชนิดของซอ สามารถแบงไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. แบงตามลักษณะดนตรีท่ีนํามาบรรเลงประกอบ แบงได 2 ประเภท คือ ซอป และ 

ซอซึง 

1.1 ซอป มีลักษณะเดน คือ  เปนการขับซอท่ีใชเครื่องดนตรีประเภทปจุม เปนหลัก 

ซอปจึงเรียกอีกอยางหนึ่ววา ซอเขาปมีตนแบบหรือตนกําเนิดท่ีจังหวัดเชียงใหม จึงเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา ซอเชียงใหม ซอจะขับซอเร็ว บางครั้งฟงไมคอยทัน นิยมซอในเขต จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง 

เชียงราย แมฮองสอน แพร ทํานอง ต้ังเจียงใหม จะปุ ละมาย กะโลงเจียงแสน อ่ือ พมา เง้ียว เง้ียว

สิบจาต พระลอ นานกาย  ปนฝาย เปนพ้ืนมีระเบียบการเปลี่ยนทํานองซอและการใชทํานองคอนคาง

เครงครัดนิยมใหชางซอหญิงเปนหัวหนาคณะ 

1.2 ซอซึง มีลักษณะเดน คือ เปนการขับซอท่ีใชเครื่องดนตรีประเภทซึงและสะลอเปน

หลัก ซอซึงจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ซอเขาซึง มีตนกําเนิดท่ีจังหวัดนาน จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ซอ

นานแตเดิมซอในเขตจังหวัดนาน แพร พะเยา ปจจุบันซอนานเปนท่ีนิยมท่ัวไป ชางซอขับซอชากวาซอ

เชียงใหม ซอทํานองลองนาน ลับแลง ดาดแพร ปนฝาย พมา ตะโตงเตง เปนพ้ืน เม่ือตองการเปลี่ยน

ทํานองซอสามารถทํามือเปนสัญญาณใหนักดนตรีเปลี่ยนทํานองไดเลย โดยไมตองใชทํานองอ่ืนเปน

ทํานองเชื่อมเหมือนซอเขาป นิยมใหชางซอชายเปนหัวหนาคณะการแบงตามท่ีมาของเนื้อหาซอ                  

แบงได 2 ชนิด ดังนี1้2

17 

 ซอดน คือ การซอดนไปตามเนื้อหาสาระท่ีชางซอไปประสบพบเห็นตามเหตุการณ 

หรือลักษณะของงานท่ีไปซอ หรือตามสถานการณนั้น ๆ จึงเปนการซอดวยเนื้อหาท่ีคิดผูกข้ึนอยาง

ปจจุบันทันที เขาลักษณะขับซอกันสดๆ ดวยปฏิภาณไหวพริบของชางซอ เปนการแสดงความสามารถ

                                                           
17 ทรงสิทธิ์ ปรางควัฒนากุล. (2536). ซอเพลงพ้ืนบานภาคเหนือ. สืบคนเม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2561. เขาถึงไดจาก http://history-ofthailand.blogspot.com/2012/06/blog-

post_30.html  
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ของชางซอ เชน ซอทักทายผูคน ซอลา ซอเชิญชวนรับประทานอาหาร เชิญมารวมงาน ซอเก้ียวสาว 

ซอข้ึนบานใหม ซองานบวช ซองานศพ ซองานบุญตาง ๆ เปนตน 

 ซอตามเนื้อเรื่อง หรือซอตามบท เปนการซอตามเนื้อเรื่องท่ีไดมีการแตงไวแลว เชน 

ซอเรื่องพระลอ ซอเรื่องนอยใจยา ซอเรื่องไกนอยดาวี ซอเรื่องหอยไห ซอเรื่องเจาสูตร-นางบัวคํา         

เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการซอท่ีใชในละครซอ ท่ีชางซอตองซอตามบท ตามเนื้อเรื่องท่ีมีผูเขียนไว 

การซอลักษณะนี้ ชางซอตองจดจําใหแมนยํา และมีโอกาสฝกมากอนเปนอยางดี จึงสามารถทําทาทาง

ประกอบในขณะขับซอได ทําใหมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

ทํานองซอเรียกอีกอยางหนึ่งวา ระบํา มีความแตกตางกันไปตามจังหวะและถ่ินกําเนิด

ปจจุบันมีทํานองซอท่ีใชขับซอท้ังสิ้น 14 ทํานองและมีทํานองท่ีเลิกใชไปแลว อีก 2 ทํานอง ดังนี้ 

ทํานองตั้งเจียงใหม ท่ีมาของทํานองซอไมปรากฏวาใครเปนผูแตงทํานองนี้ข้ึนแตเปนท่ี

แนนอนวาชาวเชียงใหมประดิษฐข้ึน และใชขับซอเปนท่ีแพรหลาย เปนทํานองประจําถ่ินมาแตโบราณ

ทํานองตั้งเจียงใหมคลายกับทํานองซอดาดแพรมาก ทํานองตั้งเจียงใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวา ข้ึนเจียง

ใหม เพราะถือวาเปนซอบทแรกของการซอเขาป ถือวาเปนการไหวครู  ซอตั้งเจียงใหมเปนทํานองท่ี

ชางซอใชเริ่มตนในการซอ ทํานองคอนขางเร็ว คําข้ึนตนท่ีใช เชน คําวา หลอน  ตวง  เถิง  นาย  ยาม 

เนื้อหาของซอทํานองนี้ข้ึนอยูกับโอกาสของงานท่ีมีการแสดงนั้นวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร 

ลักษณะของงาน หลักธรรม คําสุภาษิต หรือเหตุผลของการจัดงาน ฯลฯ 

ทํานองจะปุ เม่ือซอทํานองตั้งเจียงใหมแลว ในระบบซอจะตองตอดวยทํานองจะปุ

เทานั้น ซอทํานองจะปุ หรือ ชาวปุ ซ่ึงท่ีเรียกกันวา ชาวปุนี้มีผูสันนิษฐานวา เปนทํานองซอของคน

โบราณเผาหนึ่ง คือ ชาวปุ ท้ังนี้เปนเพียงขอสันนิษฐาน ไมอาจหาหลักฐานท่ีมาท่ีแทจริงได เอกลักษณ

ของการขับซอทํานองจะปุ เปนทํานองท่ีออนหวาน ออนชอย เปนซอท่ีใชซอในความหมายท่ีลึกซ้ึงกิน

ใจ การซอจะสลับกันซอคนละ 4-5 บท เทานั้น จากการท่ีผูศึกษาไดสอบถามจากศิลปนซอพ้ืนบานใน

จังหวัดแพร จะรูจักทํานองซอจะปุในชื่อ ทํานองซอหลามกลาง ซ่ึงเปนท่ีนิยมแพรหลายในชางซอป

จังหวัดแพร 

ทํานองซอละมาย เปนทํานองท่ีใชซอตอจากทํานองจะปุ ลักษณะการขับซอใกลเคียง

กับซอทํานองจะปุ แตมิไดหมายความวาจะคลายหรือเหมือนกันเลยทีเดียว เนื่องจากท้ังสองทํานองนี้มี

การเนนเสียงท่ีแตกตางกัน เนนจังหวะเร็วและซอแบบหยาบๆ แมครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองปาว) 
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ครูซอและครูภูมิปญญาไทยรุนท่ี 1 ไดใหความหมายของทํานองจะปุและละมายไววา “ซอทํานอง

ละมายเปรียบกับการลาบเนื้อหมู สวนการซอทํานองจะปุเหมือนกับการซอยเนื้อหมู” ซ่ึงสามารถ

อธิบายคําเปรียบเทียบดังกลาวไดคือ การซอทํานองละมายจะซอในทํานองท่ีหนัก และคอนขางจะคํา

สมํ่าเสมอ ไมออนชอยจนเกินไป มีลักษณะซอทํานองท่ีแข็งแบบปานกลางถึงหนักมาก ข้ึนอยูกับตัว

ของผูขับซอ แตจากการสัมภาษณชางซอแลวผูศึกษาพบวา สวนใหญจะนิยมซอทํานองละมาย 

มากกวาซอจะปุเพราะวา ใหจังหวะและความมันส มากกวาการซอจะปุ ทําใหผูฟงรูสึกไปกับการขับ

ซอทํานองละมาย ในสวนของการศึกษาการขับซอในจังหวัดแพร บรรดาชางซอจะรูจักการขับซอใน

ทํานองละมายในชื่อ ซอเหลี้ยง ซ่ึงนิยมเรียกกันในจังหวัดแพร 

 ทํานองกะโลงเจียงแสน มีหลายชื่อ ท่ี เรียก เชน  จั งหวัด เชียงใหม  เชียงราย                   

เรียก ทํานองเจียงแสน ละมายเชียงแสน ในจังหวัดแพร เรียก กะโลงเจียงแสน ทํานองกายเจียงแสน 

ใชซอเม่ือตองการเปลี่ยนทํานองซอปทุกครั้ง หรือใชซอหลังจากท่ีการขับซอละมายจบลง ชางซอจะข้ึน

ทํานอง ละโลงเจียงแสน กอนท่ีจะเปนทํานองเพลงอ่ืน ๆ ซอทํานองนี้เปนซอท่ีชาวเชียงแสนคิด

ประดิษฐข้ึนมาขับซอกอน และในปจจุบันนี้ไดรับความนิยมของชางซอปเปนท่ีแพรหลาย 

ทํานองเง้ียว หรือ ทํานองเสเลเมา ทํานองนี้ เปนอีกทํานองท่ีมีความไพเราะมาก            

ซอทํานองนี้แตงข้ึนในสมัยใดไมปรากฏ สันนิษฐานวาเกิดข้ึนในราว พ.ศ. 2100 – 2475 เรียกวา         

ซอเง้ียว เพราะเปนการใหเกียรติเจาของทํานอง คือ พวกเง้ียว หรือ ไทยใหญ ท่ีชาวลานนาไปติดตอให

ความสัมพันธกัน และรับเอาศิลปวัฒนธรรมบางอยางของเง้ียวมาใชในชีวิตประจําวัน เม่ือมีการซอจึง

เรียกวา ซอเง้ียว ทํานองเง้ียวนี้เปนทํานองท่ีชางซอจะใชซอเม่ือตองการออดออนผูฟงเปนพิเศษ หรือ

แสดงความโศกเศรารําพัน จึงเปนทํานองท่ีมีน้ําเสียงลีลาออนชอยและรําพัน ออนโยนและขบขันนิยม

ซอตอจากทํานองกะโลงเจียงแสน ใชซอลําดับเหตุการณ หรือเลาเรื่องราว  ทํานองซอเง้ียวในการซอ

เขาป มี 2ประเภทคือ ซอเง้ียวเสเลเมา และ ซอเง้ียวสิบจาด(สิบชาติ) 

ทํานองอ่ือ เปนทํานองเพลงซอท่ีมีพ้ืนฐานพัฒนามาจาก การอ่ือลูก (อ่ือละออน) หรือ

การกลอมเด็ก ใหหลับของคนไทยลานนา ทํานองอ่ือ เปนทํานองท่ีมีความไพเราะ มีลักษณะเดนคือมี

เสียง อ่ือ...อ่ือ...อือ...อ่ือ....อือ.... ตอทายเม่ือไมมีเสียงดนตรีประกอบ ( 13

18ซอทํานองอ่ือ นิยมซอกันใน

                                                           
18 บุญศรี รัตนังและรังสรรค จันตะ.(2532). เอกสารคําสอนคติชนวิทยา.เชียงใหม : สิรินาถ

การพิมพ 
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ตอนใกลจะจบ หรือกอนท่ีจะเลิกการซอ ชางซอจะซอทํานองนี้ ซออวยพรใหเจาภาพ ตลอดถึงแขกผูท่ี

มารวมในงาน และผูฟงทุกคน  และบางทีอาจเรียกซออ่ือวาเปน “ซอเรื่อง” เพราะมีคําประพันธบท

ซอโดยใชทํานองซออ่ือ เปนเรื่องเก่ียวกับคําสอน นิทานชาดก  นิยาย เชน ซอเรื่องเตานอยอองคํา          

ซอไกหนอยดาวี และนิทานเรื่องเลาตาง ๆ 

ทํานองพมา หรือท่ีชาวบานท่ัวไปเรียกวา ทํานองซอนางบัวคํา หรือบางทีก็เรียกวา ซอ

เจาสุวัตร ซ่ึงความจริงแลวก็คือทํานองซอพมา สาเหตุท่ีชาวบานบางทองถ่ินท่ัวไปเรียกกันอยางนั้น 

เพราะวาเรียกตามชื่อของนิยายธรรมะของลานนา เรื่อง เจาสุวัตร – นางบัวคํา และการเลานิทานเรื่อง

นี้ก็ใชทํานองพมาเขามาเปนสื่อในการถายทอดนําเสนอสืบตอกันมา ดังนั้นในความเขาใจและความเคย

ชินของชาวบานนั้น เม่ือไดยินเพลงทํานองพมา เขาจึงเรียกกันวา ทํานองซอเจาสุวัตร หรือทํานองซอ

นางบัวคํา อยางไรก็ตาม ในการขับซอในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร บางคณะนิยมเรียกซอพมากัน

ติดปากวา ซอนางบัวคํา เพราะการจดจําของชางซอจังหวัดพะเยาจดจํามาจากการหัดขับซอเรื่องเจาสุ

วัตร-นางบัวคํา แลวจึงเอามาหัดจนติดปาก เหมือนกับชางซอจังหวัดแพร จะหาซ้ือคาวท่ีพิมพขายจาก

โรงพิมพเจริญเมือง ในสมัยกอนมาอาน จนเกิดการติดทํานอง และฉันทลักษณ  ก็จะเรียกวา                  

ซอนางบัวคํา ทํานองพมานี้ไดรับอิทธิพลมาจากพมา ซ่ึงเขามาปกครองลานนา ตั้งแตสมัยพระเจาบุเรง

นองกษัตริยพมา ซอทํานองพมาเปนอีกทํานองหนึ่งท่ีชางซอนิยมซอกันเสมอไมวาจะซอเดี่ยว                

ซอเรื่องราว ซอโตตอบกัน ซอประกอบการายรํา ฯลฯ 

ทํานองพมา (จังหวัดนาน) หรือซอ ตะโตงเตง  เปนทํานองท่ีคิดประดิษฐโดยพอครูซอ

อาวุโสชาวจังหวัดนาน คือ พอครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปนแหงชาติ ป พ.ศ. 2530 ทํานองซอพมานี้

เปนอีกทํานองหนึ่งซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากพมาท่ีเขามาอาศัยในจังหวัดนาน ซอทํานองนี้มีเนื้อหา

ตายตัวบทสั้นๆไมคอยมีการนําทํานองนี้ไปซอในเนื้อหาอ่ืน นิยมใชซอในการซอเขาซึง ในจังหวัดนาน 

พะเยา และ แพร 

ทํานองดาดแพร เปนซออีกทํานองหนึ่งซ่ึงมีความคลายคลึงกับทํานองซอตั้งเจียงใหม 

เปนทํานองซ่ึงมีความไพเราะเราใจ มีลักษณะเดนท่ีสังเกตไดชัดเจนคือมีการเอ้ือนเสียงลงทายและนิยม

ซอโดยใชคําโวหารท่ีจดจําสืบตอมาจากพอครูแมครูของตน มีลักษณะเปนคําโบราณ คําสุภาษิตนิยม

ซอเขาซึงและการซอเขาปเมืองแป(จังหวัดแพร) ขับซอทํานองนี้ในจังหวัด แพร พะเยา นาน 
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ทํานองลองนาน เปนทํานองท่ีซอท่ีมีตนกําเนิดในจังหวัดนาน ซอลองนานเปนซอท่ีมี

ความนิยมฟงกันมาก เพราะมีทํานองจังหวะลีลาเหมือนกระแสน้ํานานท่ีไหลเลื่อนไปมีเสียงสูงต่ํา ออน

ชอย พลิ้วเชน กระแสลมพัดผิวน้ําใหเปนละลอก บางจังหวะเอ้ือนเสียงแลวหยุดเหมือนกระแสน้ํานาน

ไหลเอ่ือยไปกระทบโขดหินแลววกวน ทําใหมองจากจินตภาพเห็นธรรมชาติอันรมรื่นเยือกเย็น คน

โบราณนิยมซอลองนาน ในการลําดับเหตุการณลําดับเรื่องราว การยอพระเกียรติคุณ พรรณนา

ธรรมชาติ ชมนก ชมไม ใชซอในตอนสุดทายกอนจะลาผูฟง นิยมซอเขาซึง ซอในเขตจังหวัดนาน แพร 

พะเยา 

ทํานองนานกาย ทํานองนี้ใชซอเขาป เปนทํานองซ่ึงมีการประยุกตมาจากทํานองลอง

นาน และทํานอง ลับแลง ของทางจังหวัดนาน ซอทํานองนานกายในระบบปนี้ เปนทํานองท่ีมีความ

ออนชอย และการซอนั้นชางซอจะใชการทอดเสียง โดยสรอยตอนจบบทซอบทหนึ่ง ชางซอจะรอง

สรอยวา “โอแลนอ...แลนอ...นองเฮย” ซ่ึงเปนเอกลักษณของซอนานกายโดยเฉพาะ ซอทํานองนาน

กายไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการขับซอป โดยเฉาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แตในจังหวัด

แพรไมมีผูนิยมขับซอทํานองนี้มีแตคณะอนุรักษศิลปของ อ.ประหยัด วัลลังกา ท่ีนําเอาการขับซอ

ทํานองนานกายมาใชซอในจังหวัดแพร เปนวงแรก 

ทํานองลับแล หรือทํานอง ลับแลง เปนทํานองท่ีใกลเคียงกับซอลองนานมาก ท่ีเรียกวา 

ซอลับแล หรือ ซอลับแลง เพราะชาวอําเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ นิยมใชขับซอกันมาก หรือมาอีก

กระแสหนึ่งกลาวกันวา เปนเพราะนิยมใชซอตอนเวลาเย็นแดดรมลมตก (แลง หมายถึง เวลาเย็น)                    

เปนสัญลักษณของการอําลา ซอทํานองนี้จึงมีทวงทํานองออนออน คอนขางวังเวง ชวนใหรูสึกใจหาย

เม่ือตองอําลาจากกัน 

 ทํานองปนฝาย เปนทํานองซอโบราณนิยมซอกันในเขต จังหวัดนาน แพร พะเยา           

เปนทวงทํานองซ่ึงมีความไพเราะ เราใจ จํางาย ประดิษฐเนื้อรองและประยุกตทํานองโดยพอครูไชย

ลังกา เครือเสน ทํานองปนฝาย เปนท่ีรูจักและนิยมกันมากคือ ซอปนฝาย มีเนื้อหา บรรยายการปลูก

ฝาย ตั้งแตการหักถางลางถางปา ไถ หวาน ปลูก ดูแลรักษา เก็บฝาย อีดฝาย ปนฝาย ทอผา 

จนกระท่ังนําผาไปขาย นับวาเปนการขับซอท่ีสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลานนาไดอยาง

ชัดเจนยิ่งนัก และในขณะซอชางซอจะมีทารายรําประกอบ การขับซอ 
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ทํานองพระลอหรือ ทํานองพระลอเดินดง มีขอสันนิษฐานวา ท่ีเรียกวา ซอพระลอ นี้

อาจเรียกตามชื่อนิยามตํานานของชาวจังหวัดแพร ก็คือเรื่องพระลอ ซ่ึงเปนตํานานความรักอมตะของ

พระลอกับพระเพ่ือนพระแพง ความรักของท้ังสามนั้นยิ่งใหญเหนือสิ่งใด ถึงกับยอมตายเพ่ือบูชาความ

รักพรอม ๆกันท้ัง 3 คน ในปจจุบัน ซอทํานองพระลอนี้ คนท่ัวไปรูจักกันเปนอยางใดในอีกชื่อหนึ่งคือ 

ทํานองเพลงนอยไชยยา ซ่ึงพระราชชายาเจาดารารัศมี เขาฟาเมืองเชียงใหม ไดโปรดให ทาวสุทรพจน

กิจ แตงละครรองข้ึนมา เพ่ือแสดงในคุม คือ เรื่องนอยไชยยา และไดเอาทํานองพระลอ มาขับเรื่อง

นอยไชยยา ตอมาก็เปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมแพรหลายกันในนามของ เพลงนอยไชยยา ในการขับซอป

นั้นจะมีลักษณะเฉพาะของซอพระลอคือ จะมีการละจังหวะในคําแรกท่ีข้ึนบทซอทุกบท เชน ตวง เถิง 

จะมีการเอ้ือนเสียงและก็จะเขากับเนื้อรองทันที ซอทํานองพระลอใชบรรยายถึงการชมนกชมไม ซ่ึงจะ

มีความสนุกสนานเฉพาะตัว 

ทํานองซอท่ีไมนิยมใชซอในปจจุบันทํานองมะเก่ิงมะกลาง หรือ ซอมะเกามะกลาง เปน

ซอท่ีใชคําสั้นๆใชคําลึกซ้ึงกินใจ หรือใชคําปรัชญา เปนคําคมสั้นๆ มาเปนเนื้อหาในการขับซอใชสา

หรับตอทํานองเม่ือข้ึนทํานองใหม ซอมะเกามะกลาง เปนทํานองชา ๆเอ้ือนทอดเสียงอยางชาและ

ทํานองซอยิ้น เปนทํานองท่ีใชสําหรับเนื้อหายอพระเกียรติ ซอยิ้น เกิดข้ึนประมาณ 83 ป (นับถึง พ.ศ. 

2552 ) พระราชชายาเจาดารารัศมี โปรดใหทาวสุนทรพจนกิจ กวีประจําคุมราชสํานักเชียงใหม แตง

คําซอข้ึนซอสรรเสริญยอพระเกียรติ คุณ  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เม่ือคราว                     

เสด็จประพาสมณฑลภาคเหนือ 

2 เพลงท่ีใชในพิธีกรรม 

“เพลงเคา” เปนเพลงสั้นๆ มีหนาท่ีพิเศษเฉพาะเจาะจง ชื่อเพลงสันนิฐานวาเรียกตาม

ตนไมเคล็ดพิธีของการฟองผีเมงชาวเหนือ เรียกตนไมหวานี้วา ตนหา บาหา หรือเคาหนา เนื่องจากมี

ความเชื่อวาจะมีผีมาพักอาศัยอยูท่ีตนไมนี้กอนท่ีจะนํามาสูการประกอบพิธีกรรม ดังนั้นจึงมีการเอาก่ิง

ของบาหามาปลูกไวท่ีหนาผามบริเวณตนบาหาจะเปนท่ีสําหรับฟอนดาบสําหรับเจาหรือผี เพลงเคาหา

ยังใชบรรเลงในการฟอน บรรเลงคูกับเพลงมอญฟอนผีตลอดพิธีการฟอนท่ีลานหนาผามบริเวณตนบา

หา ยังเปนสถานท่ีสําหรับเจาหรือผี ใชเปนท่ีฟอนดาบ โดยใชเพลงเคาหาประกอบการฟอนดาบอีก

ดวย แมวาผีมดจะไมมีตนไมเคล็ดพิธีนี้ แตก็ยังใชเพลงนี้บรรเลงประกอบการฟอนดวยเชนกัน เพลง

เคาหายังใชบรรเลงสอดคลองคูกันกับเพลงมอญ ฟอนผีตลอดพิธีการฟอน และใชในโอกาสท่ีเจาหรือผี
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จะกินเครื่องเซนหรืออาหารท่ีจัดมาเลี้ยงโดยเคาผี ซ่ึงเปนประธานของผีในตระกูลนั้นถือดาบ ซ่ึงจุด

เทียนปกไวตรงปลายดาบชี้ไปยังอาหารเดินวนรอบสําหรับนําผีตนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเจาระดับเคาผีถือดาบท่ี

จุดเทียนเดินตามประธานการฟอน สวนผีระดับธรรมดา ก็จะเดินตามมาเปนขบวน ดนตรีจะบรรเลง

เพลงเคาหาประกอบตลอดพิธี เคาผีจะเดินวนรอบสะโตก หรือโตะท่ีวางอาหาร 3 รอบ ก็อันเปนเสร็จ

พิธีการกินอาหารของผ1ี4

19 

“เพลงมอญ” เปนเพลงท่ีใชในการบรรเลงอันดับแรกของพิธีกรรมการฟอนผีปาของ

ชาวเมืองลําปาง ทํานองเพลงมอญ หนาทับหรือลีลาจังหวะ ทําใหเกิดความคิกคักกระตุนการฟอนเปน

อยางดี กลาวคือลีลาจังหวะของกลองไดถูกออกแบบมาใหเลนเฉพาะจังหวะเพลงนี้เทานั้นความเร็ว

ของจังหวะ (tempo) สามารถบรรเลงไดท้ังชาและเร็วข้ึนอยูกับบรรยากาศในการฟอน เชน บรรเลง

เพลงประโคมเริ่มพิธีกรรมเปนการเปดผาม (ปะรํา) หรือเชิญผีเขาผาม การฟองจะจังหวะท่ีเร็วข้ึนเพ่ือ

สรางความเราใจและทําใหจังหวะกระชับมากข้ึน อารมณรสของดนตรีเม่ือบรรเลงชานักดนตรีจะ 

“ผั่น” (ปน) หรือ “แหม” หรือขยายออก ซ่ึงเปนเทคนิคการเลนแบบเก็บ หรือใสลูกเลนและ

ความสามารถไดเต็มท่ี หากบรรเลงแบบเร็วโอกาสท่ีจะใสลูกเลนมีนอย ผูบรรเลงจะบรรเลงออกไป

ในทางท่ีกระชับ หนักแนน โอกาสของเพลงบรรเลงใชเปนเพลงใชเปนเพลงเริ่มตนของการฟอน

ระหวางชวงพัก ในกรณีท่ีมีท่ีเมงลง (เขาประทับทรง) และออกโนมีการจงผา หรือโหนผีท่ีอยูกลางปะ

รําซ่ึงตองใชเพลงมวยบรรเลงประกอบ เม่ือวงดนตรีวางเพลง หรือจบเพลงมวยแลวนิยมใชเพลงมอญ

เปนเพลงเริ่มตนเขาไปสูบรรยากาศการฟอนอีก หรือเม่ือมีการนําดนตรีรวมสมัยมาประกอบการฟอน 

เชนเพลง รําวง เพลงลูกทุง เม่ือตองการใหกลับสูบรรยากาศตามธรรมเนียมประเพณีดนตรีก็จะใช

เพลงมอญเปนเพลงเริ่มตนอีก เพลงมอญเปนเพลงหลักของการฟอนผีมดและผีเมง ในจังหวัดลําปาง

จะเปนสื่อท่ีเขาใจกันเปนอยางดีไมวาจะเปนคน (ผูเขารวมพิธี) หรือ ผี (คนทรง) 

“เพลงลูกคุยเวิย” (ลูกกุยเวิย) หรือ หละคุยเวิย แปลวา กําปนเร็ว มีชื่อเรียกในปจจุบัน

วา เพลงมวย ท่ีสรางความฮึมเหิมใหกับนักมวย ทํานองและจังหวะจะใหความเราใจกีฬาชกมวยมีข้ึน

                                                           
19 สนั่น ธรรมธิ.(2542).เพลงเคาในสารานุกรรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเลม 9. 

สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 เขาถึงไดจาก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34- 

     

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=2&page=t34-
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ในภาคเหนือตอนบนเม่ือครั้งเกากอนใชวงปพาทย (อาน “วงปาด”)ดวยเสียงดนตรีอันชวนใหเกิด

ความคึกคัก และสรางบรรยากาศใหเกิดความดุเดือด เพลงลูกคุยเวิย จึงเหมาะใชกับการฟอนแบบ      

“ผีเมง ในชวงของการ “จองผา” หรือ “โหนผา” ซ่ึงจัดเปนชวงท่ีบรรยากาศของการฟอน พลิกผัน

จากการฟอนแบบธรรมดากลายเปนบรรยากาศท่ีดุเดือดในทันทีทันใด กลาวคือขณะท่ีกําลังฟอนอยู

นั้น หากวามีรางทรงถูกเจาเขา หรือเจาออกจากราง สังเกตไดจากรางทรงจะจับผาจองเดินไปมา หรือ

กําลังทําทาจะโหน นักดนตรีจะเปลี่ยนเพลง “ลูกคุยเวิย”15

20 

3. เพลงคําเมือง เปนเพลงท่ีมีภาษาถ่ินของชาวลานนา และไดมีกรพัฒนาตามยุคตาม

สมัยอยางตอเนื่องซ่ึงแบงไดตามรูปแบบ ดังนี้ 

เพลงลูกทุงคําเมือง เปนเพลงท่ีมีความผสมผสานระหวางเพลงไทยเดิมและเพลงไทย

สากล เพลงลูกทุงอยูในความนิยมของชาวบานก็เพราะมีลักษณะท่ีเปนพ้ืนบานมากมากท่ีสุดสอดคลอง

กับวิธีชีวิตของชาวบาน ชาวลานนาก็เชนกันนิยมเพลงลูกทุงกันอยางแพรหลายจึงเกิดการพัฒนาไปสู 

“เพลงลูกทุงคําเมือง” ซ่ึงใชภาษาทองถ่ินในการแตงเนื้อรอง ในภาคเหนือ เม่ือประมาณ พ.ศ. 2497 – 

2498 เริ่มมีการกอตั้งวงดนตรีสากลข้ึนในเชียงใหม ไดแก วงลูกระมิงค วงดาวเหนือ วงดุริยะเวียงพิงค 

ซ่ึงในภายหลังเรียกขานกันวาเปนแบบ “วงดนตรีลูกทุง” วงดนตรีลูกระมิงค เปนวงดนตรีท่ีเริ่มมีการ

แตงเพลงดวยลีลา “ลูกทุงคําเมือง” ข้ึน ผูแตงเพลงคนสําคัญ คือ สุริยา ยศถาวร เนื้อรองเปนภาษาคํา

เมือง มักจะมีเนื้อหาชวนตลกขบขัน เชน เพลงลืมอายแลวกา คนสึ่งตัง ปนเกาบาตัน เปนตน มีนักรอง

ท่ีสามารถแตงเพลงคําเมืองคนอ่ืนๆ อีก เชน วีระพล คํามงคล ถวิลรัตนแกว เปนตน เพลงลูกทุงคํา

เมืองเหลานี้ไดรับความนิยมไมนอยวงดนตรีท่ีมีชื่อเสียงในเชียงใหมตอมาประมาณป พ.ศ. 2499 ก็คือ

วง ซี.เอ็ม. และในป พ.ศ. 2507 ก็มีวงดนตรีท่ีแยกตัวออกมาจากวง ซี.เอ็ม. คือวงศรีสมเพชร นับเปน

วงท่ีสืบทอดการเลนเพลงในลีลาเพลงลูกทุงคําเมืองไวกวา 30 ป โดยมีนักรองและนักแตงเพลงประจํา

วง เชน สุริยา ยศถาวร วีระพล คํามงคล เปนตน ตัวอยางเพลงท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เชน 

เพลงสาวมอเตอรไซด หยุบมือกํา บเกย เย็นฤดี บาวโหล ฯลฯ เปนตนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญอีกประการ

หนึ่งก็คือ การตั้งวงดนตรี “พ้ืนเมืองประยุกต” ข้ึนในเชียงใหม กลาวคือ อํานวย กะลําพัด นักจัด

                                                           
20 ณรงค สมิทธิธรรม.(2542). เพลงมอญ เพลงลูกคุยเวิยสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 

เลม 9. สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 เขาถึงไดจาก

https://www.baanjomyut.com/library_6/folk_song/02.html 
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รายการเพลงชื่อดังของสถานีวิทยุในเชียงใหม ซ่ึงเจาของคณะขอในสังกัดหางรัตนเวช ได ตั้งคณะ

ละครซอ และตั้งวงดนตรีในแบบพ้ืนเมืองประยุกตข้ึน โดยใชเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง เชน ซึง สะลอ ขลุย 

ปชุม ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เชน กลอง เบส กีตาร และกีตารไฟฟา เพลงท่ีเลนมีท้ังเพลงใน

ลีลาลูกทุง และนําทํานองเพลงซอมาใสเนื้อรองใหม หรือบางเพลงก็เปนบทซอท่ีมีมาแตเดิมแตนํามา

บรรเลง ในลีลาผสมผสานระหวางพ้ืนเมืองกับสากล ไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมากวงดนตรี

ดังกลาวในตอนแรกตั้งชื่อวา “อํานวยโชว” ภายหลังเม่ืออํานวย กะลําพัด ออกจากกิจการไปก็มีการ

ตั้งชื่อวงใหมวา “สี่โพธิ์แดง” 

ถึงแมวาจะมีผูริเริ่มแตงเพลงลูกทุงคําเมืองข้ึนอยางจริงจังตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2500 

แตก็ดูเหมือนวาผูท่ีทําใหเพลงคําเมืองเปนท่ีรูจักแพรหลายไปในหมูประชาชนท่ัวไปไดกวางขวางท่ีสุด 

คือศิริพงษ ศรีโกไสย (ยาบุญ) นักจัดรายการเพลงในสถานีวิทยุในเชียงใหมมากวา 30 ป (เสียชีวิตเม่ือ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2541) ซ่ึงเปนผูริเริ่มกอตั้งวงดนตรีศรีสมเพชร รวมกับประสิทธิ์ ศรีสมเพชร และ

ในป พ.ศ. 2511 เขาเปนผูนําวงดนตรีศรีสมเพชรไปบันทึกแผนเสียงท่ีหองบันทึกเสียงกมลสุโกศล 

กรุงเทพฯ เปนครั้งแรก เพลงท่ีไดรับการบันทึกแผนเสียงเปนชุดแรกคือ เพลงเย็นฤดี นั่นเอง 

นอกจากนี้ เขายังไดนําเพลงซอพ้ืนเมืองมาประยุกตรองรวมกับดนตรีไทยสากลเปนคนแรกของ

เชียงใหม  คือ เพลงหนุมซอรอแฟน โดยให แสงจันทร สายวงคอินทร เปนผูแตงเนื้อรองจากทํานอง

ซอเดิม คือ ซอเง้ียว หรือซอเสเลเมา เม่ือ พ.ศ. 2513 โดยมี วีระพล คํามงคล เปนผูขับรองเม่ือเพลง

เย็นฤดี เพลงหนุมซอรอแฟน ฯลฯ ไดรับความนิยม ตอมาอีกเปนเวลานานจจึงมีการนํานักรองไป

บันทึกแผนเสียงอีกเรื่อย ๆ แตยังไมมีลักษณะเปนเชิงธุรกิจเหมือนปจจุบัน ชวง พ.ศ. 2510-2520 จึง

ถือวาเพลงคําเมืองของ วีระพล คํามงคล สุรุยา ยศถาวร ฯลฯ เปนท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไปเปน

อยางดี โดยมี ศิริพงษ ศรีโกไสย เปนผูใหการสนับสนุนอยูตลอด และในชวงประมาณป พ.ศ. 2522 

เขาไดเปนผูริเริ่มพาชางซอและคณะละครซอไปแสดงท่ีสถานีโทรทัศนชอง 8 ลําปาง และเปนผูใหการ

สนับสนุน นายสุรินทร หนอคํา หรือไอเกา อ่ีตวม บุญศรี รัตนัง บังซอน อินทรถา และชางซอหรือ

นักรองเพลงคําเมือง 

หากพิจารณาแลวนั้นเพลงพ้ืนบานลานนาท่ีมีมาชานานไมปรากฏแนชัดวาผูใดเปนผู

แตง ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณ ใชภาษาท่ีเรียบงาย สืบทอดกันมาโดยการจดจําบอกตอ ๆ              

กันมา เนื้อรองเพลงพ้ืนสะทอนชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินและการดําเนินชีวิตประจําวัน                
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เนนความสนุกสนาน ใชในงานรื่นเริงและในการประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ ก็นําเพลงพ้ืนบาน

เพ่ือสรางความครื้นเครงและแฝงความเชื่อของคนในชุมชนและมีการพัฒนาตามยุคตามสมัย               

เพ่ือใหไดรับความนิยมไมใหสูญหายไปมาจนถึงปจจุบัน 

2.5 ลักษณะเพลงพ้ืนบานลานนา 

แมวาเพลงพ้ืนบานมีการพัฒนาจนไปสูเพลงลูกทุงคําเมืองจนไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในแตละทองถ่ิน จากการศึกษาเพลงพ้ืนบานลานนามีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

1. การรองเลนไมตองใชอุปกรณประกอบมากมาย อาจใชเพียงการปรบมือ ใชฉ่ิง กรับ 

โทน ในบางครั้ง ไมมีขอบังคับ 

2. การแตงกายแบบพ้ืนบาน 

3. ฉันทลักษณ ของเพลงพ้ืนบานอาจมีตั้งแต 1-18 คํา ไมแนนอน มีลักษณะคลองจอง

กันแตไมยึดถือวาเปนฉันทลักษณของกลอน หรือคําประพันธชนิดใด 

4. นิยมใชกลอนท่ีลงทายดวยสระเดียวกัน เรียกอีกอยางหนึ่งวา กลอนหัวเดียว เชน 

เสียงใครมาเรียกแมตั้งแตเชา จะธุระเรื่องราว ก็ อะไร (กลอนไร) พอเรียกก็ขาน แตพอวานก็เอย หนู

นองไมนิ่งกันทําเฉย ใหมันชา (กลอนลา) อันเปนการงายตอการใสทํานองดนตรี 

5. มีการใชคํา สํานวนไทยท่ีเรียบงายในเพลงพ้ืนบาน ไมมีศัพทยาก นางโอกาสจะมีนัย

แฝงอยู 

6. มีคํา สํานวน ตลกขบขัน มีสํานวนเสียดสีดานสังคมทุนระดับต้ังแตระดับทองถ่ินไป

ถึงระดับชาติ 

7. มีการตัดเติมเสริมความ เชนในการรองโตตอบกันระหวางผูเลนสองฝายซ่ึงอาศัยไหว

พริบปฏิภาณ เพ่ือความรวดเร็วไมใหการเลนหยุดชะงัก จึงอาจตัดความ เสริมความเพ่ือใหพอดีกับ

จังหวะ โอกาส และเวลา 

8. สอดแทรกวิถีชีวิตชาวบาน ความเชื่อ คานิยม ประเพณีวัฒนธรรมอยูมาก 

9. มีการใชสํานวนสูตรสําเร็จ เชน ข้ึนตนอยางนี้แลวจะตองตออยางนั้น ตัวอยาง 

“ขอใหข้ึนคลองและลงคลอง” หรือ “ จะตองตอวา” “อยางกับชองน้ําไหล” 

10. ไมปรากฏหลักฐานวา มีตนกําเนิดจากใคร ท่ีไหน ดังนั้น การจะถามถึงท่ีมาจะบอก

วา จําสืบตอกันมาหรือ มาจากครูพักลักจํา 
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11. เนื้อรองเพลงพ้ืนบานเนื้อรองและทํานองของเพลงพ้ืนบาน ไมมีระเบียบแบบแผน

วาจะตองใชเสียงใด สูงต่ําแคไหน ในแตละทองถ่ินจะประดิษฐแบบแผนการตองของตนไปตามความ

นิยม สวนมากเปนการเก้ียวพาราสี หรือการซักถามโตตอบกันระหวางพอเพลงกับแมเพลง ความดีเดน

ของเพลงพ้ืนบานอยูท่ีความไพเราะของคารมหรือถอยคําท่ีงายๆ แตมีความหมายกินใจ และไหวพริบ

ปฏิภาณในการรองกลาวแกกัน16

21 

เพลงพ้ืนบาน คือวรรณกรรมชาวบานประเภทหนึ่ง ท่ีใชรองเลนในสังคมทองถ่ิน

ถายทอดสืบตอกันมาโดยใชความจําไมมีการบันทึกใหทราบถึงผูแตง ท่ีมาของเพลง หรือแมกระท่ัง

ระเบียบวิธีการเลนก็ใชจดจําสืบตอกันมา จึงรียกไดวาเปนวรรณกรรมปากเปลาหรือวรรณกรรมมุข

ปาฐะ เปนวัฒนธรรมทางดานความบันเทิงของชาวบานในทองถ่ิน แลวแพรกระจายจากถ่ินหนึ่งไปยัง

ถ่ินหนึ่ง มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตเปนอยางมาก เพราะเพลงพ้ืนบานจะเปนสื่อถายทอดเรื่องราวอัน

เกิดข้ึนในชุมชน เรื่องราวเหลานี้จะเปนเรื่องเลาสืบทอดกันมาระยะหนึ่ง เม่ือถึงระยะหนึ่งจะมีผูคิด

ประดิษฐคําเพ่ือใหเรื่องเลานั้นมีคําไพเราะ ถอยคําคลองจองเม่ือถึงระยะหนึ่งก็จะมีผูคิดใสทํานองรอง

และใสเครื่องดนตรีประกอบ ทําใหเพลงพ้ืนบานมีความไพเราะ มีคุณคาทางดานใหความบันเทิง และ

สะทอนสภาพสังคมทุกดาน เราสามารถจะศึกษาชีวิต ความเชื่อ คานิยม ภาษา  

และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ จากเพลงพ้ืนบานไดท้ังสิ้น 17

22 อยางไรก็ตามแมวาเพลงพ้ืนบานจะ

มีการพัฒนาใหเขากับยุคสมัย เพลงพ้ืนบานก็ยังคงมีเอกลักษณท่ีสําคัญสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม ใช

ภาษาของคนในทองถ่ินนั้น สอดแทรกแนวคิด สืบทอดกันมาจนกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

 

 

 

                                                           
21 บุญเสริม แกนประกอบ.(2542).เพลงพ้ืนบาน.สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 เขาถึงได

จากhttps://www.baanjomyut.com/library_6/folk_song/02.html 
22 สุมามาลย เรืองเดช.(2549). เอกสารเผยแพรความรู อันดับ 4 ศูนยวัฒนธรรมพ้ืนบาน

แหงชาติ, สืบคนเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 จาก http://academic.udru.ac.th/~culture/?p=157 
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2.6 ผูมีบทบาทในการรองเลนเพลงพ้ืนบาน 

ครูเพลง หรือ พอครู แมครู ธรรมเนียมไทยยกยองครูวาเปนผูมีพระคุณ โดยเฉพาะครู

ในดานการแสดง จะตองมีการไหวรําลึกพระคุณครูกอนเลนเพลงพ้ืนบานทุกครั้ง ครูเพลงจะมี 2 

ประเภท คือ 

1. ครูเพลงท่ีเปนจิตวิญญาณ อาจเปนเทพ หรือ ผี ท่ีศิลปนนับถือ และเชื่อวาสามารถ

ดลบันดาลให การแสดงของตนระสบผลสําเร็จ หรือลมเหลวได ครูเพลงประเภทนี้พบในเพลงพ้ืนบาน

ท่ีเปนเพลงอาชีพ 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 ท้ังปฏิภาณกวีการเขาถึง จิตวิญญาณการซอท่ีสืบทอดจากรุนสูรุน 

แตชางซอรุนใหม จะมีปฏิภาณกวีจากความสามารถในการแสดงลดลง เพราะถือวาการแสดงเปน

อาชีพเสริม เนนการแสดงเพ่ือใหสาระและบันเทิงเปนสําคัญ เพ่ือโนมนาวใจใหผูชมคลอยตาม เนื้อหา

ตามเหตุการณสังคมของยุคสมัย และเปนการหารายไดซ่ึงปรากฏการณนี้ชี้ไดวาแตกตางกบชางซอรุน

เกาท่ียังมีความตระหนักและใหความสําคัญกบการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน อาทิคํารอง

และทํานองเพลงแตคนรุนใหมจะมีบทบาทเพ่ิม เชน การเปนนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ         

นักสื่อสารเพ่ือการพัฒนาในมิติตาง ๆ  

ท้ังการพัฒนาชนบทและวิถีชีวิต และนักสงเสริมภาพลักษณของชุมชนและสังคมใน

ขณะท่ีบุคลิกภาพในเชิงอนุรักษเก่ียวกับความเปนปราชญชาวบานจะลดลง1 8

23ชองทางในอดีตจะเนน

การแสดงในงานบุญประเพณีตามความเชื่อของชุมชน เปนการแสดงแบบเห็นตาและมีปฏิสัมพันธกน

ระหวางชางซอกับผูชมแตพบวาในยุคตอ ๆมาชางซอจะปรับตัวแมยังเปนการสื่อความหมายและ

เนื้อหาใหเก่ียวของผูกพันกับเทศกาลงานบุญตามประเพณี เชน   การสงกรานต การปอยหลวง แตจะ

ปรับเพ่ิมการแสดงในงานกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  

                                                           
23 จิราพร ขุนศร. (2557) . เพลงซอลานนาพ้ืนบานจังหวัดเชียงรายกับการปรับตัวเพ่ือความ

อยูรอดในยุคโลกาภิวัตนสื่อ . วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปท่ี 9 
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หนาท่ีหลักชางซอคือการรับใชวิถีชุมชนแบบคนลานนาท่ีมีความสามารถจนไดรับการ

ยอมรับความเปนปราชญชาวบานนั้น ปจจุบันความเปนปราชญชาวบานไดเลือนหายไป สวนบทบาท

หนาท่ีท่ีสืบเนื่องยังเปนเรื่องการพัฒนาตนเอง ท่ีเนนในดานการฝกความมานะและอดทน การฝก

ปฏิภาณไหวพริบในการซอรวมถึงการใหความรูและความบันเทิง ท่ีในอดีตจะเนนสอนคนในชุมชนให

เปนคนดีเชน การซอเรื่องบาปบุญคุณโทษในงานตานกวยสลากการสืบทอดท่ีใชภาษาคําเมืองสวน

บทบาทหนาท่ีมีการปรับตัวในลักษณะคลี่คลายไป จะไดแกการทบทวนและเพ่ิมพูนความรูการฝก

จินตนาการและความคิดสรางสรรคมีการใหความสําคัญกับการเปนนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธท่ี

ใชเพลงซอเพ่ือการสื่อสารสําหรับการพัฒนาทองถ่ินการสรางความสัมพันธรวมกันของคนในชุมชนการ

บงบอกตัวตนและสรางอัตลักษณรวม การแตงกาย การใชดนตรีพ้ืนเมือง ขณะท่ีบทบาทหนาท่ีท่ีเพ่ิม

ข้ึนมาใหมไดแกการเปนนักสงเสริมภาพลักษณการใชเพลงซอเปนสื่อทองถ่ินในการแสดงอัตลักษณ

ลานนาเพ่ือประโยชนดานธุรกิจหรือการทองเท่ียว และการใชเปนสื่อพ้ืนบานของทองถ่ินท่ีชวยแกไข

ปญหาสังคมมีเพ่ิมข้ึน 

2. ครูท่ีไดรับการยกยองวามีความสามารถในการรองเพลงพ้ืนบาน อาจเปนผูรองรุน

เกาท่ีรูจักชื่อ หรือเปนผูท่ีมีคนฝากตัวเปนศิษยใหชวยฝกสอน ถือวาเปนผูมีบทบาทตอศิษยมากกลุม

ครูผูสอนดานดนตรีพ้ืนเมือง (สะลอ ซอ ซึง) ท่ีแมไมไดเปนชางซอโดยอาชีพ แตมีบทบาทสําคัญในการ

สืบทอด ผานกระบวนการสอนในระบบของสถาบันการศึกษาทองถ่ิน ครูผูสอนกลุมนี้ตองมีความรู

ความเขาใจและทักษะในศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยเฉพาะการเลนดนตรีพ้ืนเมือง ท่ีเปนพ้ืนฐานของ

การสอนใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติท่ีดีตอดนตรีพ้ืนเมือง ท่ีเปนชองทางในการแสวงหาผูสืบทอดชาง 

ซอตอไปไดเพราะเด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความสนใจในดนตรีพ้ืนเมืองหรือ

วัฒนธรรมทองถ่ิน สามารถนํามาฝกฝนและพัฒนาไดดีบางคนท่ีมีศักยภาพอาจพัฒนาไปฝกรองเพลง

เปนอาชีพเสริมได ครูผูสอนดนตรีของสถาบันการศึกษาทองถ่ิน 

3. ชุมชนลานนาผูสืบทอดแบบมุขปาฐะคนในชุมชนผูชมหรือผูฟงระหวางผูชมกับชาง

ซอตั้งแตยุคแบบดั้งเดิมนั้นสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสงสารหรือชางซอแตในปจจุบัน ผูชมมีความ

เขาใจในภาษาคําเมืองทองถ่ินนอยลงและใชภาษาสมัยนิยมมากข้ึน และการเปดรับชองทางการสื่อสาร

ผานสื่อมวลชนและสื่อใหมมากข้ึนทําใหการรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการแสดงนอยลงจะ

เหลือเฉพาะกลุมวัยกลางคนข้ึนไป 
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2.7 คุณคาเพลงพ้ืนบานลานนาท่ีมีตอสังคม 

จากการศึกษาเพลงพ้ืนบานท่ีมีวิธีการถายทอดแบบรุนสูรุนไมมีการจดบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร เพลงพ้ืนบานในแตภาคยอมลวนมีคุณคาตอสังคมไทยสามารถสรุปได 5 ประเภท ดังนี้ 

 ประการแรกเพลงพ้ืนบานเปนการสะทอนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชาวบานนิยมรอง

เพลงพ้ืนบานเพ่ือความสนุกสนานในการประกอบเกษตรกรรม ในยามบานเมืองไมมีสงคราม และยังใช

ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความบันเทิง และสะทอนใหเห็นความเชื่อทางศาสนาและชน

ชั้นในสังคมทําใหเกิดความสืบเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรม 

 ประการท่ีสองเพลงพ้ืนบานบรรยายความรูสึกของคนในชุมชนท่ีนํามาขับรองไมวาจะ

เปนอารมณเศรา สนุกสนาน เชน เพลงเคาใชในการประกอบพิธีกรรมเพ่ิมความสนุกสนาน เพลงลูก

คุยเวิยสรางความฮึกเหิมในการชกมวย และยังสรางแรงกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพ เชน

การทําสงคราม การรบ การทํางาน 

 ประการท่ีสามเพลงพ้ืนบานมีเนื้อเพลงท่ีคลองจองและจดจําไดงาย ใชเปนสื่อในการ

เรียนการสอน ท่ีมีสอดแทรกในเนื้อรองมีแนวคิดใหประพฤติตนใหเหมาะสมอยูในศีลธรรมอันดี

ทางออม ทําใหจดจําไดงายกวาการสั่งสอนโดยตรงเปนเสมือนเครื่องควบคุมทางสังคมคอยรักษา

บรรทัดฐานทางสังคมและชี้แนะแบบแผนท่ีเหมาะสมตอชุมชน 

 ประการท่ีสี่เพลงพ้ืนบานเปนการสรางความสัมพันธของคนในชุมชนเพ่ือขอความ

รวมมือของคนในชุมชนเปนการสรางความสามัคคีในชุมชน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผในชุมชน 

 ประการท่ีหาบทเพลงพ้ืนบานเปนการบันทึกประวัติศาสตรของคนในทองถ่ินนั้น           

การแตงเนื้อรองมักจะสื่อเหตุการณและความเปนอยูในแตละชวงรัชกาลตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

จนกลายเปนตํานาน เพลงพ้ืนบานอาศัยวิธีการจดจําและเลาสืบตอมาจนถึงปจจุบัน เพลงพ้ืนบานจึง

เปนสวนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตรของคนในทองถ่ินตาง ๆดวยวาจาหรือวิธีการอ่ืนใดผานชวง

ระยะเวลาหนึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ไดโดยกระบวนการสั่งสมความรูและประยุกตใช เชน   

มุขปาฐ การแสดงออกภาษา ศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลความรู

และการปฏิบัติตาง ๆเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยชุมชนเพ่ือตอบสนองกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

และประวัติศาสตรชวยใหชุมชนมีอัตลักษณและความตอเนื่องศิลปวัฒนธรรม  งานสรางสรรคของกลุมคน

ในชุมชนบน พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและสรางสรรคข้ึนเพ่ือประโยชนของกลุมโดยสะทอน ความคิดและ
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ความคาดหวังของชุมชนนั้นดวยเปนการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ ทางสังคมและวัฒนธรรมมาตรฐาน

และคุณคาของชุมชนท้ังนี้ อาจแสดงออกหรือโดยวิธี อ่ืน ๆการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานถือ                

เปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง  โดยจัดอยูในลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ินคือองคความรูของกลุม

บุคคลทองถ่ินและรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ท่ีมีการสืบทอดและพัฒนาจากอนุชนรุนกอนสูรุน

ปจจุบัน การสงเสริม คือการสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานและพัฒนา ของชุมชนตาง ๆเพ่ือจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องการเผยแพรและการแลกเปลี่ยนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ินการอนุรักษ คือการปลูกจิตสํานึกใหคนในทองถ่ินตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญ

ของภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนเอกลกัษณของชุมชนทองถ่ินเพ่ือสรางองคความรูความภูมิใจในชุมชม

และทองถ่ินดวยการคุมครอง   

 จากท่ีกลาวมาแลวนั้นเพลงพ้ืนบานจึงมีความสําคัญตอคนไทยและชุมชนลานนาและมี

เอกลักษณรวมกัน เม่ือชุมชนตองการความชวยเหลือกันในดานแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพการ

เกษตรกรรม และสรางความสัมพันธอันดีตอกันเม่ือมีการประกอบพิธีกรรมตางตามความเชื่อของคน

ในชุมชนทําใหมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนการสรางความสามัคคีของคนในชุมชนและทําให

เกิดความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมและสังคม 

2.8 พัฒนาการเพลงพ้ืนบานลานนาสูอุตสาหกรรมเพลง 

เพลงพ้ืนเมืองเปนเพลงท่ีรองตามภาษาถ่ินของชาวลานนาไดมีการพัฒนาไดมีการ

พัฒนาเพลงพ้ืนบานมาเปนเพลงคําเมืองแบงไดตาม 4 ประเภท คือ เพลงลูกทุงคําเมือง เพลงสตริงคํา

เมือง เพลงโฟลคซองคําเมือง แลเพลงเมดเลยคําเมือง19

24 

 เม่ือประมาณ พ.ศ. 2497 -2498 ในภาคเหนือเริ่มปรากฎเพลงลูกทุงคําเมืองโดยมีการ

เริ่มกอตั้งวงดนตรีไทยสากลข้ึนในเชียงใหม คือ วงลูกระมิงค วงดาวเหนือวงดุริยะเวียงพิงค ตอมาไดมี

ชื่อเรียกขานกันวา “วงดนตรีลูกทุง” วงดนตรีลูกระมิงค เปนวงดนตรีท่ีมีลีลาลูกทุงคําเมือง มีผูแตง

เพลงคนสําคัญคือสุริยา ยศถาวร เนื้อหาของเพลงจะมีเปนแนวตลกขบขัน โดยใชภาษาถ่ิน เชน เพลง

ลืมอายแลวกา คนตึ่งซึง ซ่ึงไดรับความนิยมไมใชนอย 

 ประมาณ พ.ศ. 2499 วงดนตรีท่ีมีชื่อเสียง คือวง ซี.เอ็ม. ตอมาไดมีการแยกตัวออกมา

จาก วง ซี.เอ็ม. คือวงศรีสมเพชร นับเปนวงท่ีมีการสืบทองลีลาในการเลนเพลงลูกทุงคําเมืองไวกวา 

                                                           
24 เกสร  ยอดแกว อางแลวเชิงอรรถท่ี 12, น.9 
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สามสิบกวาปและมีนักรองนักแตงเพลง เชน สุริยา ยศถาวร เพลงท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

เชน เพลงหยุบมือกํา สามมอเตอรไซด เย็นฤดี บเกย บาวโหล เปนตน 

 การตั้งวงดนตรีพ้ืนเมืองประยุกตจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ คืออํานวย กะลําพัด ซ่ึงเปน

เจาของคณะซอในสังกัดหางรัตนเวช ไดตั้งคณะละครซอ และตั้งคณะวงดนตรีในแบบพ้ืนเมือง

ประยุกตโดยการนําเครื่องดนตรีพ้ืนบาน เชนใชเครื่องดนตรี ซึง สะลอ ขลุย มาผสม มาใชผสมผสาน

กับเครื่องดนตรีสากล เชน กลอง เบสกีตาร และกีตารไฟฟา ซ่ึงมีลีลาเพลงลูกทุง และนําเพลงซอมาใส

เนื้อรองใหม หรือบางเพลงก็มีบทซอมแตเดิม นํามาบรรเลงผสมผสานดนตรีไทยพ้ืนเมืองกับดนตรี

สากล ถึงแมวาจะมีผูเริ่มแตงเพลง ต้ังแตประมาณ ป พ.ศ. 2500 ศิริพงษ ศรีโกไสย เปนผูริเริ่มกอตั้ง

วงดนตรีศรีสมเพชรรวมกับประสิทธิ์ ศรีสมเพชรและใน พ.ศ. 2511 เปนผูนําวงดนตรีศรีสมเพชร      

ไปบันทึกเสียงท่ีหองบันทึกเสียงคือเพลงเย็นฤดีและยังนําเพลงซอพ้ืนเมืองมาประยุกตรองรวมกับ

ดนตรีไทยสากลเปนคนแรกของเชียงใหม คือเพลงหนุมซอรอแฟน โดยใหแสงจันทร สายวงคอินทร                

เปนผูแตงเนื้อรองจากทํานองซอเดิม คือซอเง้ียว หรือซอเสเลมา 

 ในระยะตนศตวรรษท่ี 2520 ความนิยมในดนตรีลูกทุงคําเมืองไดลดลงหนุมสาวไดรีบ

อิทธิพลจากวัฒนธรรมจากเพลงตะวันตกเริ่มนิยมดนตรีโฟลคซองมากข้ึนความหมายของเพลง “โฟลค

ซอง” (Folk Song) นั้นหมายถึง “เพลงพ้ืนบาน” แตวัยหนุมสายไทยท่ีรูจักและนิยมมิไดหมายถึงเพลง

พ้ืนบานดั้งเดิมของไทย แตหมายถึงเพลงตะวันตกท่ีมีการองแบบงายๆ ไมซับซอนเครื่องดนตรีท่ีใช

ประกอบดวย กีตารโปรง เมาทออแกน และเบนโจ ผูรองเพลงโฟลคซองอาจจะเลนดนตรีและรอง

เดี่ยว หรืออาจจะตั้งเปนวง 2-3 คน ก็ได โฟลคซองคําเมืองคือการ ผสมผสานระหวาง โดยการนํา

เพลงลูกทุงคําเมือง มารองในสไตลโฟลคซองเปนการนํามารองใหมโดยใชภาษาคําเมือง และใชกีตาร

เปนเครื่องดนตรีประกอบ 

 เม่ือ “โฟลคซองของคําเมือง” 20

25 เริ่มเปนท่ีนิยมแลว ก็ไดมีผูบุกเบิกการบันทึกเสียง

เพลงโฟลคซองคําเมืองลงเทปตลับ (Tape cassette) ออกจําหนายคือ มานิต อัชวงศ เจาของรานทํา

แพรบรรณาคาร โฟลคซองคําเมืองชุดแรกท่ีไดรับการบันทึกเสียงคือ ชุดของ “คระตองและเพ่ือน”

เทปชุดแรกนี้ดูเหมือนจะเปนการทดลองในแงของตลาดเพลงคําเมืองจึงมีเพียงดานเดียวสวนอีกดาน

                                                           
25 พรพรรณ วรรณา.(2542) .เพลงคําเมืองสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 9. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.  
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หนึ่งของเทปเปนเพลงตะวันตก เทปชุดท่ีสองตอมาก็คือชุดของ จรัล มโนเพ็ชร ซ่ึงนับวาเปนการ

โฆษณาทางสื่อมวลชนตางๆ เปนแรงหนุนสวนหนึ่งท่ีทําใหเพลงโฟลคซองคําเมืองไดรับความนิยม ไม

เฉพาะแตในภาคเหนือเทานั้นแตยังแพรหลายไปท่ัวประเทศมีการผลิตเทปเพลงโฟลคซองคําเมืองชุดท่ี 

3 ชุดท่ี 4 ออกมาโดยลําดับ ชื่อของจรัล มโนเพ็ชร เริ่มเปนท่ีรูจักในวงการเพลงอยางกวางขวางมี

นักรองรวมในเทป ชุดตอๆ มาอีก คือเกษม มโนเพ็ชร และสุนทรี เวชานนท ในชวงท่ีเพลงโฟลคซอง

กําลังไดรับความนิยมอยูนี้ มีผูริเริ่มกอตั้งวงดนตรีในลักษณะ “วงสตริงคําเมือง” ข้ึนโดยไดรับอิทธิพล

จากวงดนตรีแนวปอบหรือเพลงสมัยใหมของทางตะวันตกวงท่ีตั้งข้ึนเปนวงแรกไดแก “วงนกแล”        

ซ่ึงถือวาเปนวงดนตรีเด็กแนว “สตริงคําเมือง” ไดรับความนิยมมากในชวงประมาณ พ.ศ. 2527 เพลง

ท่ีเปนท่ีรูจักท้ังในระดับทองถ่ินถึงระดับประเทศ ไดแก เพลงนกแล เพลงหนุมดอยเตา เปนตน 

นอกจากนี้ก็ยังมีวงท่ีไดรับความนิยมวงอ่ืนๆ อีก เชน วงเดอะมง วงสายธาราคอมโบ เปนตน เพลงแนว

สตริงเหลานี้ไดพัฒนาไปสูเพลงในลักษณะ “เพลงเมดเลยคําเมือง” ในภายหลังจากจําหนวยขายดีของ

เพลงโฟลคซองคําเมืองไดทําใหเกิดเทปเพลงในลักษณะของเนื้อเพลงคําเมืองออกมาอีกหลากหลาย 

เชน เทปเพลงลูกทุงลานนาชุด “ตา ฮายา” ของสมบูรณ บุญโรจน และเพ่ือนเทปเพลงชุด “จุหมา

นอยข้ึนดอย” ของนิทัศน ละอองศรี ซ่ึงใชดนตรีอีเลคโทนประกอบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีเพลงชุด

หนุมสาวชาวยองของคณะ “คิงแอนดฮา” ซ่ึงเปนเพลงโฟลคซองท่ีใชภาษาไทยยอง (อันเปนภาษาถ่ิน

เฉพาะของชนกลุมหนึ่งในลานนา) และในยุคท่ีวงการเพลง Disco กําลังไดรับความนิยมก็ไดมีเทปชุด 

“คําเมืองดิสโก” ของคณะศรี สมเพชรออกมาจําหนวยดวยเพลงคําเมืองไดแพรหลายเขาไปมีบทบาท

ในวงการเพลงไทยสากลดวย กลาวคือไดมีการแตงเพลงเนื้อรองคําเมืองปนภาษาไทยภาคกลาง        

ใหนักรองเพลงไทยสากลขับรอง เชน เพลงซอสูมาเตอะ ของดาวใจไพจิตร เพลงคนปุดซีแลนด เพลง

บาลืมหละปูน เพลงปอจายข้ีจุ ของรุงฤดี แพงผองใส เปนตน นับเปนการแสดงใหเห็นถึงความ

แพรหลายของเพลงคําเมืองในกลุมชาวลานนา จนกระท่ังขยายความนิยมไปสูกลุมผูฟ งใน

ระดับประเทศไดอยางเปนอยางดี 

 ผูวิจัยพบวาเพลงพ้ืนบานลานนาและเปนท่ีรูจักกันดีเฉพาะถ่ินนั้น ๆ ลีลาการขับรอง

หรือการฟอนรําจึงมีอิสระท้ังในดานรูปแบบและเนื้อหา จึงเปนท่ีนิยมของชาวบาน ดวยสาเหตุท่ีเพลง

พ้ืนบานใชภาษาถ่ิน ใชทํานองสนุก จังหวะเราใจ เนื้อหาถายทอดความรูสึกนึกคิด อุดมการณ          

เราสามารถจะศึกษาชีวิต ความเชื่อ คานิยม ภาษา และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ความเปนอยูและภูมิปญญา
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ชาวบานแสดงออกถึงวิธีชีวิตของคนในชุมชนเปนวัฒนธรรมทางดานความบันเทิงของชาวบานใน

ทองถ่ิน แลวแพรกระจายจากถ่ินหนึ่งไปยังถ่ินหนึ่ง โดยใชวิธีมุขปาฐะเลาตอ ๆ กันมาเพราะเพลง

พ้ืนบานจะเปนสื่อถายทอดและสะทอนสภาพสังคมทุกดาน 

2.9 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบาน 

 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกกอต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม

การสรางสรรคเพ่ือสนับสนุนทรัพยสินทางปญญาท่ัวโลก ปจจุบันมีประเทศสมาชิกท่ัวโลก 187 

ประเทศ  ถือเปนองคการเฉพาะทางสหประชาชาติท่ีวัตถูประสงคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมสรางสรรค เพ่ือ

สนับสนุนการพิทักษทรัพยสินทางปญญาท่ัวโลก  และสําหรับประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 

25 กันยายน พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 253221

26องคกรนี้มีหนาท่ี รับผิดชอบ

ในการคุมครองทรัพยสินภูมิปญญาท่ัวโลกโดยผานความรวมมือระหวางรัฐ รวมไปถึงองคกรระหวาง

ประเทศ ซ่ึงอนุสัญญาในการจัดต้ังองคการทรัพยสินทางปญญาโลก ในมาตรา 2 (vill) ใหคํานิยามคํา

วา “ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง สิทธิท่ีเก่ียวของกับ 1. งานวรรณกรรม ศิลปกรรม และ

วิทยาศาสตร 2. การแสดงออกของศิลปนนักแสดง สิ่งบันทึกเสียง และการแพรเสียงแพรภาพ 3. การ

ประดิษฐจากความพยายามมนุษยในทุกสาขา 4. การคาพบทางวิทยาศาสตร 5. การออกแบบทาง

อุตสาหกรรม 6. เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการคา 7. การปองกันการแขงขัน

ท่ีไมเปนธรรมและ 8. สิทธิอ่ืนท่ีเปนผลมาจากการใชสติปญญาในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร 

วรรณกรรมและศิลปกรรม 

 ปจจุบันเปนการยอมรับวาภูมิปญญาทองถ่ินมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนจํานวน

มากก็ตาม แตไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีจะใหความคุมครองแกภูมิปญญาทองถ่ินโดยตรง ประกอบกับใน

อดีตแนวความคิดคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินจะคุมครองเฉพาะการคุมครองการแสดงออกศิลปะ

พ้ืนบานภายใตกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2525 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกได

รวมมือกับองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เพ่ือท่ีจะศึกษาความ

                                                           
26 Curtis J. Mahoney The Yale Law JournalVol. 116, No. 4 (Jan., 2007), pp. 824-

857,สืบคนวันท่ี19 พฤษภาคม 2562 เขาถึงไดจาก 

https://www.jstor.org/publisher/ylj?refreqid=excelsior%3A4bfd3ebe0ffad472859a8244

3bef275e 
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เปนไปไดในการท่ีจะนํา “ระบบกฎหมายเฉพาะ” (Sui Generis) มาใชในการคุมครองศิลปะพ้ืนบาน 

โดยมีหลักการพ้ืนฐานวาการใหความคุมครองแกศิลปะพ้ืนบานนั้นไมจําเปนตองอยูภายใตกรอบ

ความคิดตั้งเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์ จึงไดรวมมือกันในการจัดทําบทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมาย

แหงชาติข้ึนเพ่ือใชในการคุมครองการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานจากการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบและการกระทําอยางอ่ืนท่ีกอใหเกิดความเสียหายข้ึน  บทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมาย

แหงชาติมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ คือ  เพ่ือใหเปนบทบัญญัติประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนๆนําหลักเกณฑ

ดังกลาวในบทบัญญัติตนแบบนี้นําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในเพ่ือคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินของ 

ชาติตนและเพ่ือใหแตละประเทศมีการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินไปในทิศทางเดียวกัน โดยบัญญัติ

ตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาตินี้มุงคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินในแบบท้ังท่ีมีการบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรและท่ีไมมีการบันทึกไวชัดเจน 22

27จากบทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาตินี้มี

ขอบเขตจํากัดท่ีมุงเนนคุมครองเฉพาะการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานเทานั้น ซ่ึงท่ีประชุมได

เริ่มตะหนักถึงขอจํากัดดังกลาววาการท่ีบทบัญญัติตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาติไมไดครอบคลุมไป

ถึงการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินในภาพกวางอาจจะสงผลใหทรัพยากรพันธุกรรมและองคกรความรู

ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ ไมไดอยูในขอบเขตความคุมครองในบทบัญญัติตนแบบนี้ เพราะกฎหมายระหวาง

ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติไดเริ่มท่ีจะใหความสําคัญกับการคุมครอง

ภูมิปญญาทองถ่ินในขอบเขตท่ีกวางกวาการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานเทานั้น เม่ือองคการ

ทรัพยสินทางปญญาโลกไดเริ่มใหความสําคัญเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินจึงไดเริ่มมีการศึกษาเก่ียวกับ

ลักษณะท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมใหมีการนําระบบทรัพยสินทาง

ปญญามาสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 ไดมีการจัดประชุมสมัชชาใหญขององคการทรัพยสินทาง

ปญญาโลก (The World Intellectual Property Organization-WIPO) ครั้งท่ี 26 ซ่ึงประเด็นท่ี

สําคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ ท่ีประชุมสามัญ (General Assembly) ไดมีมติใหจัดตั้งองคกรระหวาง

รัฐข้ึนเพ่ือใชเปนเวทีระหวางประเทศในการอภิปรายและหารือกับประเทศภาคีสมาชิกเก่ียวกับ

ประเด็นในเรื่องทรัพยสินทางปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรพันธุกรรมและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยมี

                                                           
27 นันทน อินทนนท. (2547). ทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัฒน เลม 1. กรุงเทพฯ: 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
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วัตถุประสงคเพ่ือตองการขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องค

ความรู เดิ มและศิลปวัฒ นธรรม พ้ืนบ าน  (Intergovermental Committee on Intellectual 

Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore ห รื อ  IGC) ซ่ึ ง

คณะกรรมการระหวางระหวางรัฐบาลชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครอง

ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources-GR) ภูมิปญญาทองถ่ิน (Traditional Knowledge-TK) 

และการแสดงออกวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Knowledge-TCES) คณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม องคความรูดั้ งเดิมและ

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานไดจําแนกภูมิปญญาทองถ่ินออกเปน 3 ประเภท คือ23

28 

 1. ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 

2. องคความรูชุมชนทองถ่ิน (Traditional Knowledge) 

องคความรูชุมชนทองถ่ิน หมายถึง ความรูตางๆ การสรางสรรค นวัตกรรม การ

แสดงออกวัฒนธรรมท่ีมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งโดยเปนเรื่องเฉพาะของคนใน

ทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลาเพ่ือปรับใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงในทองถ่ินนั้น องคความรูชุมชนทองถ่ิน เชนความรูดานการเกษตร ความรูทาง

วิทยาศาสตร  ความรูดานทางการแพทย  ความรูดานทางนิเวศวิทยา ความรู ท่ีเก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพและการและการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมพ้ืนบาน  

3. การแสดงออกทางวัฒ นธรรม พ้ื นบ าน  (Traditional Culture Expression                 

หรือ Expression   of   folklore   ) 

การแสดงออกวัฒนธรรมพ้ืนบาน หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสรางสรรคท่ีมี

องคประกอบท่ีแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณทางมรดกทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีไดรับการ

พัฒนาและดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคลท่ีสะทอนถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ  โดยอาจ

เปนการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงออกดวยวาจา เชน นิทานพ้ืนบาน คํากลอน 

สุภาษิต หรือเปนการแสดงออกทางดนตรี เชน เพลงพ้ืนบานตาง ๆ  หรืออาจเปนการแสดงออก

                                                           
28 นันทน อินทนนท.(2547).ความตกลงระหวางประเทศวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ

ผลกระทบตอภูมิปญญาทองถ่ินในทรัพยสินทางปญญาในยุคโลกาภิวัตน เลม 2. กรุงเทพมหานคร:  

จริรัช การพิมพ, น. 703  
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ทางดานรางกาย  เชนการฟอนรํา ละครพ้ืนบาน พิธีกรรมพ้ืนบาน หรือเปนการแสดงออกทางวัตถุ 

เชน เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ งานปติมากรรม  เครื่องดนตรี เปนตน 

คําวาภู มิปญญาทองถ่ิน ในความหมายขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม              

องคความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ก็คือ องคความรูท่ีเกิดจากการใชสติปญญา การเรียนรู

และประสบการณของคนในทองถ่ินหรือชุมชนซ่ึงนําไปแกปญหาชีวิตประจําวันเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได  

โดยลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนองคความรูเกาหรือองคความรูใหมก็ได  แตท่ีสําคัญจะตอง

มีลักษณะของความมีชีวิตและการมีพลวัตของการดํารงชีวิตในทองถ่ินปจจุบัน ภูมิปญญาทองถ่ินมี

ความรูท่ีมีการพัฒนาและมีการถายทอดจากรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนการถายทอดผาน

ระบบจารีตประเพณีท่ีมีลักษณะเฉพาะของทองถ่ินนั้นไมวาจะเปนงานสรางสรรคท่ีเปนผลมาจากการ

ใชสติปญญา ในทางอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร วรรณกรรม หรือศิลปะ โดยท่ัวไปถือวาเก่ียวของกับ

ชนกลุมหนึ่งหรือดินแดนของชุมชนนั้นและคนในทองถ่ินเองก็ยอมรับในภูมิปญญาดังกลาวมาเปนสวน

หนึ่งของเอกลักษณ (Identity) ในดานวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนในทองถ่ินและสงผลให

ความรูนี้ ยังคงสืบตอไป โดยมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพ่ือสนองตอ

สภาพแวดลอมและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตก็ยังมีการเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมอยู 

 ในการประชุมครั้งท่ี 8 ใน พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยสินทรัพยากรพันธุกรรม องคความรูดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรม

พ้ืนบานไดมีการออกรางพระราชบัญญัติท่ีสําคัญ 2 ฉบับ คือ24

29 

 1. บทบัญญัติเพ่ือคุมครององคความรูชุมชนทองถ่ิน (Draft Provision For The 

Protectional Knowledge) 

  บทบัญญัติเพ่ือคุมครองความรูชุมชนทองถ่ิน ไดนิยามคําวาองคความรูชุมชนทองถ่ิน

หมายความถึง เนื้อหาสาระหรือแกนสารขององคความรู ท่ีเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมทาง

                                                           
29 พัชร  ลิมปจันทรา.(2550). การคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินภายใตกฎหมายของประเทศ

ไทยเปรยีบเทียบกับความตกลงระหวางประเทศ .(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิตน).                          

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,น. 89-91 
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ปญญาในรูปแบบของระบบภูมิปญญาทองถ่ินนั้นและรวมถึงทักษะ การเรียนรูรูปแบบของภูมิปญญา

ทองถ่ิน และรวมถึงองคความรูท่ีไดจากการดําเนินชีวิตของชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนพ้ืนเมืองท่ีเกิดจาก

การสั่งสมจากบรรพบุรุษในอดีตมาสูสังคมยุคปจจุบันโดยไมจํากัดความรูดานเทคนิคดานใดดานหนึ่ง

โดยเฉพาะ แตจะรวมไปถึงความรูทุกดานไมวาจะเปนความรูดานเกษตรกรรม  ดานสิ่งแวดลอม              

ดานยารักษาโรคและดานทรัพยากรชีวภาพ 25

30ท้ังนี้องคความรูชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับความคุมครองตาม

รางบทบัญญัตินี้จะตองเปนองคความรูท่ีไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งและเปนองคความรู

ท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชนพ้ืนเมืองนั้น 26

31และผู ท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการคุมครองราง

บทบัญญัตินี้ ก็คือ ปจเจกชนในชุมชนทองถ่ินหรือตัวชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนพ้ืนเมืองท่ีเปนผูทรงสิทธิ

ในภูมปญญาทองถ่ิน27

32 

 2. บทบัญญัติ เพ่ือคุมครองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Draft Provision  for the 

Protectional of Expressions of Folklore)   

  บทบัญญัติเพ่ือคุมครองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ไดนิยามวา ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน

วาการแสดงออกไมวารูปแบบใดก็ตาม ท้ังการแสดงออกท่ีสามารถจับตองได ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี

เหลานี้จะมีการแสดงออกมาเปนรูปแบบไมวาจะเปนทางดานดนตรี ในการเขียน ดานการแสดงรวมท้ัง

ศิลปะดานตาง ๆ และไดแบงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานออกเปนสองประเภท ศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือมีคุณคาตอจิตใจหรือมีความสําคัญตอชุมชนทองถ่ินนั้นซ่ึงไดรับการ

ขนทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ 28

33ดังนั้น

การคุมครองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานตองเปนไปเพ่ือประโยชนแกชุมชนทองถ่ินและชุมชนดั้งเดิมในการ

สงวนรักษาและคุมครองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน29

34 

                                                           
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 
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 เม่ือองคกรทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) กับองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ไดมีการหารือและใหความรวมมือกันในการจัดทําบทบัญญัติ

ตนแบบสําหรับกฎหมายแหงชาติท่ี จะคุมครองการแสดงอกซ่ึงวัฒนธรรมพ้ืนบานจากการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบและกระทําการอยางอ่ืนท่ีกอใหเกิดความเสียหาย (Model Provisions For 

National Low on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation 

and Other Prejudicial Actions) เพ่ือใหเกิดเปนบทบัญญัติตนแบบแกสมาชิกท่ีจะสามารถนํา

บทบัญญัติดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายภายในหรือเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

ภายในของประเทศสมาชิกเพ่ือคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินตนใหเปนในทิศทางเดียวกัน นอกจากจะให

มีการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไมมีการ

บันทึกไวชัดเจน (Tangible and Intangible Expression) ในบทบัญญัตินี้ยังกลาวถึงการท่ีบุคคลใด

จะไดรับประโยชนๆ จากภูมมิปญญาทองถ่ินของชุมชนนั้นก็จะตองไดรับความยินยอมลวงหนาจาก

เจาหนาท่ีของรัฐหรือชุมชนท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินนั้น ๆ กอนจึงจะสามารถใชประโยชนจาก

ภูมิปญญาทองถ่ินได  

  จากท่ีไดกลาวมาแลวบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของกับการไดรับอนุญาตใหใช

ประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินวาตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีรัฐหรือชุมชนท่ีเก่ียวของกับ       

ภูมิปญญาทองถ่ินทําใหสามารถตีความเรื่องการกําหนดความเปนเจาของภู มิปญญาทองถ่ิน                     

ได 2 แนวทาง คือ  

  1. กําหนดใหรัฐเปนเจาของในภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยถือวาภูมิปญญาทองถ่ินเปน

สมบัติของแผนดินรัฐจึงมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2. กําหนดใหชุมชนเปนเจาของภูมิปญญาทองถ่ิน โดยถือวาภูมิปญญาทองถ่ินเปน

ทรัพยสินรวมกันของชุมชน  ดังนั้น ชุมชนจึงมีหนาท่ีในการดูแลและบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน 

  หากพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวถึงแมไมไดกําหนดไวเปนท่ีแนชัดวาภูมิปญญา

ทองถ่ินจะเปนของรัฐหรือของชุมชน ดังนั้นข้ึนอยูกับประเทศสมาชิกท่ีจะกําหนดในแตละประเทศวา

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนของใครข้ึนอยูกับนโยบายของแตละประเทศ 
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2.9 ตนแบบกฎหมายเพ่ือปกปองภูมปญญาทองถิ่นขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

 เม่ือ ค.ศ. 2000 องคกรทรัพยสินทางปญญาไดพยายามสรางและพัฒนากฎหมาย

ตนแบบสนธิสัญญาระหวางประเทศเพ่ือปกปองภูมปญญาทองถ่ิน และจัดต้ังคณะกรรมการ 

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic 

Resources,Traditional Knowledge and Folklore  ซึ ่ง เร ียกชื ่อย อว า  คณ ะกรรมการ 

IGC ไดดําเนินการภารกิจรวบรวมขอมูล 28 ประเทศเพื่อใหทราบถึงความตองการ ความ

คาดหวังเกี ่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และรวมถึงสิทธิข างเคียงที ่ดํารงไวซึ ่งความรู ตาม

ประเพณี  โดยคณะกรรมการ IGC ไดมีการจัดประชุมสัมมนา องคกรภาคประชาชนตัวแทน

ภาครัฐ นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งมีตัวแทนภาคเอกชนเขารวมประชุมมากมาย หลังจากการ

ประชุมคณะกรรมการ IGC ไดมีรายงาน “ความตองการและความคาดหวังเก่ียวกับทรัพยสินทาง

ปญญาของผูทรงไวซ่ึงความรูตามประเพณี : รายงานภารกิจในการรวบรวมขอเท็จจริงของ WIPO 

ข้ึน” (องคกรทรัพยสินทางปญญาโลก, 2542 ) จากการดําเนินการของคณะกรรมการ IGC แมไมอาจ

สรางสนธิสัญญาปญญาโลกยังไมอาจมีสนธิสัญญาระหวางประเทศเพ่ือการปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน 

แตก็ไดรับความสําเร็จในกรอบความคิด  คือ30

35 

  ดานแรก ไดมีการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีความเหมาะสมตอ

การใชปกปองภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีการใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาหลายๆ ฉบับในการปกปอง

ภูมิปญญาทองถ่ิน  คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายเครื่องหมายการคา หรือการ

ปกปองในการแสดงออกทางวัฒนธรรมทางประเพณี รวมท้ังกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการ

ยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน  รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินยังมีการสืบทอดไปยังรุนสู

รุนและมีการสะทอนและบงชี้ถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อัตลักษณทางสังคม ตลอดจนคานิยมของ

ชุมชนนั้นๆ  

 ดานท่ีสอง ใหการยอมรับวากฎหมายทรัพยสินทางปญญานําไปใชเพ่ือปกปองภูมิ

ปญญาทองถ่ินนั้นตองสอดคลองกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ แตองคกรระหวางประเทศแตละ

องคการยอมมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเฉพาะดาน  เชน องคการยูเนสโกมีบทบาทหนาท่ีตอการ

                                                           
35 สุชาดา เจริญวิริยะธรรม. (2557).การคุมครองผูทรงสิทธิและสิทธิของผูทรงสิทธิในภูมิ

ปญญาทองถ่ิน .(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต).สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,น.53-55 



41 
 

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและมรดกทางวัฒนธรรมโลก หรือองคการทรัพยสินทางปญญาโลกมีบทบาท

หนาท่ีเฉพาะสนธิสัญญาและความตกลงรวมท้ังตนแบบกฎหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาดวย

เหตุนี้แตละองคกรยอมมีขอจํากัดในการดําเนินการและประกาศใชสนธิสัญญาระหวางประเทศ      
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บทท่ี 3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเพลงพ้ืนบาน 
 

เพลงพ้ืนบานมีพ้ืนบานเปนภูมิปญญาทองถ่ินและมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีสามารถ

มารถนําไปพัฒนาทําใหเกิดมูลคาและเปนสินคาสงออกสรางรายไดใหกับประเทศ เพลงพ้ืนบานมี

ความสําคัญในการแสดงออกของวัฒนธรรม เปนคติชนพ้ืนบานและเปนมรดกทางวัฒนธรรมดวย

ความสําคัญของเพลงพ้ืนบานซ่ึงแนวคิดทฤษฎีและมาตรการปกปองเพลงพ้ืนบานในเวทีความตกลง

ระหวางประเทศท่ีนํามาเปนกรอบความคิดเพ่ือกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือออกกฎหมายภายในประเทศตน 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเพ่ือปกปองเพลงพ้ืนบานในฐานะภูมิปญญาทองถิ่น 

 เพลงพ้ืนบานถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม และเปนภูมิปญญาทองถ่ิน แนวคิดทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของยอมเปนแนวคิดท่ีสามารถปกปองภูมิปญญาทองถ่ินและเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา

กฎหมายระหวางประเทศ  จากการศึกษาพบวามีแนวคิดทฤษฎี  2 แนวคิดท่ีสามารถนํามาปกปองภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

 3.1.1 แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (Excellence of Diversity 

Idea) Herder เกิดท่ีเมือง Mohrungen ทางตะวันออกของอาณาจักรปรัสเซีย 0

36  ในป ค.ศ.1744       

ถึง ค.ศ.1803  และ แนวคิดขางตนเปนของนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Johann Gottfried von 

Herder  ซ่ึง Herder ถือเปนนักปรัชญากลุมโรแมนติค  ในป ค.ศ.1765 งานเขียนบทความชื่อ   How  

Philosophy Can Become More Universal and Useful for the Benefit of the People และ

มีผลงานเขียนท่ีมีชื่อเสียงอีกจํานวนมาก Herder ไดสรางแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางนี้ข้ึน  

เพราะเหตุสําคัญในการสรางแนวคิดนี้มีอยู  3 ประการ คือ  

ประการท่ีหนึ่ง การคัดคานแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ (rationalism)  ซ่ึงแนวคิดนี้           

ถือวากฎหมายคือเหตุผล  คนทุกชาติยอมเขาใจตรงกัน  กฎหมายยอมมีความเปนสากลและใชบังคับ

ชนชาติอ่ืนๆ 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 

ประการท่ีสอง Herder อธิบายวา  ชาติแตละชาติควรดํารงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณของ

ชาติ  ในฐานะท่ีเอกลักษณชาติตนเองเปน ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชาติ  โดยเอกลักษณของชาติ

แสดงออกไดในหลายรูปแบบ  เชน  ภาษา  การแตงกาย  อาหาร  สถาปตยกรรม  เพ่ือตองการ

สงเสริมความคิดชาตินิยมของชาวเยอรมัน  สงผลใหชาวเยอรมันเกิดความภูมิใจในภาษา  วัฒนธรรม  

ประเพณีของตนเอง   

ประการสุดทาย Herder เสนอแนวคิดวา  โลกประกอบข้ึนดวยความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมประเพณี  กฎหมายชนชาติหนึ่งยอมเหมาะกับชนชาตินั้นเทานั้น  การนํากฎหมายชาติอ่ืน

มาใชก็เปรียบเสมือนการบังคับการเตนของหัวใจ  ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมอาจกระทําไดเพ่ือปฏิเสธการ

อางความชอบธรรมของประเทศฝรั่งเศส  เพราะประเทศฝรั่งเศสมักบังคับใชประมวลกฎหมายนโป

เลียนในประเทศอ่ืนๆ  เม่ือประเทศฝรั่งเศสเขายึดครองประเทศเหลานั้นได 

ดานลักษณะงานเขียน Herder ใชภาษาท่ีอานงายๆ  และไมมีความซับซอน  เรื่อง

แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางปรากฏอยูในหนังสือ Outline of a Philosophy of the 

History of man  ค.ศ.1744  โดย Herder หลีกเลี่ยงการใชศัพทเฉพาะ  งานเขียนของ Herder จึงมี

ชีวิตชีวพรอม ๆ กับ Herder ใชวิธีการยกตัวอยางประกอบการอธิบายจํานวนมาก  ผูอานจึงสามารถ

จดจํารายละเอียดตาง ๆ ได  งานเขียนของ Herder จึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว ผูอานจึงเขาเขาใจ

เนื้อหา ในงานเขียนความเลิศในความเปนแตกตางไดโดยงาย  ประกอบกับ Herder ไมนิยมเขียน

ขอความยาว ๆ หรือรูปแบบท่ีซับซอน  และผูอานในยุคนั้นใหความนิยมอยางสูง1

37  

เนื้อหาแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางมุงเนนหนักถึงความสําคัญเอกลักษณ

ของชนชาติตาง ๆ  ซ่ึงเอกลกัษณดังกลาวมีวิวัฒนาการของประวัติศาสตรมนุษยชาติ  จนแตละชนชาติ

มีความแตกตางกัน  ไมวาดานภาษา  ประเพณี  ประวัติศาสตร  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  เพราะมนุษยไมไดมีประวัติศาสตรท่ีเปน

สากล  แตมนุษยแตละชนชาติเริ่มตนจากสภาพสังคมท่ีแตกตางกัน  คุณคาของชาติแตละชาติจึงอยูท่ี

ความแตกตางไมใชความเหมือนกัน excellence of diversity idea39  

ในการแสดงซ่ึงความแตกตางของแตละชนชาติ  Herder มีความเห็นวา ชนชาติตางๆ 

บนโลกแสดงออกซ่ึงเอกลักษณของชนชาติตนไดหลายวิธี  ไมวาดานภาษา  ประเพณี   และศาสนา  

ประกอบกับการท่ี Herder เปนนักปรัชญาทางภาษา  Herder จึงอธิบายวา  จิตวิญาณท่ีเอกลักษณ

ของชาติยอมแสดงออกผานทางคําในภาษาแตละชาติ  คําในภาษาชนชาติอ่ืนไมอาจทดแทนคําของชน

ชาติหนึ่งๆ ได ตัวอยางจิตวิญญาณทางภาษาขางตน  เชน  คําวา  “นั่งสมาธิ”  ในภาษาไทยยอมมี

ความหมายเก่ียวของกับกิริยาทาทาง  ความเชื่อทางศาสนา  และทัศนคติของชาวไทย  ซ่ึงชาวไทยมี

ความเชื่อในคติธรรมเรื่องศีล  สมาธิและปญญา  คําดังกลาวยอมไมอาจทดแทนคําในภาษาอังกฤษวา 

“sit down” ได  เพราะคําๆ นั้นไมอาจอธิบายและทดแทนคําวา “นั่งสมาธิ” ได 

จากเนื้อหาขางตน  แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (excellence of 

diversity idea)  จึงประกอบข้ึนดวย 3 ทฤษฎีท่ีสําคัญ4

40  คือ 

ตัวอยางจิตวิญญาณทางภาษาขางตน  เชน  คําวา  “นั่งสมาธิ”  ในภาษาไทยยอมมี

ความหมายเก่ียวของกับกิริยาทาทาง  ความเชื่อทางศาสนา  และทัศนคติของชาวไทย  ซ่ึงชาวไทยมี

ความเชื่อในคติธรรมเรื่องศีล  สมาธิและปญญา  คําดังกลาวยอมไมอาจทดแทนคําในภาษาอังกฤษวา 

“sit down” ได  เพราะคําๆ นั้นไมอาจอธิบายและทดแทนคําวา “นั่งสมาธิ” ได541  

                                                        
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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จากเนื้อหาขางตน  แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (excellence of 

diversity idea)  จึงประกอบข้ึนดวย 3 ทฤษฎท่ีีสําคัญ  คือ 

ทฤษฎีแรก  ปรัชญาทางภาษา (philosophy of language)  อันไดแกลักษณะตางๆ 

ตามธรรมชาติของภาษา  ความคิด  และความหมาย  โดยแนวคิดนี้ปรากฏอยูในบทความเรื่องปรัชญา

ทางภาษา : ภาษา ความคิด ความหมาย  (Philosophy of language : language, thought, 

meaning)  ซ่ึง Herder เขียนไวในกลางป ค.ศ.1760 

ท้ังนี้แนวคิดขางตนมุงอธิบายวา  มนุษยแตละชาติยอมมีความคิดภายใตขอบเขตจํากัด

ทางภาษาชาติตน  และมนุษยคนดังกลาวยอมใชความคิดสติปญญา  เพ่ืออธิบายและสื่อสารกับมนุษย

คนอ่ืนได  เพียงเทาท่ีภาษาของตนสามารถแสดงออกมาได (express linguistically) เทานั้น 

ทฤษฎี ท่ีสอง  ทฤษฎีการตีความ (theory of interpretation) และทฤษฎี ท่ีสาม  

ทฤษฎีการแปลความ (theory of translation)  โดยท้ังสองทฤษฎีมีความผูกพันอยางใกลชิดกับ

ประสาทสัมผัสของมนุษย  ไมวาในรูปการรับรู  และดานอารมณความรูสึก  ซ่ึง Herder เรียกวา             

ทฤษฎีแนวคิดเสมือนประจักษนิยม (quasi-empiricist theory)  เพราะมนุษยมีความสามารถในการ

ตีความและแปลความไดตามประสบการณของมนุษย  ซ่ึงมนุษยรับรูผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของตน  

ประสาทสัมผัสของมนุษยคือท่ีมาพ้ืนฐานของการตีความและการแปลความของมนุษย 

จากทฤษฎีพ้ืนฐานท้ังสามขางตนของ Herder  Herder จึงอธิบายวา  ความแตกตาง

ของแตละชาติมีท่ีมาจากภาษาท่ีแตกตางกัน  และภาษาชนชาติตาง ๆ ยอมแสดงถึงจิตวิญญาณ 

(spirit) ชนชาติตน  การทําลายความแตกตางของแตละชาติจึงไมสมควรผลจากแนวคิดความเปนเลิศ

แหงความแตกตาง  คือการเกิดผลกระทบท่ีสําคัญ 2 ประการดวยกัน คือ 

ประการแรก  การอนุรักษภาษาทองถ่ิน  ประเพณีและวัฒนธรรมกลุมคนตางๆ ใน

สังคม  เพ่ือการคงไวซ่ึงเอกลักษณและคุณคาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก  ซ่ึงแนวคิดนี้

สอดคลองกับปรัชญาการทํางานขององคการสหประชาชาติ (UN)  และองคการยูเนสโก (UNESCO) 

ท้ังนี้ภายใตหลักการวา  ภาษาคือหัวใจและรากฐานของชาติ  หากตัดสิทธิการใชภาษา

ของประชาชนแลว   การตัดสิทธินี้คือการตัดขาดจากสิ่งดีงามตลอดกาล  และไมมีอันตรายยิ่งใหญใด

มากไปกวาการขโมยเอกลักษณความเปนชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งอันตรายท่ีเกิดกับจิตวิญญาณดาน
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ภาษาของชาติ  หากอันตรายนี้เกิดข้ึนแลว  เอกลักษณทางภาษาของชาติไมอาจแกไขกลับคืนมาไดอีก

เลย6

42  

ประการท่ีสอง  การตอตานแนวคิดการลาอาณานิคม (colonialism)  เพราะ Herder  

มีความเห็นวา  ความแตกตางของแตละชนชาติคือคุณสมบัติพ้ืนฐานของโลก  เชนเดียวกับความ

แตกตางดานภูมิศาสตรโลกท่ีมีความแตกตางกัน  ไมวา  พ้ืนดิน  ทะเล  เทือกเขา  เปนตน  

ดวยเหตุนี้ เม่ือประเทศเจาอาณานิคมใชอํานาจเขาปกครองดินแดนใด  โดยการ

ปกครองนี้ครอบคลุมถึงการศึกษาของคนทองถ่ิน  คนทองถ่ินตองถูกบังคับใหใชภาษาของประเทศเจา

อาณานิคม  การใชภาษาทองถ่ินของตนเปนสิ่งตองหามในดินแดนอาณานิคม  ผลลัพธคือคนทองถ่ิน

ไมอาจใชและพูดภาษาตนได  ระบบการศึกษาเชนนี้จึงกอเกิดการเปลี่ยนแปลงและกัดกรอนภาษาคน

ทองถ่ิน  จนคนทองถ่ินไมอาจพูดหรือใชภาษาของตนไดอีกตอไป  

ยิ่งไปกวานั้น  ในอาณานิคมบางแหง  เจาอาณานิคมยังทําลายประเพณี  วัฒนธรรม

ของคนทองถ่ินไปพรอมกัน ดังเชน สหราชอาณาจักรเขาครอบครองดินแดนแคนนาดา  หลังจากนั้น 

สหราชอาณาจักรเขาปราบปรามพิธีกรรมคนทองถ่ิน  หรือในประเทศออสเตรเลียเกิดการปราบปราม

ทําลายศาสนาความเชื่อคนทองถ่ิน  เปนตน  

ดังนั้นการลาอาณานิคมจึงถือเปนการทําลายมรดกทางวัฒนธรรมของโลก  Herder    

มีความเห็นวา  ลัทธิการลาอาณานิคมเปนสิ่งไมถูกตองและเปนการทําลายหลักการความเปนเลิศแหง

ความแตกตาง 

สําหรับการนําแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางมาใชกับทรัพยสินทางปญญานั้น  

แนวคิดความดังกลาวสามารถใชกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได  เพ่ือการสนับสนุนกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาท่ีตองการมอบสิทธิชุมชนแกชุมชนชนทองถ่ิน  พรอมๆ กับชุมชนทองถ่ินมี

ความชอบธรรมตอการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินและสินคาท่ีเกิดจากการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ

ประเพณีได  ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นวา  แนวคิดดังกลาวมีความเหมาะสมใน 4 ประการดวยกัน  ดังนี ้

ประการแรก  จุดมุงหมายแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางของ Herder 

สอดคลองกับความตองการของคนทองถ่ิน  ดังปรากฏผลการศึกษาของคณะกรรมการ IGC ของ

                                                        
42 Elizabeth  Burns  Coleman, supra note 38, p.57-58 
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องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ระหวางป ค.ศ.2000 ถึงปจจุบันวา  คนทองถ่ินท่ัวโลก

ตองการสิทธิชุมชน  เพ่ือการปกปองผลผลิตท่ีเกิดจากประเพณีวัฒนธรรมของตนตามกฎหมาย      

โดยขอบเขตการสิทธิชุมชนตามกฎหมายเปนสิทธิเชิงซอน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาสิทธิชุมชนไมมีการ

แบงแยกผูทรงสิทธิและลักษณะสิทธิอยางชัดเจน  สิทธิชุมชนจึงเปนท้ังสิทธิเก่ียวกับผลประโยชนทาง

การเงินจากผลผลิตทางประเพณีวัฒนธรรม  สิทธิทางศีลธรรม  สิทธิในการอนุรักษ  การสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม  การเคารพตอประเพณีวัฒนธรรม  และรายไดจากผลผลิตทางประเพณี

วัฒนธรรมถือเปนเพียงเครื่องจูงใจทายาท  เพ่ือท่ีทายาทรุนตอไปเขาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ

ตนตอไป7

43  

ประการท่ีสอง   แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (Excellence of Diversity 

Idea)  การแสดงออกของชนชาติดานภาษาท่ีเปนภาษาทองถ่ินในชุมชนแสดงออกถึงเอกลักษณของ

คนในทองถ่ินและปกปองภาษาทองถ่ิน  เพ่ือธํารงภาษาทองถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ(originality)  และ

ลักษณะภาษาท่ีแทจริงไมเปลี่ยนแปลง (authenticity) แนวคิดเชนนี้สอดคลองตอการปกปองเพลง

พ้ืนบานในการงานวิจัยชิ้นนี้ 

ประการท่ีสาม  แนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตางสามารถใชอธิบายวิวัฒนาการ

ทางประเพณีวัฒนธรรมชาติตางๆ ได การรองเพลงพ้ืนบานท่ีมีการถายทอดจากครูเพลง และการสง

ตอจากคนในทองถ่ินมายังรุนสูรุน ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในสงตอวัฒนธรรม ความคิด        

ความเชื่อ  จิตวิญญาณของสังคมมนุษย   ซ่ึงในสังคมมนุษยทุกแหงบนโลกลวนใชภาษาในการสื่อสาร

กัน  และวิธีการจดบันทึกเรื่องราวในอดีตรูปแบบแรกของมนุษยก็คือการถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ 

(oral)  กอนท่ีมนุษยจะใชวิธีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร  บันทึกทางประวัติศาสตรของมนุษย

แบบมุขปาฐะจึงปรากฏอยูในหลายรูปแบบ  ไมวาเพลงพ้ืนบานวัตถุแหงการศึกษาชิ้นนี้  หรือในรูป

นิทาน  ตํานาน  เปนตน  ดวยเหตุนี้แนวคิด Herder จึงสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการการใชภาษาใน

รูปเพลงพ้ืนบานของแตละประเทศไดอยางเหมาะสม  และสะทอนภาพวา  การละเลนเพลงพ้ืนบาน

                                                        
43 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  แตเพลงพ้ืนบานคือวิวัฒนาการท่ีมีชีวิตของสังคม  เพลง

พ้ืนบานจึงเปนการสรางสรรคทางสังคมท่ีไมหยุดนิ่ง8

44   

ประการสุดทาย   แนวคิดของ Herder สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษา

และวัฒนธรรมกับความเปนชาติได   และสงผลตอการศึกษาวา  เพลงพ้ืนบานนับเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของคนทองถ่ินในดานการใชภาษา  เพลงพ้ืนบานท่ีประกอบดวยภาษาทองถ่ินจึงนับเปน

เอกลักษณของชาติ  รวมท้ังเพลงพ้ืนบานยังเปนการแสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน  ทัศนคติ  ความคิด

ความเชื่อ  ศาสนาของคนทองถ่ิน  

 ด วยเหตุนี้ แม ว าแนวคิดของ Herder  จะเป นแนวคิด ท่ี ให ความสํ า คัญ ทาง

ประวัติศาสตร  แตแนวคิดดังกลาวก็สอดคลองกับการปกปองสิทธิชุมชนของคนทองถ่ิน  เพ่ือการ

อนุรักษ  การใชประโยชน  การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาติตางๆ  โดยการใชภาษาทองถ่ินใน

รูปเพลงพ้ืนบานของแตละชุมชนทองถ่ิน 

3.1.2 ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพในกลุมประเทศแองโกลอเมริกัน 

  สําหรับการใชกฎหมายของประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว  อันไดแกประเทศส

หราชอาณาจักร  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ  เชน  ประเทศ

ออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด  เปนตน  ตามปกติแลวระบบกฎหมายคอมมอนลอวคือการสราง

หลักกฎหมายข้ึนจากการตัดสินคดีของศาล  ศาลในระบบคอมมอนลอวจึงมีความสําคัญตอการสราง

หลักกฎหมาย  และระบบคอมมอนลอวใหความสําคัญกับวิธีพิจารณาความอยางมาก  โดยศาลจะ

ถือเอาคําพิพากษาของศาลสูงท่ีเคยตัดสินคดีไวทํานองเดียวกันเปนบรรทัดฐานในการตัดสินคดีท่ี

เกิดข้ึนภายหลัง   การใชกฎหมายลายลักษณอักษรประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอวจึงมีอยูอยาง

จํากัด  และเม่ือศาลมีคําพิพากษาเกิดข้ึนแลว  ศาลตองพิพากษาตามแนวคําพิพากษา  ซ่ึงศาลเคย

ตัดสินแลว  หลักการนี้เรียกวาทฤษฎีแนวบรรทัดฐานมีผลวา  คําพิพากษาศาลผูกพันศาลนั้นเองและ

ศาลอ่ืนท่ีอยูในลําดับต่ํากวา  และศาลคดีหลังตองพิจารณาคดีในแนวทางเดียวกัน  หากขอเท็จจริง

แหงคดีเปนสาระสําคัญเหมือนกัน  

                                                        
44 Michael Forster , supra note 18 
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  สําหรับท่ีมาของทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ  ซ่ึงประเทศในระบบคอมมอนลอวใชอยาง

แพรหลายนั้น  ทฤษฎีดังกลาวเปนผลจากความคิดของ Gierke  ซ่ึง Gierke ไดนําเสนอทฤษฎีนิติ

บุคคลโดยสภาพ  ภายใตทฤษฎีนี้ชุมชนหรือสังคมสามารถเปนประธานแหงสิทธิไดตามกฎหมาย  

ประกอบกับในศตวรรษท่ี 20 ประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศระบบกฎหมาย      คอมมอนลอว

ลวนเผชิญปญหาเดียวกัน  คือ ภายใตระบบกฎหมายแพงบุคคลท่ีเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมายมี

เพียงบุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  และเม่ือนิติบุคคลกระทําผิด  นิติบุคคลกลับไมตองรับผิด  หากการ

กระทําดังกลาวไมเปนไปตามวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล  นิติบุคคลจึงไมตองชดใชคาเสียหายและไมมี

ความผิดทางอาญา  รวมท้ังนิติบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดของตนได  พรอมๆ กับลูกจางอาจ

ตองเปนผูรับผิดในความเสียหายดังกลาว 

  ภายใตทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติ (fiction theory) ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวถูกนํามาใช

เพ่ือสรางรัฐสมัยใหม  และปฏิเสธความเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมายของชุมชนหรือสังคม  

รวมท้ังการปฏิเสธอํานาจฝายกษัตริยและขุนนางในยุคกลาง  ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติจึงยอมรับ

วา  บุคคลตามกฎหมายมีเพียงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเทานั้น  โดยนิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาท่ี

และความรับผิดเฉพาะในขอบเขตวัตถุประสงคของนิติบุคคล  ดวยความคิดเก่ียวกับนิติบุคคลดังกลาว

ทฤษฎีวาดวยนิติบุคคลสมมุติจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือทฤษฎี utra vires ซ่ึงทฤษฎีนี้มีความเห็นวา  นิติบุคคล

มีการกระทําผานผูแทนนิติบุคคล  และนิติบุคคลมีความรับผิดเฉพาะกรอบนิติบุคคลเทานั้น  ผลลัพธ

คือนิติบุคคลยอมไมมีเจตนารายตอผูอ่ืน  เจตนารายไมใชกรอบวัตถุประสงคแหงนิติกรรม  นิติบุคคล

จึงไมตองรับผิดทางอาญา  ขณะเดียวกันนิติบุคคลไมตองรับผิดทางแพง  หากผูกระทําแทน          

นิติบุคคลกระทําการนอกขอบเขตวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล  แมวาการกระทําดังกลาวเปนประโยชน

ตอนิติบุคคลก็ตาม  นิติบุคคลจึงหลุดพนความรับผิดตามกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาได  แต

ลูกจางของนิติบุคคลหรือผูกระทําการแทนนิติบุคคลกลับตองรับผิดชดใชคาเสียหายหรือรับโทษทาง

อาญา  ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลานี้อาจไมไดรับประโยชนใดจากการกระทําแทนนิติบุคคล  และบุคคล

ดังกลาวอาจไมมีทรัพยสินมากเพียงพอชดใชคาเสยีหาย  สภาพดังกลาวถือเปนความไมชอบธรรมและ

ขัดตอความรูสึกของประชาชนในสังคม 
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  จากสภาพความไมเปนธรรมภายใตทฤษฎีนิติบุคลโดยสมมุติขางตน  ประเทศระบบระบบ

คอมมอนลอวจึงเริ่มยอมรับวา  ประธานแหงสิทธิจึงมีไดท้ังบุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  และ  กลุมบุคคล  

โดยกลุมบุคคลสามารถมีความรับผิดตามกฎหมายได  เชนเดียวกับกรณีนิติบุคคลกับผูแทนนิติบุคคล

ขางตน  นิติบุคคลยอมตองรับผิดจากการกระทําของผูกระทําการแทน  แมวากลุมบุคคลผูกระทําการ

แทนดังกลาวกระทําการนอกกรอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล  หากขอเท็จจริงปรากฏวา  สาธารณชน

เขาใจวา  การกระทําของผูแทนนิติบุคคลเหลานี้เปนการกระทําของนิติบุคคล  การกระทําเชนนี้ยอม

เปนความรับผิดของนิติบุคคลได  หากการกระทําดังกลาวสรางความเสียหายแกบุคคลอ่ืน  นิติบุคคล

ยอมไมอาจปฏิเสธความรับผิดนี้  ซ่ึงนักนิติศาสตรระบบคอมมอนลอวสวนใหญเริ่มมีความเห็นเชนนี้

หลายคน เชน  Maitland  Pollock  Laski  เปนตน  

  

 สําหรับตัวอยางคําพิพากษาของศาลระบบคอมมอนลอวภายใตแนวคิดขางตน  เชน 

คดี  Citizens Life Assurance Co. v. Brown [1904] App. Cas. 423 (P.C.) ซ่ึงศาลพิพากษาวา 

สหภาพแรงงานท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และเปนคูความในคดีได  สวนบริษัทจําเลยตองรับผิด

ในความผิดฐานหม่ินประมาท ซ่ึงเจาหนาท่ีของบริษัทกระทําการไป  บริษัทจําเลยไมอาจกลาวอางวา  

การกระทําผิดฐานหม่ินประมาทไมอยูในกรอบวัตถุประสงคของบริษัท  เพราะศาลมีความเห็นวา  การ

กระทผิดหม่ินประมาทเปนการกระทําไปในทางการท่ีจางของบริษัทจําเลย  

  คํ า พิพ ากษาค ดี  Rex v. Poplar Borough Council [1921] 38 T.L.R.5 ศาล ได

พิพากษาจําคุกคณะกรรมการ Poplar Borough Council   โดยคณะกรรมการดังกลาวคือผู ท่ี              

ลงมติใหกระทําความผิด  สวนคณะกรรมการบางสวนท่ีลงมติคัดคาน คณะกรรมการกลุมนี้หลุดพน

จากความผิด  

  ดังนั้นจากจุดเริ่มตนของแนวคิดท่ีตองการปกปองสิทธิของของเอกชนหรือปจเจกชน  

และเพ่ือการสรางรัฐประชาชาติสมัยใหม  การรวมศูนยอํานาจแกรัฐจึงเปนสิ่งจําเปน  รัฐจึงเปนผูทรง

ไวซ่ึงอํานาจการบัญญัติกฎหมาย  การใชกฎหมายและการบริหารประเทศ  แตเม่ือโลกพัฒนามาสู

ศตวรรษท่ี 20  ระบบทุนนิยมและระบบกฎหมายเดิมเริ่มสรางไมเปนธรรม  เพราะประธานแหงสิทธิ

ตามกฎหมายมีเฉพาะบุคคลธรรมกับนิติบุคคล  สวนชุมชนหรือกลุมบุคคลไมใชประธานแหงสิทธิตาม

กฎหมาย  ชุมชนหรือกลุมบุคคลจึงไมอาจปกปองผลประโยชน เก่ียวกับภู มิปญญาทองถ่ิน                  
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แตเม่ือนักกฎหมายเริ่มนําเสนอทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพข้ึน  องคการระหวางประเทศและประเทศ

ตางๆ จึงเริ่มยอมรับวา  ชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย  เพ่ือการปกปอง

ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถ่ิน  

3.2 มาตรการความคุมครองเพลงพ้ืนบานตามกฎหมายระหวางประเทศ 

  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)  อนุสัญญาฉบับนี้เปนความตกลงเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาดานลิขสิทธิ์ท่ีมี

ความเกาแกท่ีสุดในโลก  จุดกําเนิดอนุสัญญาฉบับนี้เริ่มตนข้ึนในป ค.ศ.1886  จากการประชุมรัฐภาคี

สมาชิกในทวีปยุโรป  เพ่ือการแสวงหามาตรการปกปองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมในเวทีระหวาง

ประเทศ  สงผลใหอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 จึงเริ่มตนจากการเปนความตกลงระดับประเทศ

แบบทวิภาคี  และตอมาความตกลงฉบับนี้ไดพัฒนามาเปนความตกลงแบบพหุภาคี9

45 

  ค.ศ.1886  อนุสัญญากรุงเบอรนเกิดข้ึนอันเปนผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยี

การพิมพและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป  สงผลใหมนุษยสามารถทําซํ้าผลงานวรรณกรรม  

งานศิลปะและ  สิ่งประดิษฐไดคราวละจํานวนมากๆ  ผลผลิตทางความคิดของมนุษยจึงสรางรายได

จํานวนมากแกผูเก่ียวของ  ความขัดแยงดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการจําหนายผลผลิตทาง

ความคิดของมนุษยมีความซับซอนกวาในอดีต  โดยกลุมผลประโยชนท่ีขัดแยงกันมีถึง 3 กลุม  คือ

กลุมแรกผูสรางสรรคและนักประดิษฐ  ซ่ึงคนกลุมนี้ตองการสิทธิในทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  

เพ่ือการปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงเกียรติคุณของตน  กลุมท่ีสองผูบริโภคท่ี

ตองการการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา  และกลุมท่ีสามผูประกอบธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา  เชน  โรงพิมพ  รานจําหนายหนังสือ  เปนตน  ซ่ึงคนกลุมนี้ตองการ

กฎหมายปกปองผลประโยชนทางการคาและการแขงขันท่ีเปนธรรม 10

46  ผลของความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีขางตน  อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 จึงถือกําเนิดข้ึน  โดยการเกิดข้ึนดังกลาว              

                                                        
45 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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เปนผลจากประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปรวมกันผลักดันการประชุมระหวางประเทศท่ีเรียกวา  

Congress of  Authors and  Artists ตั้งแตป ค.ศ.1858   ณ กรุงบรัสเซลล  จนอนุสัญญากรุง

เบอรน  ค.ศ.1886 เกิดข้ึน  พรอมๆ กับอนุสัญญาฉบับนี้ไดขยายขอบเขตสิทธิของผูสรางสรรคไปใน

หลายๆ ดาน  เชน การทําซํ้า  การเผยแพร  การดัดแปลง  เปนตน  รวมท้ังอนุสัญญากรุงเบอรน  

ค.ศ.1886 ไดมีการประชุมแกไขหลายๆ ครั้ง  เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีกาวหนา  จนถึงปจจุบัน

อนุสัญญากรุงเบอรนจึงมีท้ังความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์  เชน งานวรรณกรรม   งาน

ศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  เปนตน  และความคุมครองในรูปสิทธิขางเคียง  เชน  สิทธิของนักแสดง             

เปนตน11

47  

  ตัวอยางปญหาการดําเนินคดีดานลิขสิทธิ์  เชน คนสัญชาติอังกฤษเปน  นักประพันธ

หนังสือ  หนังสือเลมนี้เปนงานสรางสรรคของคนสัญชาติอังกฤษ  และงานชิ้นนี้ไดรับความคุมครอง

เพียง ณ ประเทศอังกฤษ  เม่ือชาวฝรั่งเศสทําซํ้างานวรรณกรรมชิ้นนี้ในประเทศฝรั่งเศส  การกระทํา

เชนนี้เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ชาวอังกฤษ  แตกอนเกิดอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886  ชาวอังกฤษไม

อาจฟองรองดําเนินคดีชาวฝรั่งเศสได  เปนตน 

  ดวยเหตุนี้ความรวมมือของประเทศในทวีปยุโรปดานลิขสิทธิ์จึงเริ่มตนข้ึน  โดยในครั้ง

เริ่มตน เป นผลการรวม มือของ 3 หน วยงาน คือ หน วยงาน Societe des gens de letter   

หนวยงาน Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) ภายใตการผลักดันของ 

Victor Hugo1 และหนวยงาน Boersen-verrin der deutschen Budhandler  ท้ังสามหนวยงาน

รวมมือกันผลักดันความคุมครองลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมระหวางการประชุม 

International congress ของ Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)  ซ่ึง

การประชุมดังกลาวจัดข้ึน ณ กรุงโรมในป ค.ศ.1882  พรอมท้ังการจัดตั้งสหภาพระหวางประเทศ 

เพ่ือการคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมข้ึน  ผลจากการประชุมครั้งนี้ คือการเกิดราง

สนธิสัญญาฉบับแรกเก่ียวกับลิขสิทธิ์  โดยทุกประเทศสมาชิกยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

(national treatment)  เพ่ือการคุมครองผูสรางสรรคทุกสัญชาติแหงรัฐภาคีสมาชิก  เม่ือผูสรางสรรค

                                                                                                                                                               
46 Peter  Burger, supra note 45 
47 Graham Dutfield, supra note 97, p. 55 
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ไดสรางสรรคงานข้ึน และไดโฆษณางานในประเทศภาคีสนธิสัญญากรุงเบอรนแลว  ผูสรางสรรคผูนั้น

จะไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ในประเทศภาคีอ่ืนดวย โดยมาตรฐานความคุมครองลิขสิทธิ์ท่ีพึงมีแก

ผูสรางสรรคดังกลาวตองเทาเทียมกับผูสรางสรรคท่ีมีสัญชาติของประเทศภาคีแหงนั้น 

 นอกจากนี้ในป ค.ศ.1883 ตนรางอนุสัญญากรุงเบอรนไดรับการปรับปรุงแกไข  การ

แกไขครั้งนี้ไดนํากรอบตนแบบตามอนุสัญญากรุงปารีส  ค.ศ.1883 ในฐานะท่ีอนุสัญญากรุงปารีส         

ค.ศ.1883 เปนความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสินทางปญญาเชนเดียวกัน  และอนุสัญญากรุง

ปารีส  ค.ศ.1883 ไดใหความคุมครองแกทรัพยสินทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เชน สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา และการออกแบบอุตสาหกรรม  เปนตน  และการแกไขตนรางอนุสัญญากรุง

เบอรนเกิดข้ึนอีกหลายครั้ง  จนกระท่ังวันท่ี 9 กันยายน ค.ศ.1886 อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 

จึงถือกําเนิดข้ึน  และหลังจากนั้นอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 ไดรับการแกไขอีกหลายครั้ง  

เพ่ือท่ีอนุสัญญาฉบับนี้สามารถรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีกาวหนาของโลกและรองรับสิทธิ

ในงานสรางสรรคใหม เชน งานภาพยนตร งานสิ่งบันทึกเสียง  สิทธิของนักแสดง  เปนตน 

  สวนหลักการสํ า คัญ ภายใตอนุ สัญญ ากรุงเบอรน   ค .ศ .1886  คือการสราง

มาตรฐานสากลทางกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือปกปองผลประโยชนของผูสรางสรรคใน

งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม  และงานอ่ืนๆ ตามท่ีอนุสัญญาฉบับนี้ระบุไว  อันสงผลใหเจาของ

ทรัพยสินทางปญญามีสิทธิผูกขาดผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากผลงานของตน  พรอมๆ กับการ

ปกปองผลประโยชนของสาธารณชนในเวลาเดียวกัน  สาธารณชนจึงสามารถเขาถึงและใชประโยชน

จากผลงานสรางสรรคไดโดยปราศจากคาตอบแทน  ซ่ึงหลักการท้ังหมดนี้ปรากฏอยูในท้ังสวนอรัมภ

บทและเนื้อหาสวนอ่ืนๆ 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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  ตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 ยังไดสรางหลักการท่ีสําคัญเพ่ือปกปองงาน

วรรณกรรมและงานศิลปกรรม  โดยหลักการดังกลาวมีอยูดวยกันท้ังสิ้น 3 หลักการดวยกัน13

49 คือ 

 ประการแรก  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national  treatment) เปนหลักการ

สําคัญในอนุสัญญากรุงเบอรน  โดยสาระสําคัญหลักการดังกลาวอยู ท่ีการไมเลือกปฏิบัติ (non-

discrimination) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจึงเปนการไมเลือกปฏิบัติแกประชาชนรัฐใดรัฐหนึ่ง  สงผล

ใหรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 ทุกประเทศตองใหความคุมครองแกงานสรางสรรค

ของประชาชนในรัฐภาคีสมาชิกอ่ืนอยางเทาเทียมกับประชาชนของตน  และรัฐภาคีสมาชิกตองไมมี

การเลือกปฏิบัติเปนพิเศษแกคนชาติใดชาติหนึ่ง  หรือการใหความคุมครองแกงานสรางสรรคของชาติ

ใดชาติหนึ่งมากเปนพิเศษกวาชาติอ่ืน 

ประการท่ีสอง  หลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี  หลักการ

ดังกลาวเปนหลักปฏิบัติของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรน  ซ่ึงภายใตหลักการนี้ลิขสิทธิ์จึง

เปนความคุมครองโดยอัตโนมัติและไมมีแบบพิธีเพ่ือการไดรับสิทธิ  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์จึงไมใช

วิธีการไดมาซ่ึงความคุมครองลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886  แตการไดรับความคุมครอง

ลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบอรนอยูท่ีการใชความริเริ่ม (originality) ของผูสรางสรรค  สงผลใหเม่ือ

ผูสรางสรรคใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 แลว  ผู

สรางสรรคไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ทันที  โดยผูสรางสรรคไมจําเปนตองไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือ

การนําฝากสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ตอหนวยงานใด ของรัฐ   รวมท้ังหลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและ

ปราศจากแบบพิธียังทําใหการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ปราศจากเง่ือนไขและปราศจากคาใชจาย   

ผูสรางสรรคจึงไมตองเสียคาธรรมเนียมแกรัฐเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

หรือเพ่ือการจดทะเบียนแตอยางใด 

ประการท่ีสาม  หลักการคุมครองโดยอิสระ  (principle of independent of 

protection)  หรือหลักการกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (minimum rights) เปนหลักการท่ีกําหนดใหรัฐ

ภาคีสมาชิกสามารถกําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองลิขสิทธิ์ไดโดยอิสระ  แตหลักเกณฑ

                                                        
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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ดังกลาวตองไมนอยกวาระดับการคุมครองท่ีอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 กําหนดไว 14

50            

โดยหลักการดังกลาวมีผลตอรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอรนทุกประเทศ  การมอบความคุมครอง

ลิขสิทธิ์ของรัฐภาคีสมาชิกจึงใหความคุมครองได  ไมวางานอันมีลิขสิทธิ์ของรัฐภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ            

จะไดรับความคุมครองโดยสมบูรณจากประเทศท่ีเกิดงานหรือไม   หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  

งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศภาคีหนึ่งอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายของรัฐภาคีอ่ืนได  แมวา

งานชิ้นดังกลาวยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศท่ีเกิดงานมากอนก็ได 

นอกจากนี้การปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886  รัฐภาคีสมาชิกยังตอง

ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานข้ันต่ํา (minimum standards)  กลาวคือรัฐภาคีสมาชิกตองออกกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาในประเทศของตน   ซ่ึงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดังกลาวเปนการปฏิบัติตาม

พันธกรณีอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาดังกลาวจึงตองมีเนื้อหา

สาระและมาฐานความคุมครองไมต่ํากวาอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 กําหนดไวแตรัฐภาคีสมาชิก

สามารถบัญญัติกฎหมายภายในประเทศตน  โดยกฎหมายดังกลาวใหความคุมครองระดับมาตรฐานสูง

กวาอนุสัญญากรุงเบอรนได 15

51 สําหรับประเด็นความคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานกับ

อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 นั้น  การศึกษาฉบับนี้พบวา  อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 

เกิดข้ึนเพ่ือปกปองผลประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์และนักแสดง  สงผลใหรูปแบบความคุมครองตาม

อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 มีอยู  2 รูปแบบดวยกัน คือ 

 รูปแบบแรก  ความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์  งานดังกลาวคืองานวรรณกรรม  

งานศิลปกรรม  ในฐานะท่ีงานดังกลาวเปนผลผลิตทางความคิดสติปญญาของมนุษย  โดยท่ัวไป

เจาของผลงานจึงชอบมีสิทธิแตเพียงผูเดียวเพ่ือการแสวงหาประโยชนจากผลงานของตน  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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ดัดแปลงงานสรางสรรคของตนไปสูงานรูปแบบอ่ืนๆ 16

52ประเด็นรูปแบบความคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์

ตามอนุสัญญากรุงเบอรนกับการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานนั้น  การศึกษาชิ้นนี้พบวา   

ภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานไมใชวัตถุแหงความคุมครองตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886    

โดยอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886 ไมอาจปกปองภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานในเหตุ 3 ประการ

ดวยกัน  คือ 

 ประการแรก  ภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานเปนเพียงขอมูลท่ัวไป (category of 

commons) ซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเพลงพ้ืนบานไดอยางอิสระและ

ปราศจากคาตอบแทนภู มิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานจึงมีสถานะเปนเพียงงานสาธารณะ                       

ตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 

 ประการท่ีสอง  ความคุมครองตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 เปนความคุมครอง

สิทธิของเอกชนหรือสิทธิของปจเจกชน  รูปแบบความคุมครองเชนนี้จึงเปนการมอบสิทธิผูกขาด

ผลประโยชนและการหวงกันสิทธินี้ไวเพียงผูเดียวแกเจาของทรัพยสินทางปญญา  เอกชนเพียงคนใด

คนหนึ่งเทานั้นท่ีจะไดรับสิทธิ  ในฐานะท่ีเอกชนเปนประธานแหงสิทธิ  แตสําหรับภูมิปญญาทองถ่ิน

เพลงพ้ืนบานแลว  โดยธรรมชาติของภูมิปญญาทองถ่ินมักไมปรากฏตัวผูสรางสรรคท่ีชัดเจน  และ              

ภูมิปญญาทองถ่ินมักเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนของชุมชน  ชุมชนจึงเปนประธานแหงสิทธิ  สมาชิกในชุมชน

ทุกคนจึงมีสิทธิใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน   สิทธิในภูมิปญญาทองถ่ินจึงไมใชท้ังสิทธิของ

ปจเจกชนหรือสิทธิของเอกชน  และภูมิปญญาทองถ่ินไมอาจระบุตัวเอกชนไดอยางชัดเจน  สงผลให

ภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนไมไดรับความคุมครองอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 

 ประการท่ีสาม  อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 เปนอนุสัญญาท่ีเกิดข้ึนและรอง

แนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของปจเจกชนหรือสิทธิเอกชน  อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 จึงมี

การถวงดุลระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของเอกชน  ผลลัพธคือความคุมครองสิทธิของ

ปจเจกชนหรือเอกชนจึงมีอยูเพียงชั่วระยะเวลาอันจํากัด  และเม่ือสิ้นสุดอายุความคุมครองแลวผลงาน

                                                        
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  เพ่ือสาธารณชนสามารถใชประโยชนจากงานสรางสรรคนั้นได

อยางอิสระ  หลักการดังกลาวจึงขัดตอลักษณะท่ัวไปของภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน

เกิดข้ึนและเปนประโยชนตอชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ินจึงไมมีการสิ้นสุดอายุแหงความคุมครอง     

ตราบเทาท่ีชุมชนเจาของภูมิปญญาทองถ่ินยังคงใชประโยชนและอนุรักษรวมท้ังสงตอภูมิปญญา

ทองถ่ินแกทายาทรุนตอไป 

 สําหรับประเทศไทยไดรวมเปนภาคีอนุสัญญากรุงเบอรนเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 

1931 ตอมาประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติลิสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537 แตภูมิปญญาทองถ่ินก็ไมไดรับ

ความคุมครองจากกฎหมายฉบับนี้ ดวยเหตุนี้เพลงพ้ืนบานลานนาจึงเปนเพียงภูมิปญญาทองถ่ินเปน

องคความรูท่ีเปนสมบัติสาธารณะของทุกคน 

 รูปแบบท่ีสองสิทธิขางเคียง (neighboring rights)  ตามอนุสัญญาของกรุงเบอรน   

ค.ศ. 1866 ถือวาบุคคลท่ีมีสวนรวมในการเผยแพรงานสรางสรรคสูสาธารณชน ถึงแมวาผลงานท่ี

เผยแพรนั้นไมมีคุณสมบัติ ท่ีจะเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศตางๆ ก็ยังไดรับความคุมครอง

ผลประโยชนทางกฎหมายของบุคคลและนิติบุคคล เพราะถือวาบุคคลบุคคลดังกลาวไดใชความคิด

สรางสรรคและเทคนิคอยางเพียงพอ  ความคุมครองท่ีคลายกับความเปนเจาของลิขสิทธิ์ อนุสัญญา

ของกรุงเบอรน1866 จึงเรียกวาสิทธิขางเคียง17

53หากพิจารณาสิทธิขางเคียงตามอนุสัญญากรุงเบอรน 

ค.ศ.1866 ไดกําหนดไวหลายขอสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ สิทธิของนักแสดง สิทธิของ

ผูผลิตแผนเสียง สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียงโดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 

 สิทธินักแสดง มาจากความเห็นท่ีวางานอันเปนลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร งานละคร

งานดนตรี ผลงานดังกลาวจะตองมีผูนําเสนอคือนักแสดงท่ีถายทอดออกสูสาธารณชน ผลงานดังกลาว

จึงเปนภาพเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา นักแสดงจึงเปนสิ่งสําคัญตอการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ ดวย

เหตุนี้นักแสดงจึงสมควรไดรับการคุมครอง 

                                                        
53 กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย.(2548).เขาใจลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง.

สืบคนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน  2561 เขาถึงไดจาก 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Under%20Standing% 

20PRINT%202.pdf 
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 สิทธิผูผลิตแผนเสียง ผูผลิตแผนควรไดรับการคุมครองสิทธิขางเคียง เพราะในการผลิต

แผนเสียงผูผลิตเปนผูลงทุนคาใชจายและวัตถุดิบ และการดําเนินงานตางๆ ทําใหมีการเผยแพรงาน

อันมีลิขสิทธิ์ออกสูสาธารณชนเชนเดียวกับสิทธินักแสดง เพ่ือใหผูผลิตสามารถปกปองผลประโยชนท่ี

ไดลงทุนในการผลิต และสามรถปองกันไมใหผูอ่ืนใชผลงานของตนโดยท่ีไมไดรับอนุญาตจากตนได18

54  

 สิทธิขององคกรแพรภาพแพรเสียง  องคการแพรภาพแพรเสียงมีบทบาทสําคัญในการ

เผยแพรผลงานท่ีมีลิขสิทธิ์ สาธารณชนสามารถไดรับประโยชนและสาธารณชนรับรูผลงานอันมี

ลิขสิทธิ์ได เม่ือองคกรแพรเสียงไดเผยแพรงานออกสูสาธารณชนองคกรนี้จึงสมควรไดรับสิทธิขางเคียง 

ทําใหสามารถปองกันมิใหนําผลงานไปใชโดยไมไดรับอนุญาตไมวาจะเปนการนําไปซํ้า หรือการแพร

ภาพโดยไมไดรับอนุญาตสงผลใหสามารถควบคุมผลประโยชนจากการสงถายขอมูลเผยแพรตาง ๆ  

ของตนได 19

55  

 สําหรับประเทศไทยหากจะมองในประเด็นสิทธิขางเคียงเก่ียวกับการปกปองเพลง

พ้ืนบานลานนาแมไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพราะ

เพลงพ้ืนบานลานนาเปนเพียงขอมูลสาธารณะขาดองคประกอบความคิดริเริ่มทําใหผูอ่ืนนําไปตอยอด

สรางสรรคและเพ่ิมมูลคาได  หากพิจารณาแลวนักแสดงเพลงพ้ืนบานลานนาไดรับความคุมครองตาม

สิทธิขางเคียง จึงเห็นไดวาเพลงพ้ืนบานลานนาจึงไมไดรับคุมครองตามกฎหมาย และเปนเพียงงาน

สาธารณะ สาธารณะชนจึงสามารถนําไปใชดัดแปลง และหาประโยชนไดโดยไมตองขออนุญาต โดย

มิไดคํานึงวาเม่ือนําไปดัดแปลง และใชประโยชนแลวจะมีผลกระทบตอชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน

หรือไม 

 

                                                        
54 กรรมทรัพยสินทางปญญา.(2548). เขาใจลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง .สืบคนเม่ือวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2562 เขาถึงไดจาก www.ipthailand.go.th/images/781/IP_V4_2548_july_aug.pdf 
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 มาตรการความคุมครองเพลงพ้ืนบานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 

3.3.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติลิทธิ์ พ.ศ. 2537 

เม่ือ ร.ศ. 111 (พ.ศ.2435) ไดเริ่มประกาศใหหอสมุดวชิรญาณมีสิทธิแตเพียงผูเดียวใน

การพิมพจําหนายงานประพันธตางๆ ท่ีทางหอสมุดวชิรญาณไดจัดพิมพข้ึน ประกาศฉบับนี้จึงเปน

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรก  ตอมา ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) วันท่ี 12 สิงหาคม เพ่ือคุมครองสิทธิผู

สรางสรรคงานประพันธหนังสือไดมีการออกประกาศพระราชบัญญัติกรรมสิทธิผูแตงหนังสือซ่ึงมี

ขอบัญญัติอยู 18 มาตรา และไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิผูแตง

หนังสือ ซ่ึงมีการเพ่ิมเติมขอบัญญัติเพ่ิมอีก 22 มาตรา เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2457 เพ่ือขยาย

ขอบเขตของการใหความคุมครองไปยังบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูแตงหนังสือ หนังสือเก็บรวบรวมขอความ 

หนังสืออานเลนท่ีออกเปนคราวๆ และใหความคุมครองถึงหนังสือปาฐกถา โดยมีเง่ือนไขวาตองนํา

ผลงานเหลานั้นมาข้ึนทะเบียน 

หลังจากนั้นไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474  โดยขยายความคุมครองงานสรางประเภทอ่ืน ๆ ดวย เชน            

งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม ซ่ึงประเทศไทยพ่ึงไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาเบอรน  เพ่ือให

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยสอดคลองกับอนุสัญญาเบอรนจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาว 

และยังกําหนดใหความคุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศอีกดวย พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรม

และศิลปกรรม ไดมีการบังคับใช เปนเวลาสี่สิบเจ็ดป โดยไมมีแกไข ปรับปรุงแตอยางใด  ตอมาเม่ือ

วัน ท่ี  11 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ได มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2521 แทน

พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม  ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเพ่ิมโทษทางอาญา

สําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ใหสูงข้ึน และขยายความคุมครองแกงานอันมีลิขสิทธิ์ใหกวางขวางข้ึนดวย 

ตอมาประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีในความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเก่ียวกับการคา  

(TRIPs) และดวยการเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหเกิดการสรางสรรค

สิ่งใหมๆ  เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงทําใหกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไมมีความชัดเจน จึงไดมีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑวาดวยการคุมครองกฎหมายลิขสิทธิ์ และไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 และ   

ไดกําหนดหลักเกณฑอันเก่ียวกับความคุมครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหอยูภายใตความหมาย
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ของงานวรรณกรรมตามแนวความคิดสากล และการสรางสรรคในงานแตละประเภทใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

และมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของนักแสดงอีกดวยและไดมีการแกไขการเพ่ิมโทษและวิธีการดวยคดี

ละเมิดลิขสิทธิ์ การขยายหลักเกณฑของสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธิ เปนตน20

56 

  3.3.2 วัตถุประสงคพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

 เนื่องดวยประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก 2 ฉบับ คืออนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.

1866 และความตกลงทริปสตามพันธกรณีดานทรัพยสินทางปญญาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.

2537 จึงเกิดข้ึนภายใตวัตถุประสงคสําคัญท่ีสอดคลองกับสนธิสัญญาระหวางประเทศท้ังสิ้น 4 

ประการดวยกัน ดังนี้21

57 

 1.การปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส

ของประเทศไทยเปนการยอมรับหลักการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ  เพ่ือการ

บัญญัติเขาไวในพระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ซ่ึงมีดวยกัน 4 หลักการ คือ 

 1.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ยอมรับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national  

treatment)  ประเทศไทยจึงปกปองคุมครองลิขสิทธิ์แกงานอันมีลิขสิทธิ์  ซ่ึงคนในรัฐภาคีสมาชิก

อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866 และความตกลงทริปสกําหนดไว  โดยความคุมครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์นี้ตองมีมาตรฐานระดับเดียวกับท่ีคุมครองเจาของลิขสิทธิ์ชาติตนเองไดรับ 

 1.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ยอมรับหลักการคุมครองโดยอัตโนมัติและ

ปราศจากแบบพิธี  (automatic protection and non-formality)  ไดแกหลักปฏิบัติ ท่ี ว า  ผู

สรางสรรคยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ทันทีท่ีผูสรางสรรค

ผลิตผลงานข้ึน  โดยผูสรางสรรคไมจําเปนตองจดทะเบียนหรือมีแบบพิธีใด ๆ  ความคุมครองลิขสิทธิ์

ตามกฎหมายยอมเกิดข้ึนอยางอัตโนมัติ  และผูสรางสรรคไมมีหนาท่ีฝากสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ตอ

หนวยงานของรัฐภาคีสมาชิก  รวมท้ังความคุมครองลิขสิทธิ์ยอมปราศจากเง่ือนไขและปราศจาก

                                                        
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  เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคุมครองตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเพ่ือการจดทะเบียนแตอยางใด 

 1.3 พระราชบัญ ญั ติลิ ขสิทธิ์ ยอมรับหลักการคุ มครองโดย อิสระ  

(principle of independent of protection)  ไดแกการท่ีประเทศไทยมอบความคุมครองลิขสิทธิ์

แกประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนๆ ในอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส  โดยการให

ความคุมครองนี้ไมตองพิจารณาวา  งานอันมีลิขสิทธิ์ของรัฐภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ จะไดรับความคุมครอง

โดยสมบูรณจากประเทศท่ีเกิดงานหรือไม   หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา  งานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศ

ภาคีหนึ่งอาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยได  แมวางานชิ้นดังกลาวอาจไมได

รับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศท่ีเกิดงานมากอนก็ได 

 1.4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ยอมรับหลักมาตรฐานข้ันต่ํา (minimum 

standards)  สงผลใหพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 มีเนื้อหาสาระและมาตรฐานความ

คุมครองข้ันตํ่าเทียบเทาตามท่ีระบุในอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส  และ

การศึกษาพบวา  บางกรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ไดใหความคุมครองในระดับสูงกวา

อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866 และความตกลงทริปสกําหนดไว  เชน  กรณีตามมาตรา 6 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 มอบความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์แกงานภาพยนตร

และงานแพรเสียงแพรภาพท้ังๆ ท่ีงานท้ังสองเปนเพียงสิทธิขางเคียงตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.

1866 เปนตน 

 ประการท่ีสอง  ความตกลงทริปสระบุไวในสวนของอรัมภบทวาการยอมรับสิทธิ

ทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิของปจเจกชนพระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ไทย พ.ศ.2537  จึงเปนการปกปอง

ปจเจกชนเพ่ือใหสอดคลองกับความตกลงทริปส22

58 

 ประการท่ีสาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  สอดคลองกับกฎกติกาดาน

ทรัพยสินทางปญญาและแนวนโยบายแหงรัฐเพ่ือการปกปองทรัพยสินทางปญญา 

                                                        
58 อรัมภบทความตกลงทริปส 

Recognizing that intellectual property rights are private rights. 
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 ประการท่ีสี่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 เปนการปกปองผลประโยชนของ

สาธารณชนประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การนําความรูเทคโนโลยีกรณีปกติของ

ประเทศไทยจึงมีขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยมาตรา 32 วรรคแรกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์                    

พ. ศ. 2537 เปนหลักกฎหมายท่ัวไปของขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  

 หากจะพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537กฎหมายฉบับนี้จะเห็นไดวาเหตุผล

ในการประกาศใชคือโดยท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ. ศ. 2521 ไดมีการบังคับใชแตเนื่องจากการ

พัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และระหวางประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็วจึงมีการปรับปรุงมาตรการการคุมครองเพ่ือสงเสริมงานสรางสรรคในดานศิลปกรรม 

วรรณกรรม และดานอ่ืนๆ ใหมากยิ่งข้ึนอีกท้ัง ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญา กรุงเบอรน

ค.ศ.1866 และความตกลงทริปส จึงจําตองปฏิบัติตามพันธกรณี ผลคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 

2537 จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคท้ัง 4 ขอ ดังท่ีไดกลาวขางตนเพ่ือใหสอดคลองกับอนุสัญญา           

กรุงเบอรน ค.ศ.1866 ความตกลงทริปส   

 3.3.3 ประธานแหงสิทธิตามกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

 3.3.3.1 เจาของลิขสิทธิ์ 

 คําวาลิขสิทธิ์แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 กฎหมายฉบับนี้ มิได

บัญญัติคําวาเจาของลิขสิทธิ์ไว แตเม่ือพิจารณาแนวคิดนักวิชาการทางกฎหมายแลวประกอบกับ

พิจารณาตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 แลวเจาของลิขสิทธิ์ดินประกอบดวย 4 

ประการดังนี้ 

 ประการแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยพ. ศ. 2537 เปนกฎหมายโดยมี

แนวความคิดวามนุษยทุกคนยอมเปนตัวการตามกฎหมายและเปนประธานแหงสิทธิ์นั้นๆ นักปรัชญา

ชาวตะวันตก ไดรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนการท่ีมนุษยทุกคนเปนประธานแหงสิทธิ์มนุษยทุกคนยอมมี
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ศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนหญิง ชาย คนพิการ หลักการเชนนี้คือหลักความเสมอภาคตอ

หนากฎหมาย ดังนั้นมนุษยจึงเปนผูทรงสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา23

59 

 หากจะพิจารณาอิทธิพลของหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายอิทธิพล

ดังกลาวมีท้ังในกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา และกฎหมายเอกชน ซ่ึงนักกฎหมายไทยไดนําหลัก

แนวความคิดหลักความเสมอภาคมาเปนประธานแหงสิทธิ์ในกฎหมายหลายฉบับ อีกครั้งหลักความ

เสมอภาคขอหนากฎหมายยังไดรับความรับรองตามมาตรา 27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ. 

ศ. 256060   ดวยเหตุนี้มนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงมีขความเทาเทียมกันมนุษยทุก

คนยอมเสมอภาคกันในการไดรับสิทธิ์อยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ 

2537 มาตรา 15 ไดรับรองเจาของแหงสิมันเปนประธานตามกฎหมายไมวามนุษยผูเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์จะเปนคนประเภทใดก็ตาม ไมวาจะเปนหญิง ชาย คนชราเด็กบุคคลเหลานี้ยอมเปนผูทรงสิทธิ์

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไดเสมอหากบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนด25

61 

 ประการท่ีสอง ผูสรางสรรคกับเจาของลิขสิทธิ์เปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็

ไดหากจะพิจารณาแลวเจาของลิขสิทธิ์ผูไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์พ.ศ 2537 ในขณะท่ีผูสรางสรรคตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติแหงลิขสิทธิ์ไทยเปนผูไดรับ

การปกปองชื่อเสียงเกียรติคุณดังนั้นคนท้ังสองจึงอาจเปนคนละบุคคลกันหรืออาจจะเปนบุคคลคน

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 

เหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือ 

สุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด  จะกระทํามิได 
61 สธีระ  ทองตวน. อางแลวเชิงอรรถท่ี59 
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ผูสรางสรรคผูทําผูกอเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนงานอัน มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

นี้ดังนั้นเจาของลิขสิทธิ์เปนคนเดียวกับผูสรางสรรคหรือไมนั้นกินมีอยู 2 กรณี คือ 

 กรณีแรก ผูสรางสรรคกับเจาของลิขสิทธิ์เปนคนๆ เดียวกัน ตามปกติ

ท่ัวไปในการสรางสรรคท่ีกอใหเกิดผลงานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรา 4 ตามพระราชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 จึงไดรับรองสิทธิธรรมชาติของผูสรางสรรค สวนในกรณีมาตรา 9 พระราชพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีสองเจาของลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากเง่ือนไขสัญญา 

 กรณีท่ีสอง ผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธิ์เปนคนละคนกันซ่ึงกรณีเชนนี้

เกิดได  กรณีการสรางสรรคงานแกหนวยงานราชการของรัฐหรือทองถ่ิน ซ่ึงตามมาตรา 14 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดวาหนวยงานราชการยอมไดไปซ่ึงลิขสิทธิ์แมวาขาราชการ

พนักงานของรัฐลูกจางของรัฐเปนผูสรางสรรคก็ตามกรณีเชนนี้ทองถ่ินหรือหนวยงานขาราชการของรัฐ

เปนเจาของลิขสิทธิ์ไดท้ังตามสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของกรณีท่ี 2 กรณีลูกจางตาม

สัญญาวาจางในมาตรา 40 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ตามสัญญา

วาจางสวนลูกจางเปนเพียงผูสรางสรรคเวนแตผูวาจางกับผูสรางสรรคจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน  

 ประการท่ีสาม เจาของลิขสิทธิ์คือผูทรงสิทธิ์ในการเปนเจาของลิขสิทธิ์ 

กรณีเชนนี้ยอมแสดงวา  เจาของลิขสิทธิ์ยอมแสดงถึงความเปนเจาของในผลงานทางความคิดของตน  

ซ่ึงสิทธิในความเปนเจาของดังกลาวไมแตกตางจากความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เม่ือพิจารณามาตรา 

15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ท่ีระบุวา  เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียง ผูเดียวเพ่ือการทําซํ้า

หรือกระทําใดๆ ตองานอันมีลิขสิทธิ์ของตนซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์เปนสิทธิเพียงผูเดียวและหวงกันบุคคล

อ่ืนๆ  การแสดงออกถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์คือการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวกับทรัพยสินทางปญญา

ของตน  แตเนื่องจากวัตถุของลิขสิทธิ์คือสิทธิ (rights) ไมใชสิ่งของ  ดังนั้นการดําเนินคดีผูกระทํา

ละเมิดลิขสิทธิ์เจาของลิขสิทธิ์คือผูเดียวท่ีสามารถดําเนินการฟองรองได26

62 

 กรณีท่ีสี่ ภายใตมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 เจาของ

ลิขสิทธิ์เปนผูไดไปซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจจากผลงานสรางสรรค ซ่ึงความเปนเจาของนี้คือเจาข

                                                        
62 ธัชชัย ศุภผลศิริ. (2544). กฎหมายลิขสิทธิ์พรอมดวยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537. 

กรุงเทพฯ: นิติกรรม,น.35-37 
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กรรมสิทธิ์ในวัตถุท่ีบรรจุลิขสิทธิ์  สวนลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคยอมเปนของเจาของลิขสิทธิ์  เจาของ

ลิขสิทธิ์คือ ผูเดียวท่ีมีสิทธิผูกขาดการเก็บเก่ียวผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ไมวาทําซํ้า  ดัดแปลง  

เผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์  สิทธิดังกลาวแยกตางหากจากวัตถุท่ีบรรจุผลงานสรางสรรค  ผลคือผูซ้ืองาน

อันมีลิขสิทธิ์ยอมไดไปซ่ึงความเปนเจาของทรัพยสิน 

 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 บุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามท่ีกฎหมายไดรับรองไว และสามารถหวงกันมิใหบุคคลอ่ืน

นําไปใช ดัดแปลง และแสวงหาผลประโยชนผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได  ผูสรางสรรค คือผู ท่ี

กอให เกิดความสรางสรรค  อยางใดอยางหนึ่ งมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ.2537                         

การสรางสรรคจึงเปนการคิดคนและพัฒนาตอยอดทางความคิดของผูสรางสรรค  โดยผูสรางสรรคอาจ

พัฒนาผลงานข้ึนจากการตอยอดทางความคิดของผลงานบุคคลอ่ืน  หรือผูสรางสรรคอาจนํางาน

สาธารณะมาใช  เพ่ือการดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ การสรางสรรคจึงเปนการคิดคน

และพัฒนาตอยอดทางความคิดของผู  องคประกอบของความคิดสรางสรรคตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มี 5 องคประกอบท่ีสําคัญคือ  

 ประการแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด

ชาวตะวันตกเปนกฎหมายสมัยใหมท่ีไดรับอิทธิพลขากแนวคิดชาวตะวันตก โดยแนวคิดพ้ืนฐานท่ี

สําคัญคือวา  มนุษยเทานั้นเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย และมนุษยทุกคนยอมไดรับสิทธินี้อยางเทา

เทียมกัน  ไมวามนุษยคนดังกลาวจะเปนชาย หญิง เด็ก คนชรา หรือคนพิการก็ตาม  บุคคลเหลานั้น

ยอมเปนประธานและไดรับการปกปองสิทธิในฐานะผูสรางสรรค27

63 

 

 

 

 

                                                        
63 สธีระ  ทองตวน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 61 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 จึงเปนกฎหมายท่ีสอดคลองกับหลักความเสมอภาคตอหนา

กฎหมาย (equality before the law)  ซ่ึงมาตรา 27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.256064              

เม่ือผูสรางสรรคทําหรือกองานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การท่ีมนุษยทุกคนไดรับการปกปองตาม

กฎหมายอยางเทาเทียม  ในฐานะท่ีมนุษยนั้นเปนผูสรางสรรคจึงไดรับรองตามหลักกฎหมาย   

 ประการท่ีสอง  จากท่ีไดกลาวแลวถึงเจาของลิขสิทธิ์จะเปนคนคนเดียวกัน

กับผุสรางสรรคหรือไมก็ไดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ก็กําหนดวา  บางกรณีผู

สรางสรรคอาจเปนคนละคนกับเจาของลิขสิทธิ์ได  สงผลใหผูสรางสรรคอาจเปนคนเดียวกับเจาของ

ลขิสิทธิ์หรือไมมีอยู 2 กรณีดวยกัน คือ29

65 

 ประการแรก ผูสรางสรรค เปนบุคคลเดียวกับเจาของลิขสิทธิ์กรณี                  

ท่ีผูสรางสรรคผลงานตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผูสรางสรรคยอมเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์  และผูสรางสรรคคนดังกลาวยอมไดไปซ่ึงสิทธิทางศีลธรรม   หรือธรรมสิทธิ์และสิทธิไดรับ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังการท่ีสรางสรรคเปนบุคคลเดียวกับเจาของลิขสิทธิ์ยังอาจเกิดข้ึน

ดวยผลของสัญญา  ดังเชนกรณีผูสรางสรรคเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงงานและผลิตผลงาน

สรางสรรคข้ึนในทางการท่ีจาง ลูกจางผูสรางสรรคยอมไดรับการปกปองท้ังการเปนเจาของลิขสิทธิ์

และผูสรางสรรค 

   กรณีท่ีสอง  ผูสรางสรรคเปนคนละคนกับเจาของลิขสิทธิ์  กรณีเชนนี้

เกิดข้ึนดวยผลของสัญญาตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  กรณีนี้ผูวาจางตาม

สัญญาวาจางยอมไดรับฐานะความเปนเจาของลิขสิทธิ์ แตผูรับจางคงมีสิทธิความเปนผูสรางสรรค  

                                                        
64 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  มาตรา 27 

    บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล          

ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา

อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอ่ืนใด                

จะกระทํามิได 
65 ปริญญา  ดีผดุง, อางแลวเชิงอรรถท่ี 14, น.160-163. 
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หรือเหตุ ท่ีสองการสรางสรรคผลงานแกหนวยราชการของรัฐหรือทองถ่ินตามมาตรา 14 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  ซ่ีงมีผลคือขาราชการ  พนักงานของรัฐ  ลูกจางยอมไดรับสิทธิใน

ความเปนผูสรางสรรค  แตหนวยราชการของรัฐหรือทองถ่ินเปนเจาของลิขสิทธิ์  

 ลักษณะท่ีสาม ผูสรางสรรคเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  

เชนเดียวกับเจาของลิขสิทธิ์  ผูสรางสรรคตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตองเปนบุคคลตามกฎหมาย  ดังท่ี

มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 กําหนดวา  ผูสรางสรรคหรือผูทําหรือผูกองาน

สรางสรรค  ซ่ึงโดยสภาพบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีสามารถผลิตงานสรางสรรคได  มนุษยจึงเปนบุคคล

ธรรมดาและผูสรางสรรคตามกฎหมาย  รวมท้ังมนุษยก็เปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย            

ในขณะเดียวกันนิติบุคคลอันไดแกบุคคลท่ีสมมุติข้ึนตามกฎหมาย  เชน  บริษัท  หางหุนสวนจํากัด  

มูลนิธิ  เปนตน  โดยสภาพนิติบุคคลยอมไมอาจสรางสรรคหรือกระทําการใด ๆ ได  แตนิติบุคคลยอม

สามารถกระทําการตาง ๆ ผานผูแทนนิติบุคคล การกระทําของนิติบุคคลจึงถือเปนการกระทําของ  

นิติบุคคล  หากการกระทําดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคแหงนิติบุคคล ดังนั้นการสรางสรรคงานของ

นิติบุคคล30

66 จึงเปนไดท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

  ลักษณะท่ีสี่  ตามมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537               

ผูสรางสรรคคือผูทรงสิทธิในความเจาของชื่อเสียงเกียรติคุณ  ผูสรางสรรคคือผูทรงสิทธิในความ

เจาของชื่อเสียงเกียรติคุณในฐานะผูสรางสรรคเปนปจเจกชนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย  ผลลัพธคือผู

สรางสรรคจึงมีความชอบธรรมเพ่ือการปกปองชื่อเสียงเกียรติคุณของตน เม่ือใดงานสรางสรรคสมควร

ไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน  หรือการแสดงชื่อนามบนงานสรางสรรค  หรือสิทธิปกปองไมให

ผูอ่ืนแอบอางนามของผูสรางสรรค31
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 ลักษณะท่ีหา มาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ปกปอง

เฉพาะธรรมสิทธิ์ของผูสรางสรรค  ผูสรางสรรคเปนผูไดไปซ่ึงประโยชนสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิ์

ในสวนสิทธิประโยชนของผูสรางสรรคนั้นมีความแตกตางจากเจาของลิขสิทธิ์ เนื่องจากสถานะของผู

                                                        
66 กิตติศักดิ์  ปรกติ.( 2550). สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน,กรุงเทพ : บริษัทมิสเตอร  

ก็อปปประเทศไทย จํากัด, น.34. 
67 ธัชชัย  ศุภผลศิร,ิ อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.42-44. 
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สรางสรรคคือผูทําหรือกองานอันมีลิขสิทธิ์ผลประโยชนของผูสรางสรรคจึงเก่ียวของกับชื่อเสียงของ       

ผูสรางสรรค32

68  

 ผูวิจัยพบวาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผูสรางสรรคในท่ีนี่

เปนไดท้ังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลชุมชนทองถ่ินไมถือเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ชุมชน

ทองถ่ินจึงไมอาจเปนประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537   

   3.3.3.2 ความเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ 

พ.ศ.2537 เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866 

ของประเทศไทย  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  จึงวางเง่ือนไขการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์  

ในฐานะผลงานทางความคิดเปนงานอันมีลิขสิทธิ์  เง่ือนไขดังกลาวจึงมีอยูท้ังสิ้น 4 ประการ  คือ                 

ผูสรางสรรคตองใชความคิดริเริ่มของตน  งานสรางสรรคตองเปนงานตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิด  ไมวาดวยการเขียน  หรือ

การพูด  หรือการแสดง  หรือวิธีการอ่ืนใด  และงานสรางสรรคตองไมขัดตอกฎหมาย33
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   เม่ือพิจารณาแลวเพลงพ้ืนบานลานนา ขาดองคประกอบ  3 ขอดวยกัน คือ  

   1. ความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์เปนการปกปองสิทธิของปจเจกชน 

(individual rights) ไมใชชุมชน  จากมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 ระบุวา  

เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียว  หรือในมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537                 

วางหลักการวา  ผูสรางสรรคมีสิทธิแสดงตน  เพ่ือสาธารณชนรับรูวา  ผูสรางสรรคไดสรางสรรคงาน

ข้ึน  ดังนี้ประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 คือปจเจกชน  ซ่ึงปจเจกชนใน

ท่ีนี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไมใชชุมชนทองถ่ิน  ผลลัพธคือชุมชนทองถ่ินจึงไมใชประธาน

แหงสิทธิ  และชุมชนไมอาจเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิ์ได 

                                                        
68 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มาตรา 18 

ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิท่ีจะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน

ดังกลาว และมีสิทธิท่ีจะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทํา 
69 ธัชชัย  ศุภผลศิร,ิ อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.42-44 
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   2. การผลิตผลงานจากภูมิปญญาทองถ่ินขาดองคประกอบความคิดริเริ่ม 

(originality) ท้ังนี้ เพราะชุมชนทองถ่ินผลิตผลงานดวยวิธีการเลียนแบบผลงานของบรรพบุรุษ             

สิ่งท่ีชุมชนทองถ่ินผลิตข้ึน จึงมีลักษณะทางกายภาพเหมือนผลงานของบรรพบุรุษ  เชน ผาไหม             

มีลวดลายและกรรมวิธีการผลิตเหมือนผลงานของบรรพบุรุษ  เปนตน  เชนเดียวกับเพลงพ้ืนบาน

ลานนาตัวอยางในการศึกษา  ชุมชนทองถ่ินอีสานมักรองเพลงพ้ืนบานลานนา โดยเพลงดังกลาวมีเนื้อ

รอง  ทํานอง หรือบทกลอนเลียนแบบเพลงหมอลําของบรรพบุรุษ   

   3. สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ขัดตอการใชประโยชนของภูมิปญญาทองถ่ินของ

ชุมชนทองถ่ิน  ท้ังนี้เพราะสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์เปนการหวงกันของเจาของลิขสิทธิ์  เพ่ือท่ีเจาของ

ลิขสิทธิ์แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์แตเพียงผูเดียวตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ.2537  สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์จึงเปนสิทธิในทางนิเสธ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา สิทธิดัง

กลาวคือการปฏิเสธการเขาถึงและใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน   ลักษณะสิทธิ                 

ของปจเจกชนตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จึงแตกตางจากการใชประโยชนจาก                        

ภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงตามปกติแลวชุมชนทองถ่ินเปนผูใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินทุกชนิด  

โดยชุมชนทองถ่ินไมหวงกันการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินไวเพียงผูเดียวดังเชนสิทธิของ

ปจเจกชน แตสมาชิกทุกคนในชุมชนทองถ่ินมีสิทธิใชภูมิปญญาทองถ่ินท้ังสิ้น  และการใชประโยชน

จากภูมิปญญาทองถ่ินก็ไมมุงหวังการเก็บเก่ียวผลประโยชนทางการเงิน  หากแตชุมชนทองถ่ินยังมี

เจตนารมณอ่ืน ๆ แฝงกับการใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ไมวาการเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรม

รวมกัน  หรือการอนุรักษ  หรือการสืบทอดและสงตอภูมิปญญาทองถ่ินไปยังคนรุนตอไป34
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   นอกจากเพลงพ้ืนบานลานนาเปนงานอันไม มีลิขสิทธิ์แต เปน เพียง             

งานสาธารณะ และผูสรางสรรคตองไมไดคัดลอกงานของผูอ่ืนมา  สงผลโดยตรงตอการผลิตผลงานท่ี

เก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด  ไมวาผาไหม  เครื่องประดับ  หรือเพลงพ้ืนบานลานนาอยางใน

การศึกษาชิ้นนี้  ผลิตผลจากภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ลวนไมไดรับการปกปองตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เหตุจากชุมชนทองถ่ินผูผลิตผลงานจากภูมิปญญาทองถ่ินผลิตผลงานเลียนแบบ

                                                        
70 เสนห จามรกิ.(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 

   ภายใตพระราชลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แมวาการแสดงจะมาจากสิ่งท่ีไมมี

ลิขสิทธิ์หรืองานสาธารณะก็ตาม นักแสดงยอมไดรับสิทธิของนักแสดงเสมอ นักแสดงจึงสามารถมีสิทธิ

อยูใน 2 ประการใหญๆ ดวยกัน  ดังนี้ 

   ประการแรก   สิ ท ธิ แต เพี ย งผู เดี ย วของนั กแสดงตามมาตรา  44 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซ่ึงตามมาตรานี้ไดกําหนดสิทธิผูกขาดแกนักแสดง  ในฐานะ

นักแสดงเปนปจเจกชน  นักแสดงจึงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงของตน 3 ดาน  คือ 

   ดานแรก  สิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ  หรือเผยแพรตอสาธารณชนซ่ึง

การแสดงของนักแสดง  ท้ังนี้สิทธิของนักแสดงในท่ีนี้คือการแสดงสดหรือการแสดงของนักแสดง

เฉพาะท่ียังไมมีการบันทึกการแสดงไว  แตหากการแสดงของนักแสดงถูกบันทึกไวแลว  นักแสดงไมมี

สิทธิตามมาตรา 44 (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.253771ในทางกลับกันสิทธิในการแสดงท่ีถูก

บันทึกไวแลวตกแกเจาของลิขสิทธิ์  ซ่ึงในท่ีนี้เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานอันมี

ลิขสิทธิ์แตละชนิดไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาการแสดงไดถูกบันทึกลงในวัสดุชนิดใด  เชน การแสดงท่ีบันทึก

ลงในสิ่งบันทึกเสียง  นักแสดงไมมีสิทธิในการแสดงของตน  แตสิ่งบันทึกเสียงคืองานอันมีลิขสิทธิ์ของ

เจาของลิขสิทธิ์  แตถาการแสดงถูกบันทึกลงในรูปภาพยนตรแลว  ภาพยนตรไมใชสิทธิของนักแสดง        

และเจาของลิขสิทธิ์เปนทรงสิทธิในงานภาพยนตร  เปนตน  ดังนั้นการบันทึกการแสดงสดของ

นักแสดงจึงเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของนักแสดงการบันทึกการแสดงของนักแสดง  แตการบันทึกเชนนี้

ไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง  การกระทําดังกลาวถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง 

                                                        
71 มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 

นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้ 

(1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซ่ึงการแสดงเวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ 

หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไวแลว… 
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   ดานท่ีสอง  สิทธิบันทึกการแสดงท่ีไมมีการบันทึกไวตามมาตรา 44 (2) 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.253772สืบเนื่องจากสิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ  หรือเผยแพรตอ

สาธารณชนซ่ึงการแสดงของนักแสดง  ตามปกตินักแสดงยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึกการ

แสดงสดของตน  ไมวาการแสดงดังกลาวจะเปนการแสดงดนตรี  การแสดงละครเวที  เปนตน   และ

กรณีท่ีการแสดงสดของนักแสดงไมมีการบันทึก  นักแสดงมีสิทธิเพียงผูเดียวในการบันทึกการแสดง

ของตน  เพ่ือใหการแสดงสดของตนอยูในรูปสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพยนตรหรือดสตทัศนวัสดุใดๆ  

กรณีเชนนี้นักแสดงรายดังกลาวจะไดรับการปกปองท้ังในรูปสิทธินักแสดง  พรอมๆ กับนักแสดงราย

นั้นยังเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการแสดงท่ีถูกบันทึกไว 

   ดานท่ีสาม  สิทธิในการทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดง  ซ่ึงนักแสดงยังไมอนุญาต

ใหบันทึกการแสดงตามมาตรา 44 (3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.253773โดยปกติแลวนักแสดงยอม

มีสิทธิแตเพียงผูเดียวเพ่ือบันทึกการแสดงสดของตน  และเม่ือนักแสดงไดอนุญาตบันทึกการแสดง  

ของตนแกบุคคลอ่ืนแลว  นักแสดงยอมไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแลว  แตสําหรับกรณีตามมาตรา 

44 (3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 คือกรณีท่ีนักแสดงมีสิทธิทําซํ้าบันทึกการแสดงของตน      

ซ่ึงการบันทึกการแสดงโดยนักแสดงเองนั้นมีอยูใน 3 สาเหตุดวยกัน คือ 

   สาเหตุแรก  นักแสดงมีสิทธิบันทึกการแสดงของตน  เม่ือผูบันทึกการแสดง

ใหอนุญาตบันทึกการแสดงของตน  แตผูท่ีไดรับอนุญาตกลับบันทึกการแสดงไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน  

การกระทําเชนนี้ยอมถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง  เพราะการใชสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาวไม

เปนไปตามวัตถุประสงคของนักแสดง 

                                                        
72 มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 

    (2) บันทึกการแสดงท่ียงัไมมีการบันทึกไวแลว 
73

 มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 

นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้ 

(3) ทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึก

การแสดงท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิ

ของนักแสดงตามมาตรา 53 
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   สาเหตุท่ีสอง  นักแสดงมีสิทธิทําซํ้าบันทึกการแสดงของตน  เม่ือบันทึกการ

แสดงนั้นถูกทําซํ้า  โดยนักแสดงไมไดอนุญาต 

   สาเหตุสุดทาย  นักแสดงมีสิทธิบันทึกการแสดงของตน  เม่ือบันทึกการ

แสดงถูกบันทึกโดยชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงการบันทึกนี้เปนไปตามขอยกเวนการละเมิดสิทธิของ

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  

นักแสดงมีสิทธิทําซํ้าสิ่งบันทึกการแสดงเชนนี้ได 

   ประการท่ีสอง  สิทธิในคาตอบแทนท่ีเปนธรรมนี้เปนสิทธิของนักแสดงตาม

มาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.253774จะเกิดสิทธิ์ได ตองมี 3 ขอเปนองคประกอบ ดังนี้   

   ขอแรก  สิ่งบันทึกเสียงไดถูกนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาแลว 

   ขอท่ีสอง  มีการกระทําอันใดระหวางการนําสิ่งบันทึกเสียงหรือสําเนาสิ่ง

บันทึกเสียง  เพ่ือการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง  หรือการนําสิ่งบันทึกเสียงหรือสําเนา              

สิ่ งบันทึกเสียงไปเผยแพรตอสาธารณชนไมวาดวยวิธีการใดๆ เชน การเปดในท่ีสาธารณะ             

การแจกจายสําเนาสิ่งบันทึกเสียงตอสาธารณชน 

   ขอท่ีสาม  มีการทําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงนักแสดง 

   เม่ือเกิดเหตุท้ังสามขอขางตนแลว  นักแสดงจึงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนท่ี

เปนธรรมตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  โดยผูนําสิ่งบันทึกเสียงหรือสําเนาการ

แสดงไปเผยแพรตอสาธารณชน  บุคคลดังกลาวตองจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกนักแสดง  ซ่ึงใน

สวนคาตอบแทนท่ีเปนธรรมนั้นนับตั้งแตป พ.ศ.2556 เปนตนมา  การรองขอใหพิจารณาคาตอบแทน

                                                        
74 มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537 

   ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซ่ึงไดนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือ

นําสําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรมแกนักแสดงในกรณีท่ีตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ท้ังนี้ โดย

ใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 
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ท่ีเปนธรรมตองเปนไปตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2538)  เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน  กรณีท่ีมีการนําสิ่งบันทึกเสียงการ

แสดงออกแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชน  ฉบับลงวันท่ี 4 พฤษภาคม  พ.ศ.253875 

   สิทธิคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์        

พ.ศ.2537 ไมครอบคุลมไปถึงการนําภาพไปแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชน  ซ่ึงบทบัญญัติ

มาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 นี้เปนไปตามขอ 2 อนุสัญญากรุงโรม ค.ศ.1928 

(Rome Convention, 1928)  เพราะฉะนั้นการนําภาพท่ีบันทึกการแสดงออกแพรภาพ  หรือการ

เผยแพรตอสาธารณชนท่ีไมมีเสียงประกอบ  หรือการเผยแพรภาพเคลื่อนไหว  ผูกระทําไมตองจาย

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกนักแสดงตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.253776นอกจากนี้

มาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไมไดกําหนดการขออนุญาตจากนักแสดง  เม่ือผูนั้น

ตองการนําสิ่งบันทึกเสียงไปเผยแพรตอสาธารณชน  ดวยเหตุนี้    ผูเผยแพรดังกลาวจึงไมตองขอ

อนุญาตจากนักแสดง  แตผูเผยแพรตองจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกนักแสดงเทานั้น  เหตุเพราะ

การเผยแพรเสียงหรือเผยแพรภาพการแสดงท่ีมีการบันทึกไวแลว  งานดังกลาวไมไดเปนเพียงสิทธิของ

นักแสดง  การเผยแพรเชนนี้ยังเก่ียวของกับเจาของลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงหรือภาพยนตรดวย 

   ตัวอยางคําพิพากษา 

   การไดสิทธิของนักแสดงท่ีจะไดรับความคุ มครองตามกฎหมาย ตองมี                 

องคประกอบของบุคคลผูแสดงตามบทนิยามของคําวานักแสดงตามมาตรา 4 และสิ่งท่ีแสดง หรือการ

กระทําอันเก่ียวกับการแสดงของนักแสดงท่ีจะไดรับความคุมครองตองเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ด วย          

คําพิพากษาฎีกาท่ี  ฎ . 3332/2555 การได สิทธิของนักแสดงท่ีจะได รับความ คุ มครองตาม 

พระราชบัญญัติ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ตองมีองคประกอบของบุคคลผูแสดงตามบทนิยามคําวา นักแสดง

ในมาตรา 4 และสิ่งท่ีแสดงหรือการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของนักแสดงท่ีจะไดรับ การคุมครอง             

ตองเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ดวย เม่ือตามคําฟองโจทกท้ังสองมิไดบรรยายวาการแสดง การเดินแบบ

เสื้อผาตามฟองมีการทําทาท่ีประกอบข้ึนเปนเรื่องราวในลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทนาฏกรรม

                                                        
75 เพ่ิงอาง, น.65 
76 เพ่ิงอาง, น.66 
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ไดอยางไรจึงไมอาจพิจารณาวินิจฉัยและฟงวาการแสดงการเดินแบบท่ีโจทกท้ังสองเปนผูเดินแบบท่ี

จําเลยท่ี 1 นําภาพ   ถายการเดินแบบของโจทกท้ังสองไปลงโฆษณาใน นิตยสารตามฟองเปนงานอันมี

ลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมโดยตัวเอง หรือเปนการแสดงงานอันมี ลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรมอยูแลว 

แมโจทกท้ังสองจะเปนนักแสดงหรือผู แสดงทาทางในการเดินแบบก็ยังไมอาจถือไดวาไดสิทธิของ

นักแสดงการกระทําของจําเลยท่ี 1 จึงไมละเมิดสิทธิของนักแสดงของโจทกท้ังสอง41

77 

     การแสดงทาทางเพ่ือถายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ตองการจะสื่อใหผูท่ี

ไดเห็นภาพนิ่งหรือ ภาพเคลื่อนไหวดังกลาวคลอยตามมีความสนใจหรือเขาใจในสินคาของจําเลยการ

แสดงทาทางของโจทกจึงถือเปนการแสดงของนักแสดง ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย

ลิขสิทธิ์   คําพิพากษาฎีกาท่ี 6355/2548 การแสดงของนักแสดงท่ีจะไดรับความคุมครอง ตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 44 นั้น กฎหมายมิไดกําหนดวาการแสดงทาทางดังกลาวจะตองมี 

ลักษณะเปนงานท่ีอาจไดรับความค ุมครองตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์เชนงานนาฏกรรม เปนตน      

เม่ือขอเท็จจริงรับฟงวาโจทกเปนนักแสดงและโจทกแสดงทาทางประกอบสินคาของจําเลยท่ี1 เพ่ือ

วัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชประโยชนในทางใดทางหนึ่งไมวาจะเปนการโฆษณาหรือประกอบการโฆษณา

อีกท้ังการแสดงทาทางเพ่ือถายรูปภาพนิ่งของโจทกนั้นมีการแตงหนาทําผม และ จะมีคนบอกทาทาง  

วาโจทกตองทําทาทางอยางไรใหโจทกถือผลิตภัณฑของจําเลยท่ี 1 ตามท่ีตองการ สวนการถายรูป

ภาพเคลื่อนไหวนั้นมีการแตง หนาทําผมมีผู กํากับคอยกํากับทาทางอยู และรูปสตอรี่บอรดหรือรูป

ตัวอยางการแสดงทาทางหลายรูปเพ่ือใหโจทกทําทาทางตามในการ42

78    

3.4 มาตรการความคุมครองเพลงพ้ืนบานตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

 ประเทศแหงนี้ประกอบดวยกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมท้ัง

ประเทศแหงนี้กําลังเผชิญปญหาการคุกคามของอิทธิพลความเจริญดานตาง ๆ กับชนพ้ืนเมือง         

จนประเทศแหงนี้มีภาวะเสี่ยงดานการสูญเสียเอกลักษณมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ  เนื้อหา

สวนนี้จึงเปนการนําเสนอขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพลงพ้ืนบานและชนพ้ืนเมือง ประชากรของประเทศ

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แบงออกเปน 2 ชนชาติใหญ   คือ ชาวจีนแผนดินใหญ  ซ่ึงปรากฏหลักฐาน

                                                        
77 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3332/255 
78 คําพิพากษาฎีกาท่ี 6355/2548 
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การอพยพของชาวจีนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและการเขาอยูอาศัยบนดินแดนไตหวัน  

โดยชาวจีนเขาสูประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ชนชาติท่ีสองชนพ้ืนเมือง (indigenous people)  

คนกลุมนี้เปนผูอาศัยในดินแดนแหงนี้มากอนคนกลุมอ่ืนๆ  โดยขอมูลเพียงเดือนมิถุนายน  ค.ศ.2006   

ชนพ้ืนเมืองมีจํานวนประมาณ 460,000 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2 ของประชากรท้ังประเทศ  และชน

พ้ืนเมืองยังสามารถแบงเปนชนเผายอยไดถึง 13 ชนเผาตามขอมูลการสํารวจของรัฐบาลไตหวันครั้งท่ี 

13 เม่ือวันท่ี 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 Rukai79วัฒนธรรมดนตรีเพลงพ้ืนบาน

ประกอบดวยประชากร 2 กลุมใหญ คือชาวจีนฮ่ันและคนพ้ืนเมือง  ประเพณีวัฒนธรรมดานดนตรี

เพลงพ้ืนบานจึงแยกออกเปน 2 ประเภท 

  ประเภทแรก วัฒนธรรมดนตรีเพลงพ้ืนบานของชาวจีนไตหวันการบรรเลงเพลง

พ้ืนบานเปนบทบาทของผูชาย  เครื่องดนตรีท่ีใชมีอยู 2 ชนิด ไดแกกลองและแตร  แตเม่ือชาวไตหวัน

ไดรับอิทธิพลทางดนตรีจากชาวตะวันตก  ซ่ึงชาวตะวันตกนิยมเลนเพลงเปนวงดนตรีขนาดใหญและใช

เครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดรวมกัน  ชวงตอมาการบรรเลงเพลงพ้ืนบานชาวไตหวันจึงนําเครื่องดนตรี

อ่ืนๆ เขามารวมดวย  เชน ฉาบ  ฆอง  เปนตน44

80 

 การละเลนเพลงพ้ืนบานประกอบพิธีเฉลิมฉลองในงานเทศกาลของวัด  งานแตงงาน  

หรืองานศพ  ตรงกันขามกับวงดนตรีทหาร  นักดนตรีคือผูผานการอบรมศึกษาวิชาดนตรีแบบชาติ

ตะวันตก  ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงมีมหาวิทยาลัยดนตรีท่ีมีชื่อเสียง คือ Taiwan's 

collegesการเลนเพลงพ้ืนบานนักดนตรีอาจเปนนักรองเพลงดวย  และนักดนตรีเปนไดท้ังชาวบาน

ธรรมดาหรือนักดนตรีผูเชี่ยวชาญก็ได  เพลงพ้ืนบานมักถูกแสดงในงานเฉลิมฉลองตางๆ  ซ่ึงวาระ

โอกาสเหลานี้ลวนเก่ียวของกับการดํารงชีวิต  โดยเครื่องดนตรีท่ีนําวงคือกลอง 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. 
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บนปะรําพิธีท่ีมีความสูง 7 ฟุต  งานพิธีกรรมทางศาสนา  งานประเพณีในชีวิตประจําวัน  เชน  การแตงงาน     

งานศพ   รวมท้ังปะรําพิธีตั้งอยูบนพาหนะเล็ก  เพ่ือการเคลื่อนท่ีเขาสูงานเฉลิมฉลองท่ีสัดหรืองานรื่นเริง

อ่ืนๆ  แตวงดนตรีทหารจะแสดงในงานสําคัญของประเทศหรืองานพิธีกรรมสําคัญของประเทศเทานั้น 

ประเภทท่ีสอง  วัฒนธรรมดนตรีเพลงพ้ืนบานของคนพ้ืนเมือง  จากการศึกษาพบวา  

คนพ้ืนเมืองหลายๆ ชนเผาไดถูกกลืนทางวัฒนธรรมจากชาวจีนไตหวัน  จนวัฒนธรรมประเพณีคน

พ้ืนเมืองท่ีมีเอกลักษณเหลืออยูเพียง 3 ชนเผา  ดังนี้  

ชนเผาแรก ชนเผา Ami  เพลงพ้ืนบาน ชนเผา Ami มีเนื้อหาเก่ียวกับการทํางาน     

กสิกรรม  เชน  การกําจัดวัชพืช  การตําขาว เปนตน ซ่ึงคนพ้ืนเมืองชนเผานี้ใชชีวิตดวยการประกอบ

กสิกรรม  โดยคนพ้ืนเมืองกลุมนี้อยูอาศัยทางทิศตะวันออกของเกาะไตหวัน   

ชนเผา Paiwan  และ  Rukai  จึงมีเนื้อหาเก่ียวของกับการประกอบอาชีพกสิกรรม  

การละเลนเพลงพ้ืนเมืองเปนไปตามปฏิทินการเกษตรของคนพ้ืนเมือง   โดยงานเฉลิมเฉลองท่ีสําคัญ 

คือ งาน maleva  ซ่ึงงานดังกลาวจะจัดข้ึน 1 ครั้งในทุกๆ 5 ป  งานนี้ประกอบดวยการรองเพลง

พ้ืนบาน  การเตนรํา  การกินเลี้ยงฉลอง  การละเลนท่ีเก่ียวของกับวิญญาณ 

ชนเผาท่ีสาม  ชนเผา Yami  คนพ้ืนเมืองกลุมนี้อาศัยอยู ณ Orchid Island  ชายฝง

ตอนใตของเกาะไตหวัน  และชนเผานี้คงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมชนเผาไวได  ไมวาการใชภาษาและ

วัฒนธรรมดานอ่ืนๆ ของคนพ้ืนเมือง 

ดังนั้นเพลงพ้ืนเมืองของชาวไตหวันจึงมีท้ังเพลงพ้ืนเมืองของชาวจีนไตหวันและเพลง

พ้ืนเมืองของคนพ้ืนเมือง  ซ่ึงเนื้อหาสาระเพลงพ้ืนเมืองนี้เหมือนกับเพลงพ้ืนเมืองของหลายๆ ประเทศ  

โดยเนื้อเพลงเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน การเลาเรื่องความรัก การเก็บเก่ียว  และการ

รองเพลงพ้ืนเมืองยังตองใชเครื่องดนตรีประกอบดวย  แตอยางไรก็ตามเพลงของคนพ้ืนเมืองเริ่มสูญ

หายไป  เพราะปญหาสําคัญคือเยาวชนคนพ้ืนเมืองไมอาจพูดและใชภาษา   ชนเผา  สงผลใหการสง

ตอเพลงพ้ืนบานของผูอาวุโสไปยังทายาทรุนตอไปไมอาจกระทําได 
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3.4.1 มาตรการดานทรัพย สินทางปญญาตามพระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีคนพ้ืนเมืองไตหวัน ค.ศ.2007  

เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนพ้ืนเมืองเปนประโยชนตอการสราง

รายไดของประเทศและการทองเท่ียว  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงประกาศใชพระราชบัญญัติ

ปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 เพ่ือปกปองภูมิปญญาทองถ่ินคน 

3.4.1.1 ชุมชนคนพ้ืนเมืองประธานแหงสิทธ ิ

   ภายใตบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ประธานแหงสิทธิจึงเปนชุมชนคนพ้ืนเมือง

และคนพ้ืนเมืองซ่ึงหลักการดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007  ซ่ึงในมาตรานี้ระบุวาคนพ้ืนเมืองและชนเผาเปนผูมีสิทธิ

จดทะเบียนการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี  และคนพ้ืนเมืองและชุมชนเปนผูมีสิทธิแต

เพียงผูเดียวในการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี  เพ่ือการรับรองวาคนพ้ืนเมืองไตหวันท้ัง 13  

ชนเผามีสิทธิทางวัฒนธรรม  ในฐานะคนพ้ืนเมืองคือประชาชนชาวไตหวัน  สวนการรับรองสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญานั้น  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ประกาศใชพระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 (Indigenous Traditional Cultural 

Expression Protection Act Taiwan, 2007) ข้ึน  โดยกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหารับรองสิทธิชุมชน 

ของชนเผาคนพ้ืนเมืองในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เม่ือการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ

ประเพณีชนิดนั้นไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมาย 45

81นอกจากนี้รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน) ยังตองการปฏิบัติตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงถือวา  

ประชาชนชาวไตหวันทุกคนมีความเสมอภาคกัน และประชาชนชาวไตหวันในท่ีนี้มีความหมาย

ครอบคลุมถึงคนพ้ืนเมืองทุกกลุมชาติพันธุ   ดังปรากฏตามมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแหงไตหวัน             

ค.ศ.1947  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดรับการแกไขในป ค.ศ.2005   พรอมกันนี้รัฐบาลประเทศ

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ยังไดประกาศใชกฎหมาย Indigenous Fundamental Law in 2005 ข้ึน46

82 

                                                        
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 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 

ประการแรก มาตรา 5 รัฐธรรมนูญแหงประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)             

ไดรับรองวา  คนพ้ืนเมืองและชนเผามีสิทธิเทาเทียมกับประชาชนอ่ืนๆ ในประเทศตน  คนพ้ืนเมือง

และชนเผาจึงมีสถานะเปนพลเมืองในประเทศ  และคนพ้ืนเมืองและชนเผายอมมีสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาเทาเทียมกับประชาชนกลุมอ่ืนของประเทศ 

   ประการท่ีสอง เพราะกฎหมายทรัพยสินทางปญญาลวนเกิดข้ึนบนพ้ืนฐาน

แนวคิดปรัชญาชาวตะวันตก  และการแกปญหาทางการคาสินคาท่ีเกิดจากความคิดสติปญญาของ

มนุษย  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมอาจแกไขปญหาของสินคาของชุมชนได  กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงมี

เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน  ไมวาเง่ือนไขความคิดริเริ่ม  หรือความใหม  

เปนการแกปญหาความไมเหมาะสมของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ินในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)47

83 

ประการท่ีสาม  กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติเก่ียวกับดินแดนอาณาเขตของ

ประเทศการใชอํานาจรัฐ  การทหารและความสัมพันธรัฐกับประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิทธิ

ของคนพ้ืนเมืองและชนเผากฎหมายฉบับนี้ไดรับรองสิทธิของคนพ้ืนเมืองและชนเผาอยางกวาง  เพ่ือท่ี

คนพ้ืนเมืองและชนเผาสามารถมีสิทธิในดานตางๆ เชน การสรางบาน การศึกษา การจางงาน  ภาษา  

การปกปองวัฒนธรรม  การพัฒนา  สื่อสารสนเทศ  ความเปนเจาของท่ีดิน เปนตน  สิทธิของคน

พ้ืนเมืองและชนเผา 

3.4.1.3 การปกปองผลประโยชนของชุมชนตามพระราชบัญญัติปกปอง

การแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 

   พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน 

ค.ศ.2007 มีเนื้อหาท้ังสิ้น 23 มาตรา  กฎหมายฉบับนี้เกิดข้ึนเพ่ือการรับรองวา  ชุมชนคนพ้ืนเมือง

หรือชนเผามีสิทธิแตเพียงผูเดียวในภูมิปญญาทองถ่ินของตนมี 7 สวนดวยกัน คือ48

84 

                                                        
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 ของคนพ้ืนเมืองและ

ชนเผา  รวมท้ังพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 

ตองการสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคนพ้ืนเมือง  โดยสถานะกฎหมายฉบับนี้คือการเปนบทบัญญัติ

พ้ืนฐานของประชาชนคนพ้ืนเมือง49

85 

   สวนท่ีสอง  เพ่ือการปกปองการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี 

(traditional intellectual creation) ของคนพ้ืนเมือง  โดยการแสดงออกทางสติปญญาตาม

ประเพณีในท่ีนี้คือพิธีกรรมทางศาสนา  การเฉลิมฉลองทางศาสนา  ดนตรี  การเตนรํา  การแกะสลัก  

การทอ  การออกแบบ  เสื้อผา  หัตถกรรมพ้ืนบาน  และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีไมกําหนดไวตามมาตรา 3 

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007ดานวัตถุแหง

ความคุมครอง  ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี

ไตหวัน ค.ศ.2007 เกิดข้ึน50

86 

สวนท่ีสาม  ความคุมครองตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 จะเกิดข้ึน เม่ือผลผลิตทางประเพณีวัฒนธรรมของคน

พ้ืนเมืองและชนเผาไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ในทางกลับกันหากผลผลิตทางประเพณี

วัฒนธรรมของคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมข้ึนทะเบียนกับทางราชการ  

                                                        
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. 
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   สวนท่ีสี่  ขอจํากัดในการขอจดทะเบียนการสรางสรรคทางสติปญญาตาม

ประเพณี (traditional intellectual creation)  ภายใตบังคับมาตรา 6 พระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007  ผู ท่ี มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนการ

สรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี  คือกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา  แตเอกชน (individual)           

ไมมีสิทธิจดทะเบียน  หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา51

87   

         สวนท่ีหา  สิทธิท่ีไดรับตามกฎหมาย  เม่ือคําขอจดทะเบียนการสรางสรรค

ทางสติปญญาตามประเพณีไดรับการจดทะเบียน   

ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ได

มอบสิทธิแตเพียงผูเดียวแกบุคคลใน 3 กรณีดวยกัน คือ52

88 

   สวนท่ีสาม  ความคุมครองตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 จะเกิดข้ึน เม่ือผลผลิตทางประเพณีวัฒนธรรมของคน

พ้ืนเมืองและชนเผาไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติปกปองการ

                                                        
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 audio-

visual 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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แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ในทางกลับกันหากผลผลิตทางประเพณี

วัฒนธรรมของคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมข้ึนทะเบียนกับทางราชการ  

   สวนท่ีสี่  ขอจํากัดในการขอจดทะเบียนการสรางสรรคทางสติปญญาตาม

ประเพณี (traditional intellectual creation)  ภายใตบังคับมาตรา 6 พระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007  ผู ท่ี มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนการ

สรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี  คือกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา  แตเอกชน (individual) ไมมี

สิทธิจดทะเบียน  หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา53

89 

   สวนท่ีหา  สิทธิท่ีไดรับตามกฎหมาย  เม่ือคําขอจดทะเบียนการสรางสรรค

ทางสติปญญาตามประเพณีไดรับการจดทะเบียน  ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ไดมอบสิทธิแตเพียงผูเดียวแกบุคคลใน 3 

กรณีดวยกัน คือ54

90 

 1. กลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผายอมมีสิทธิในความเปนเจาของ (owner) 

การสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี สิทธิดังกลาวนับแตวันท่ีจดทะเบียน  เพ่ือการใชประโยชน

แตเพียงผูเดียวในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีท่ีไดรับการจดทะเบียน 

                                                        
89 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 audio-

visual 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

ตามประเพณีเปนของกลุมคนพ้ืนเมืองอ่ืนหรือชนเผาอ่ืน   ผูขอจดทะเบียนสามารถตกลงรวมกัน           

กับกลุมคนพ้ืนเมืองอ่ืน หรือชนเผาอ่ืนนับแตวันจดทะเบียน   เพ่ือการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ

แสดงออกทางสติปญญาตามประเพณี55

91 

   3. ถาคําขอจดทะเบียนพิสูจนแลววา การแสดงออกทางสติปญญา             

ตามประเพณีไมไดเปนของท้ังผูขอและกลุมคนพ้ืนเมืองอ่ืนหรือชนเผาอ่ืน  สิทธิในการแสดงออกทาง

สติปญญาตามประเพณียอมตกเปนของประชาชนคนพ้ืนเมือง  เพ่ือการใชสิทธิแตเพียงผูเดียวนับแต

วันจดทะเบียน56

92 

   สวนท่ีหก  พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ

ประ เพ ณี ไต ห วัน  ค .ศ .2007 มี ข อห ามการโอนสิ ท ธิ  ท้ั งนี้ กฎ หมายฉบั บนี้ ได บั ญ ญั ติ ข้ึ น                            

อยางสอดคลองกับธรรมชาติของภูมิปญญาทองถ่ินคนพ้ืนเมือง ตามมาตรา 1193และมาตรา 1294                       

                                                        
91 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

การโอนสิทธิแตเพียงผูเดียวในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีแกบุคคลอ่ืน  รวมท้ังกลุมคน

พ้ืนเมืองหรือ ชนเผาไมอาจสละสิทธิในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีแกบุคคลภายนอก  

แตสิทธิในการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณียอมเปนของประชาชนคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา

โดยอัตโนมัติ  เม่ือการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ  

แมวากลุม    คนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมใชผูยื่นคําขอจดทะเบียนก็ตาม 

   สวนท่ีเจ็ด  สิทธิในความเปนเจาของในการสรางสรรคทางสติปญญาตาม

ประเพณีไมมีระยะเวลาสิ้นสุดความคุมครอง  แตความเปนเจาของดังกลาวสิ้นสุดลง  ก็ตอเม่ือกลุม 

คนพ้ืนเมืองหรือชนเผายุติหรือเลิกใชประโยชนจากการสรางสรรคทางสติปญญาท่ีจดทะเบียน  กรณี

เชนนี้ความคุมครองตามกฎหมายตอกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผายอมยุติลง  แตสิทธิแตเพียงผูเดียวใน

การสรางสรรคทางสติปญญาท่ีจดทะเบียนตกแกคนพ้ืนเมืองในประเทศไตหวันตามมาตรา 15 

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.200795 

   ผูวิจัยพบวาคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาเปนสิทธิชุมชนของคนพ้ืนเมืองหรือ     

ชน เผ า   การปกป องภู มิป ญ ญ าท อง ถ่ิน รวม ถึ งเพลง พ้ืนบ าน  โดยรูป แบบสิท ธิ ดั งกล าว                             

                                                                                                                                                               
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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เปนท้ังสิทธิทางเศรษฐกิจและสิทธิทางศีลธรรมของกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา การปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ินรวมถึงเพลงพ้ืนบาน คนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมมีระยะเวลาสิ้นสุด  และการสิ้นสุดความ

คุมครองมีเพียงเหตุเดียวคือการยุติการใชประโยชนจากกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาเจาของสิทธิการ

ปกปองภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงเพลงพ้ืนบานคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมมีระยะเวลาสิ้นสุด และการ

สิ้นสุดความคุมครองมีเพียงเหตุเดียวคือการยุติการใชประโยชนจากกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา         

เจาของสิทธิ  แตภูมิปญญาทองถ่ินและเพลงพ้ืนบานตัวอยางในการศึกษาก็คงไดรับการปกปองตอไป                  

โดยสิทธิแตเพียงผูเดียวตกแกคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาท้ังหมดในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

3.4.2 การปกปองผลประโยชนของปจเจกชนตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 

ตามมาตรา 1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  มาตรการปกปอง

ประโยชนสาธารณะ คือ 

   1. อายุความคุมครองลิขสิทธิ์ท่ีจํากัด  เพ่ือการเขาถึงและใชประโยชนจาก

งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  เนื่องจากการผูกขาดสิทธิทางเศรษฐกิจของผูสรางสรรค      

การผูกขาดสิทธิเชนนี้ยอมสรางภาระคาใชจายแกสาธารณชน  สาธารณชนตองเสียคาใชจายจํานวน

หนึ่ง  พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 จึงกําหนดสิทธิผูกขาดของผูสรางสรรคไวอยางจํากัด  

สงผลใหผูสรางสรรคมีสิทธิผูกขาดการเก็บผลประโยชนเพียงตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ป

นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  

หลังจากอายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง  งานสรางสรรคตกเปนงานสาธารณะ  สาธารณชน

สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมตองเสียคาตอบแทนและไมตองไดรับอนุญาตจากผูสรางสรรค60

96 

   2. มาตรการท่ีสอง  ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 ไดกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  เพ่ือท่ีสาธารณชนสามารถใช

ประโยชนจากงานสรางสรรคได  แมงานสรางสรรคยังไมสิ้นสุดอายุความคุมครองตามมาตรา 30 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 จึงกําหนด

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ไวเพียงบางกรณี มาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 

                                                        
96 Christopher  Heath.supra note 68, p.201 
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ไดกําหนดเหตุและขอจํากัดการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงไว  เหตุตามมาตรานี้มีอยูท้ังสิ้น 4 

กรณีดวยกัน คือ 

1. วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง  

กรณีการใชงานดังกลาวเปนการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเพ่ือการศึกษาหรือไม 

2. ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกนําไปใชประโยชน 

3. จํานวนของงานหรือสัดสวน หรือสาระสําคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์          

หรือสิทธินักแสดงท่ีถูกใช รวมถึงการใชประโยชนดังกลาวมีผลตอภาพรวมงานท้ังหมด 

4. ผลกระทบตอการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง   และผลกระทบ

เชิงพาณิชยตองานท่ีถูกใช 

ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จึงเลือกใชระบบกฎหมายผสมระหวาง

กฎหมายเฉพาะและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเดิม คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  

เพ่ือการรวมกันปกปองภูมิปญญาทองถ่ินในประเทศตน  การใชกฎหมายเชนนี้สอดคลองกับ

สนธิสัญญาระหวางประเทศหลายฉบับ  ซ่ึงประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนรัฐภาคีสมาชิก               

โดยความตกลงทริปสถือเปนความตกลงสําคัญดานทรัพยสินทางปญญา  ความตกลงฉบับนี้มีอิทธิพล

ตอรัฐภาคีสมาชิกองคการการคาโลกท้ังหมดรวมท้ังประเทศไทย 
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บทท่ี 4 

วิเคราะหแนวคิดทฤษฎี ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมาย 

   

4.1 วิเคราะหเปรียบเทียบคํานิยามศัพทผูสรางสรรค 

 เพลงพ้ืนบานลานนาเปนเพลงท่ีชุมชนชาวลานนาไดประดิษฐเนื้อรองและทํานองข้ึน

ตามความนิยมของคนลานนา ซ่ึงยอมรับกันวาเปนเพลงท่ีแสดงถึงอัตลักษณของคนในทองถ่ินตน  

และใชวิธีจําสืบทอดกันมา ไมทราบตัวผูแตงท่ีแนชัด ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร            

เพลงมีเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพลงพ้ืนบานลานนาถือเปนการ

สืบทอดวัฒนธรรมของของชุมชนชาวลานนาท่ีธํารงไวดวยเอกลักษณของคนในชุมชนชาวลานซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดความเปนเลิศแหงความแตกตาง (Excellence of Diversity Idea) ในชาติแตละ

ชาติควรดํารงรักษาไวซ่ึงเอกลักษณของชาติ  เพลงพ้ืนบานลานนาเปนสวนหนึ่งของภูมปญญาทองถ่ิน

และสามารถถายทอดเอกลักษณชาติ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชาติ  โดยเอกลักษณของชาติ

แสดงออกในรูปแบบ ภาษา สงผลใหเกิดความภูมิใจในภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี ประกอบข้ึนดวย

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี   การแสดงออกของชนชาติดานภาษาท่ีเปนภาษาทองถ่ินใน

ชุมชนแสดงออกถึงเอกลักษณของคนในทองถ่ินและปกปองภาษาทองถ่ิน  เพ่ือธํารงภาษาทองถ่ินเดิมของ

บรรพบุรุษ (originality) และลักษณะภาษาท่ีแทจริงไมเปลี่ยนแปลง การรองเพลงพ้ืนบานท่ีมีการถายทอด

จากครูเพลง และการสงตอจากคนในทองถ่ินมายังรุนสูรุน ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในสงตอวัฒนธรรม 

ความคิด  ความเชื่อ  จิตวิญญาณของสังคมมนุษย   ซ่ึงในสังคมมนุษยทุกแหงบนโลกลวนใชภาษาในการ

สื่อสารกัน  วิธีการจดบันทึกเรื่องราวในอดีตรูปแบบแรกของมนุษยก็คือ การถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ 

(oral) กอนท่ีมนุษยจะใชวิธีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรบันทึกทางประวัติศาสตรของมนุษยแบบ 

มุขปาฐะ เพลงพ้ืนบานลานนาจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม   

 หากจะพิจารณากฎหมายทรัพยสินทางปญญาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มาตรา 4 ไดกําหนดการสรางสรรคผลงานเปนเง่ือนไขในการไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 วาผูสรางสรรค คือผูท่ีทําหรือผูท่ีกอใหเกิดงานใด ๆ ข้ึนโดยความคิดริเริ่มของตนเอง

ซ่ึงมีความหมายวา การจะเปนผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นความสําคัญมิไดอยู
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ท่ีวางานท่ีอางวาไดสรางสรรคข้ึนนั้นเปนงานใหมหรือไม แตข้ึนอยูท่ีวาบุคคลผูนั้นไดทําหรือกอใหเกิด

งานโดยไดใชความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคงานนั้นข้ึนมาและงานดังกลาวก็มีท่ีมาหรือตน

กําเนิดจากบุคคลผูนั้นเอง โดยบุคคลผูนั้นมิไดทําการคัดลอกหรือทําซํ้าหรือดัดแปลงมาจากผลงาน

อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนโดยการแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มและโดยมิไดทําซํ้าหรือดัดแปลงจากงาน

อันมีลิขสิทธิ์ของผู อ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต  ซ่ึงการมุงเนนการใหความคุมครองปจเจกชนท่ีเปน            

ผูสรางสรรคผลงานซ่ึงไดนํากรอบแนวความคิดจากการเปนภาคีสมาชิกในความตกลงทริปส สงผลให

เจาของทรัพยสินทางปญญามีสิทธิผูกขาดผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากผลงานของตน  พรอมๆ กับ

การปกปองผลประโยชนของสาธารณชนในเวลาเดียวกัน  สาธารณชนจึงสามารถเขาถึงและ           

ใชประโยชนจากผลงานสรางสรรคไดโดยปราศจากคาตอบแทน   

 เม่ือพิจารณาเพลงพ้ืนบานลานนาดวยเง่ือนไขความคิดริเริ่มดังกลาวมีผลตอการ

ปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน  กฎหมายลิขสิทธิ์จึงไมอาจใชปกปองภูมิปญญาทองถ่ินของคนพ้ืนเมือง  

และภู มิ ป ญ ญ าท องถ่ิ น ท่ี ถื อ เป น งานสาธารณ ะ (public domain) ตามกฎ หมายลิ ขสิ ท ธิ์                    

ซ่ึงสาธารณชนสามารถใชประโยชนไดโดยปราศจากคาตอบแทนกฎหมายฉบับนี้มุงคุมครองความรูใหม  

(new knowledge)  แตกฎหมายลิขสิทธิ์ไมคุมครองประเพณีหรือความรูท่ีปรากฏอยูแลว  ภายใต

องคประกอบสําคัญคืองานอันมีลิขสิทธิ์ตองเกิดจากความคิดริเริ่ม (original) เพลงพ้ืนบานลานนา           

ไมอาจระบุตัวผูสรางสรรคไดเนื่องจากเพลงพ้ืนบานลานนาไมมีการบันทึกเนื้อเพลงและรายละเอียด

ตางๆ ไว แตใชวิธีรองสืบทอดกันมาในรูปแบบมุขปาฐะ (oral) คือการรองใหฟงและจําสืบทอดตอๆ 

กันมา เพลงพ้ืนบานลานนาจึงไมปรากฏหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร ผูประพันธและไมอาจระบุ

ตัวผูสรางสรรคและวันเวลาท่ีสรางสรรคเพ่ือใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  

  สืบเนื่องดวยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดรับกรอบแนวความคิดความ

คุมครองสิทธิของเอกชนหรือสิทธิของปจเจกชน ตามอนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1886 รูปแบบความ

คุมครองเชนนี้จึงเปนการมอบสิทธิผูกขาดผลประโยชนและการหวงกันสิทธินี้ไวเพียงผูเดียวแกเจาของ

ทรัพยสินทางปญญา  เอกชนเพียงคนใดคนหนึ่งเทานั้นท่ีจะไดรับสิทธิในฐานะท่ีเอกชนเปนประธาน

แหงสิทธิแตสําหรับภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานแลวโดยธรรมชาติของภูมิปญญาทองถ่ินมักไม

ปรากฏตัวผู สรางสรรค ท่ี ชั ดเจน  และภู มิปญญาท องถ่ินมักเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนของชุมชน                             

ชุมชนจึงเปนประธานแหงสิทธิ  สมาชิกในชุมชนทุกคนจึงมีสิทธิใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน                                   
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สิทธิในภูมิปญญาทองถ่ินจึงไมใชท้ังสิทธิของปจเจกชนหรือสิทธิของเอกชน  และภูมิปญญาทองถ่ินไม

อาจระบุตัวเอกชนไดอยางชัดเจน   

  งานลิขสิทธิ์ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กําหนดไวภายใต

มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ความคุมครองลิขสิทธิ์มอบใหเพียงเฉพาะงานสรางสรรค

ตามกฎหมายกําหนดเทานั้นโดยมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดระบุงานอันมีลิขสิทธิ์

ไวท้ังหมด 9 ประเภทดวยกัน  คือ 

1. งานวรรณกรรม (literary works) ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

วรรณกรรม หมายความวา งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ  จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา 

เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรจากคํานิยามตามมาตรา 4 

ดังกลาว  งานวรรณกรรมจึงประกอบดวยงาน 3 ประเภทดวยกัน คืองานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด เชน 

หนังสือ  จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ  เปนตน  หรือ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน  หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร   

กลุมแรก  งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิด  ไดแกเรื่องท่ีแตงข้ึนและรอยกรองถอยคํารวมท้ัง

การแตงหนังสือ  งานนิพนธจึงตองเปนงานท่ีแสดงออกในรูปถอยคําใหปรากฏในหนังสือหรือเอกสารท่ีจับ

ตองได  โดยตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  ไดใหขยายความ  คําวา  “งานนิพนธ” 

ไววาหมายถึงงานประพันธทุกชนิด  ซ่ึงนักประพันธไดสรางข้ึน  ไมวางานนิพนธเหลานี้จะเปนงานเขียน

เรื่องใดๆ  เชน  หนังสือ  จุลสาร สิ่งเขียน  บทกลอน  นวนิยาย  เปนตน 

เนื่องจากงานนิพนธเปนงาน อันมีลิขสิทธิ์ประเภทแรกๆ  ซ่ึงหลายประเทศบนโลกรวมท้ัง

ประเทศไทยไดมอบความคุมครองลิขสิทธิ์ โดยความคุมครองนี้เปนผลมาจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ

ดานทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญคืออนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866  และประเทศไทยเปนรัฐภาคีสมาชิก

อยู  ประเทศไทยจึงเริ่มมอบความคุมครองลิขสิทธิ์แกงานนิพนธภายใตพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผูแตง

หนังสือ พ.ศ. 2444  กฎหมายฉบับดังกลาวถือเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของไทย  ตอมาประเทศไทย

จึงไดขยายความคุมครองแกงานสรางสรรคประเภทอ่ืนในภายหลัง  เชน งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่ง

บันทึกเสียง  เปนตน  

กลุมท่ีสอง  งานท่ีเก่ียวกับการพูด  เชน ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน   

เปนตน  แมวางานกลุมนี้ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรเชนกลุมแรกแตดวยผลของมาตรา 6 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  ท่ีระบุวา  งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิด  

ไมวาดวยวิธีใด  สงผลใหการพูดใหสาธารณชนไดยิน หรือการแสดงออกซ่ึงความคิดผานเว็บบอรดใน

เครือขายอินเตอรเน็ต  วิธีเหลานี้ก็ยอมเปนวิธีการแสดงออกซ่ึงความคิดตามนัยยะมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย  พ.ศ.2537  งานท่ีเก่ียวกับการพูดจึงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน

วรรณกรรม 

กลุมท่ีสาม  โปรแกรมคอมพิวเตอร  หมายถึงคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใช

กับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ท้ังนี้ 

ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด  ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ.2537  

สาเหตุท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม  เพราะ

ผลจากความตกลงระหวางประเทศท่ีสําคัญคือความตกลงทริปส (TRIPs)  ซ่ึงความตกลงฉบับนี้ได

ขยายความคุมครองไปยังงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืนๆ  โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร  ผลลัพธคือ

นับตั้งแตป พ.ศ.2521   ประเทศไทยจึงเริ่มกําหนดวา  โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์

ตามกฎหมายไทย  โดยในชวงแรกไมชัดเจนวาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใด 

จนกระท่ังป พ.ศ.2537  โปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม   

2. งานนาฏกรรม (dramatic works) หมายถึงงานเก่ียวกับการรํา  การเตน การทําทา

หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเปนเรื่องราว  และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวยตามมาตรา 4 

แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สวนองคประกอบสําคัญของงานนาฏกรรม  คือการรํา  หรือ

การเตน  หรือการแสดงท่ีตองประกอบข้ึนเปนเรื่องราวองคประกอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา             

งานนาฏกรรมมีความแตกตางจากงานวรรณกรรม  เพราะงานวรรณกรรมเปนงานเขียน  ซ่ึงนัก

ประพันธตองอาศัยสํานวนโวหารเพ่ือพรรณนาถึงเรื่องราวตางๆ  และผูอานแตละคนตองใช

จินตนาการของตน  จินตนาการของผูอานแตละคนยอมไมเหมือนกัน  ตรงกันขามกับงานนาฏกรรม  

นักแสดงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสงตอความรูความเขาใจในทาทางสูผูชม  ดวยเหตุนี้การแสดง

กิริยา  ทาทาง  สีหนาของนักแสดงจึงเปนสิ่งสําคัญ  ทักษะของนักแสดงจึงเปนเครื่องบงบอกถึง

ความสําเร็จในการถายทอดทารําหรือการแสดงตาง ๆ  ความสําคัญของการรํา  การเตน หรือการ

แสดงทาทางเชนนี้จึงเปนองคประกอบท่ีไมตองอาศัยจินตนาการมากเทากับงานวรรณกรรม              
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งานนาฏกรรมจึงมีองคประกอบสําคัญอยูท่ีการรํา  การเตน  หรือการแสดง  สวนคําวา “การแสดงท่ี

ประกอบข้ึนเปนเรื่องราว” นั้น  หมายถึงการแสดงท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับการรํา  การเตน      

การทําทาทางดวย  โดยการแสดงดังกลาวสามารถสื่อสารไปยังผูชม เพ่ือใหผูชมรับรูถึงเหตุการณ  

อารมณ  ความรูสึก  เชนการละเลนโขน   การรําทาหนุมาน   ผูชมยอมสามารถรับรูกิริยาอาการของ

วานรได  เปนตน  แตการแสดงท่ีประกอบข้ึนเปนเรื่องราวของงานนาฏกรรมนี้  การแสดงเชนนี้ยอม

ไมใชการแสดงบทบาทตามบทละคร  บทภาพยนตร  แมวานักแสดงจะสื่อสารไปยังผูชมเพ่ือการรับรู

ถึงอารมณเหตุการณก็ตาม  แตการแสดงของนักแสดงตามบทละครเหลานั้นก็ไมใชการรํา  หรือการ

เตน  ฉะนั้นการแสดงตามบทละครหรือบทภาพยนตรจึงไมใชงานนาฏกรรม  แมวาการแสดงนั้นจะ

ประกอบข้ึนเปนเรื่องราวก็ตาม  

3. งานศิลปกรรม (artistic works)  ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537  

หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(1)  งานจิตรกรรม  ไดแกงานสรางสรรครูปทรงท่ีประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืน อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 

(2) งานประติมากรรม  ไดแกงานสรางสรรครูปทรงท่ีเก่ียวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและจับ

ตองได 

(3) งานภาพพิมพ  ไดแกงานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความ

รวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพท่ีใชในการพิมพดวย 

(4) งานสถาปตยกรรม  ไดแกงานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบ

ตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรค

หุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

(5) งานภาพถาย  ไดแกงานสรางสรรคภาพท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสง

ผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก  และลางดวยน้ํายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะหรือดวยกรรมวิธีใดๆ อันทําใหเกิด            

ภาพข้ึนหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 

(6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอัน

เก่ียวกับภูมิศาสตร  ภูมิประเทศ  หรือวิทยาศาสตร 
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(7) งานศิลปประยุกต ไดแก งานท่ีนําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น 

เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา 

ท้ังนี้ ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ

แผนผังของงานดังกลาวดวย 

4. งานดนตรีกรรม (musical works)  หมายความวางานเก่ียวกับเพลงท่ีแตงข้ึน           

เพ่ือบรรเลงหรือขับรอง  ไมวาเพลงดังกลาวจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และให

หมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลวเหตุท่ีมาตรา 4  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดกําหนดคํานิยามดังกลาวไว  ก็เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ตองการ  

ใหความคุมครองแกงานดนตรีกรรมประเภทโนตเพลง  แผนภูมิเพลงท่ีแยกเรียบเรียงเสียงประสาน

แลวเทานั้น  ซ่ึงผูสรางสรรคตองใชความรูความสามารถทางดนตรี  เพ่ือการสรางสรรคงานอันมี

ลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมข้ึน ดวยธรรมชาติของการสรางสรรคงานดนตรีกรรม  วัตถุอันเปน

ปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการสรางงานดนตรีกรรม  ก็คือโนตเพลงบรรดาโนตเพลงเหลานี้จึงไมใชงานอันมี

ลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรม  และโนตเพลงก็ไมใชสิ่งท่ีมีลิขสิทธิ์  แตโนตเพลงถือเปนงานสาธารณะ 

(public domain)  ซ่ึงสาธารณชนสามารถนํามาใชเพ่ือการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ได 

5. งานโสตทัศนวัสดุ (audio works) ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537      

ไดใหคํานิยามไววา“โสตทัศนวัสดุ  หมายความวางานอันประกอบดวยลําดับของภาพ โดยบันทึกลงใน

วัสดุไมวาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซํ้าไดอีกโดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการ

ใชวัสดุนั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี” ท้ังนี้งานโสตทัศนวัสดุเปนงาน

อันมีลิขสิทธิ์ดวยผลจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ  คือ อนุสัญญากรุงเบอรน  ค.ศ.1866  และความ

ตกลงทริปส  ประกอบกับในฐานะท่ีประเทศไทยเปนรัฐภาคีสมาชิกสนธิสัญญาท้ังสองฉบับนี้  ประเทศ

ไทยจึงปกปองงานโสตทัศนวัสดุดวยกฎหมายลิขสิทธิ์  แตเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ี

สูงข้ึน และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดแยกความคุมครอง งานโสตทัศนวัสดุออกเปนงาน

ภาพยนตรและงานสิ่งบันทึกเสียง  สงผลกระทบตองานโสตทัศนวัสดุไทย  ปจจุบันงานโสตทัศนวัสดุจึงใช

ปกปองเพียงงานบางชนิด  เชน  งานวีดีโอเทป    เปนตน  



92 

 

6. งานภาพยนตร (cinematographic works) คือตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ.2537 ไดกําหนดคํานิยามไววา“ภาพยนตร  หมายความวาโสตทัศนวัสดุอันประกอบดวย

ลําดับของภาพ  ซ่ึงสามารถนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน  

เพ่ือนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย  

ถามี”ดวยเหตุนี้งานภาพยนตรจึงเปนงานท่ีประกอบดวยลําดับของภาพท่ีสามารถฉายไดอยางตอเนื่อง  

หรือสามารถบันทึกลงวัสดุอ่ืนเพ่ือนําออกฉายอยางตอเนื่องหรือบันทึกลงวัสดุอ่ืนซ่ึงสามารถนําออก

ฉายตอเนื่องอยางภาพยนตร  รวมท้ังเสียงประกอบของงานภาพยนตรดวย  ตัวอยางของงานภาพยนตร   

เชน ภาพยนตรในรูปแผน DVD หรือ CD คาราโอแกะ  เปนตน  

7. งานสิ่งบันทึกเสียง (sound recording works)  ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ.2537 ไดใหคําจํากัดความไววา“สิ่งบันทึกเสียง  หมายความวางานอันประกอบดวยลําดับของ

เสียงดนตรี  เสียงการแสดง  หรือเสียงอ่ืนใด  โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะ

นํามาเลนซํ้าไดอีกโดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น  แตท้ังนี้  มิใหหมายความรวมถึงเสียง

ประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน”จากบทบัญญัติมาตรา 4 ขางตน                  

สิ่งบันทึกเสียงจึงเปนงานท่ีเกิดจากการบันทึกเสียงทุกประเภทไมวาเสียงดนตรี  เสียงรองเพลง                      

เสียงรถยนต เสียงน้ําตก เปนตน  แตเสียงเหลานั้นตองถูกบันทึกลงวัสดุประเภทตาง ๆ  ซ่ึงผูฟงสามารถ

นํามาเปดรับฟงไดอีกหลายครั้ง  เม่ือผูฟงตองการ  เชน CD เพลง  แผนเสียง  เทปเพลง  เปนตน สาเหตุท่ี

สิ่งบันทึกเสียงเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  ก็เพราะผลจากขอ 

12 และขอ 14 ของความตกลงทริปส  ซ่ึงประเทศไทยเปนรัฐภาคีสมาชิกอยู  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ.2537 จึงบัญญัติวา  สิ่งบันทึกเสียงคืองานอันมีลิขสิทธิ์   และผูผลิตมีสิทธิเพียงผูเดียว  เพ่ือการใหเชา

ตนฉบับหรือสําเนางานสิ่งบันทึกเสียง  

8. งานแพรเสียงแพรภาพ (sound and video broadcasting works)  ตามมาตรา 

4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไดใหคํานิยามไววา“งานแพรเสียงแพรภาพ หมายความวา งานท่ีนํา

ออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน 

หรือโดยวิธีอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน”สําหรับงานแพรเสียงแพรภาพ  ไดแกการท่ีผู ท่ีนําผลงานใด ๆ         

มาเผยแพรสูสาธารณชน  โดยงานท่ีถูกนํามาเผยแพรอาจมาจากงานภาพยนตร  งานสิ่งบันทึกเสียง               
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งานโสตทัศนวัสดุสงผลใหหลาย ๆ ประเทศยกเวนประเทศไทยจึงมีความเห็นวา  งานแพรเสียง               

แพรภาพ 

สวนเหตุท่ีประเทศไทยถือวา  งานแพรเสียงแพรภาพเปนงานอันมีลิขสิทธิ์  ก็เพราะผลจาก

การท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีตามขอ 3 ความตกลงทริปส (TRIPs)  องคกรแพรเสียงแพรภาพจึงมีสิทธิหาม

การบันทึก  การทําซํ้างานของตน  และการแพรเสียงแพรภาพซํ้าโดยวิธีไรสาย  ตลอดจนการเผยแพรทาง

โทรทัศน  ประเทศไทยจึงรับรองสิทธิดังกลาวไวในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์วางานแพรเสียงแพรภาพคืองานท่ี

ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์  

ผูวิจัยพบวาแมวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือวา  งานแพรเสียงแพรภาพ

เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตามแตรัฐภาคีสมาชิกความตกลงทริปส (TRIPs) อ่ืน ๆ อีกหลายประเทศกลับ    

ถือวางานแพรเสียงแพรภาพเปนสิทธิขางเคียงเชนเดียวกับสิทธิของนักแสดง  เพราะผูนําเสนอการ

แพรเสียงแพรภาพเปนเพียงผูนําเสนอผลงานสรางสรรค  แตผูนําเสนอดังกลาวไมไดสรางสรรคงาน

อันมีลิขสิทธิ์ข้ึน  สิทธิท่ีไดรับจึงเปนเพียงสิทธิขางเคียงตามระบบลิขสิทธิ์เทานั้น 

 ผูวิจัยพบวากฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสาธารณรัฐจีน  (ไตหวัน)  พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010 ซ่ึงไดเกิดจากสนธิสัญญาระหวางประเทศการปกปองสิทธิและประโยชน

ของผูสรางสรรค  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกปองผลประโยชนในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรค              

ซ่ึงวัตถุประสงคขอนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคตามความตกลงทริปส  ดังปรากฏในบทนําของความตก

ลงทริปสวา  รัฐภาคีสมาชิกความตกลงทริปสตองยอมรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  โดยสิทธิ

ดังกลาวเปนสิทธิของปจเจกชนการรักษาสมดุลระหวางประโยชนของผูสรางสรรคกับประโยชน

สาธารณะเชนเดียวกับวัตถุประสงคในขอแรก  วัตถุประสงคการรักษาสมดุลประโยชนของ             

ผูสรางสรรคกับประโยชนสาธารณะเปนสวนหนึ่งของเจตนารมณการสรางความตกลงทริปส  ในฐานะ

ความตกลงทริปสเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศ  ความตกลงทริปสจึงเกิดข้ึนบนหลักการ 3 ประการ 

คือ  หลักการผูกขาดสิทธิดานผลประโยชนแกปจเจกชน  หลักความสอดคลองกันระหวางกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิก  และหลักรักษาสมดุลระหวางประโยชนของปจเจกชนกับ

ประโยชนสาธารณะ  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010  จึงมุงเนนความคุมครองปกปองของ

ปจเจกชน  
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มาตรา 3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010  ผูสรางสรรคจึงผูไดไปซ่ึงฐานะ

ความเปนเจาของลิขสิทธิ์  โดยท่ัวไปในฐานะท่ีผูสรางสรรคไดใชความคิดริเริ่มสรางงานอันมีลิขสิทธิ์   

ผูสรางสรรคจึงตองเปนมนุษยหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย  เพราะบุคคลธรรมดามีสภาพเปนมนุษย  

และมนุษยเทานั้นท่ีเปนประธานแหงสิทธิได  รวมท้ังมนุษยเทานั้นท่ีมีการกระทําหรือการแสดงออกาง

ความคิดริเริ่มได ประกอบกับเพลงพ้ืนบานถือเปนคติชน (folklore) และเพลงพ้ืนบานเกิดข้ึนกอนการ

บัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์เพลงพ้ืนบานจึงเปนพียงงานสาธารณะ ท่ีสาธารณชนสามารถนําไปทําซํ้า

ดัดแปลงไดโดยไมตองเสียคาตอบแทนหรืออนุญาต   

ผูวิจัยพบวาดวยประเทศสาธารณรัฐจีน  (ไตหวัน) มีประชากรชาวจีนและมีคนพ้ืนเมือง

ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไดมีแนวคิดการผสมผสานระวางแนวคิดปจเจกชน ดานทรัพยสิน

ทางปญญากับสิทธิชุมชนตามกฎหมายคนพ้ืนเมือง จึงไดมีมาตรการดานทรัพยสินทางปญญาคุมครอง

เพลงพ้ืนบานในประเทศสาธารณรัฐจีน  (ไตหวัน) กฎหมายนี้เปนกฎหมายเฉพาะดานทรัพยสินทาง

ปญญา (sui generis) ภายใตวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาความไมเหมาะสมของกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาเพ่ือการปกปองภูมิปญญาทองถ่ินในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  ท้ังนี้เพราะกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาลวนเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาชาวตะวันตก  และการแกปญหาทางการคา

สินคาท่ีเกิดจากความคิดสติปญญาของมนุษย  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมอาจแกไขปญหาของสินคาของชุมชนได  

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงมีเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน  ไมวา

เง่ือนไขความคิดริเริ่ม  หรือความใหม  ตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ

ประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 1 วากฎหมายฉบับนี้ตองการปกปองการสรางสรรคทางสติปญญา

ตามประเพณี (traditional intellectual creation) หรือชื่อยอ TIC ของคนพ้ืนเมืองและชนเผารวมท้ัง

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ตองการสงเสริมการ

พัฒนาวัฒนธรรมคนพ้ืนเมือง   และมาตรา 3 ไมไดกําหนดเง่ือนไขวาการสรางสรรคทางวัฒนธรรมตองเปน

สิ่งใหม หรือมีความใหม หรือตองมีความคิดริเริ่ม  อีกท้ังพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 3 ใชคําวา “การสรางสรรค” (chuangzuo หรือใน

ภาษาจีน 創作)  ผลก็คือคนพ้ืนเมืองและชนเผาตาง ๆ จึงสามารถสรางสรรคแสดงออกทาง

ความคิดท่ีเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนตามปกติ  และผลผลิตจากการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ประเพณียอมไดรับการปกปองตามกฎหมายฉบับนี้  ถึงแมวาผลผลิตดังกลาวเปนการผลิตเลียนแบบ
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ผลงานของบรรพบุรุษ  แตหากคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาผลิตงานสรางสรรคท่ีมีความใหม หรือ                 

เปนสิ่งใหม หรือเกิดจากความคิดริเริ่มแลว  ผลผลิตเชนนี้ก็ยังสามารถไดรับการปกปองตามมาตรา 3 

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007   

4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบประธานแหงสิทธิ 

 เพลงพ้ืนบานเกิดจากการสงตอทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนซ่ึงเปนการรวมตัว                        

ของปจเจกชนหรือบุคคลเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนในทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์                 

พ.ศ.2537 เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1866 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  จึงวางเง่ือนไขการไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ในฐานะผลงานทาง

ความคิดเปนงานอันมีลิขสิทธิ์   เง่ือนไขดังกลาวจึงมีอยู ท้ังสิ้น 4 ประการ  คือ ผูสรางสรรคตองใช                   

ความคิดริเริ่มของตน  งานสรางสรรคตองเปนงานตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537                

งานอันมีลิขสิทธิ์ตองเปนการแสดงออกทางความคิดไมวาดวยการเขียน  หรือการพูด  หรือการแสดง  หรือ

วิธีการอ่ืนใด  และงานสรางสรรคตองไมขัดตอกฎหมาย และในมาตรา 18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์                    

พ.ศ.2537 วางหลักการวา ผูสรางสรรคมีสิทธิแสดงตน  เพ่ือสาธารณชนรับรูวา  ผูสรางสรรคไดสรางสรรค

งานข้ึน  ดังนี้ประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือหลักความเสมอภาคตอหนา

กฎหมาย (equality before the law)  ซ่ึงมนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกัน  ไมวามนุษย

ดังกลาวเปนชายหรือหญิงหรือคนพิการ  และมนุษยก็คือผูทรงสิทธิตางๆ  เชน  มนุษยเปนผูทรงสิทธิ

ในทรัพยสินหรือทรัพยสินทางปญญา คือปจเจกชน  ซ่ึงปจเจกชนในท่ีนี้อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคล บุคคลดังกลาวยอมเปนเจาของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537                

ไดท้ังสิ้น  เชน  เจาของลิขสิทธิ์เปนผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์  หรือเจาของลิขสิทธิ์เปนผูวาจางเพ่ือ

สรางงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเจาของลิขสิทธิ์เปนกระทรวงทบวงกรมของทางราชการ  เนื่องจากขาราชการ  

พนักงานของรัฐ  หรือลูกจางเปนผูสรางสรรคงานแกหนวยราชการผลลัพธคือชุมชนทองถ่ินจึงไมใช

ประธานแหงสิทธิ  และชุมชนไมอาจเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมหรือธรรมสิทธิ์ไดเสมอ   

หากบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์กําหนด  เจาของลิขสิทธิ์เปนบุคคลธรรมดาหรือ          

นิติบุคคลตามกฎหมาย  นอกจากเจาของลิขสิทธิ์จะเปนบุคคลธรรมดา  บุคคลธรรมดาในท่ีนี้คือผูคลอด

แลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย  บุคคลธรรมดาในท่ีนี้จึงเปนประธานแหงสิทธิในกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ยังยอมรับวา นิติบุคคลเปนเจาของลิขสิทธิ์
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และผูรับโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ไดดวย  แมวานิติบุคคลเปนเพียงบุคคลสมมุติตามกฎหมายไมมีสภาพ

เปนมนุษยก็ตาม  แตนิติบุคคลเปนผูทรงสิทธิไดตามกฎหมาย  นิติบุคคลจึงเกิดข้ึนดวยผลของ

กฎหมาย  ผลคือนิติบุคคลมีความหลากหลายรูปแบบและชนิด  ไมวาบริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  

หนวยราชการ อาทิ กระทรวง ทบวง  เปนตน  ดวยเหตุนี้ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    

พ.ศ.2537 และอีกหลายๆ มาตราจึงรับรองวา  นิติบุคคลเปนเจาของลิขสิทธิ์ได  ดังนั้น ชุมชนท่ีเปน

การรวมตัวการของปจเจกชนหลายๆ คนจนกลายเปนชุมชนโดยสภาพซ่ึงเปนไปตามแนวคิดทฤษฎี

ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ จากจุดเริ่มตนของแนวคิดท่ีตองการปกปองสิทธิของของเอกชนหรือ   

ปจเจกชนและเพ่ือการสรางรัฐประชาชาติสมัยใหม  การรวมศูนยอํานาจแกรัฐจึงเปนสิ่งจําเปน               

รัฐจึงเปนผูทรงไวซ่ึงอํานาจการบัญญัติกฎหมาย  การใชกฎหมายและการบริหารประเทศ  แตเม่ือโลก

พัฒนามาสูศตวรรษท่ี 20  ระบบทุนนิยมและระบบกฎหมายเดิมเริ่มสรางไมเปนธรรม  เพราะประธาน

แหงสิทธิตามกฎหมายมีเฉพาะบุคคลธรรมกับนิติบุคคล  สวนชุมชนหรือกลุมบุคคลไมใชประธานแหง

สิทธิตามกฎหมาย  ชุมชนหรือกลุมบุคคลจึงไมอาจปกปองผลประโยชนเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน               

แตเม่ือนักกฎหมายเริ่มนําเสนอทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพข้ึน องคการระหวางประเทศและประเทศ

ตาง ๆ  จึงเริ่มยอมรับวาชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย  เพ่ือการปกปอง

ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถ่ิน ภายใตทฤษฎีนี้ชุมชนหรือสังคมสามารถ

เปนประธานแหงสิทธิไดตามกฎหมาย ประธานแหงสิทธิจึงมีไดท้ังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  และกลุม

บุคคล   

 ประกอบกับองคกรทรัพยสินทางปญญาไดพยายามสรางและพัฒนากฎหมายตนแบบ

สนธิสัญญาระหวางประเทศเพ่ือปกปองภูมปญญาทองถ่ินซ่ึงมีตัวแทนภาคเอกชนเขารวมประชุม

มากมาย หลังจากการประชุมคณะกรรมการ IGC ไดรับความสําเร็จในกรอบความคิดกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน  ไดมีการยอมรับใน

ระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีความเหมาะสมตอการใชปกปองภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีการใช

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาหลายๆ ฉบับในการปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน

ยังมีการสืบทอดไปยังรุนสูรุนและมีการสะทอนและบงชี้ถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรมอัตลักษณ              

ทางสังคม ตลอดจนคานิยมของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงคณะกรรมการระหวางระหวางรัฐบาลชุดนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources-GR) ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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(Traditional Knowledge-TK) และการแสดงออกวัฒนธรรมดั้ งเดิม (Traditional Knowledge-TCES)                 

การแสดงออกซ่ึงความสรางสรรคท่ีมีองคประกอบท่ีแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณทางมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีไดรับการพัฒนาและดูแลรักษาโดยชุมชนหรือบุคคลท่ีสะทอนถึง

ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ  โดยอาจเปนการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการ

แสดงออกดวยวาจา เชน นิทานพ้ืนบาน คํากลอน สุภาษิต หรือเปนการแสดงออกทางดนตรี เชน 

เพลงพ้ืนบานตางๆ  หรืออาจเปนการแสดงออกทางดานรางกาย  เชนการฟอนรํา ละครพ้ืนบาน 

พิธีกรรมพ้ืนบาน  

แมจะยังไมไดมีการกําหนดใหชัดเจนลงไปวาภูมิปญญา ทองถ่ินจะเปนของผูใดระหวาง

รัฐกับชุมชน ซ่ึงจะข้ึนอยูกับประเทศสมาชิกในแตละประเทศวาจะบัญญัติกฎหมายภายในกําหนดให

ภูมิปญญาทองถ่ินเปนของใคร โดยอยูท่ีนโยบายและกฎหมายของ แตละประเทศนั้นเอง อยางไรก็ตาม

แมวาบทบัญญัติตนแบบดังกลาวจะยังไมมีความชัดเจนวาระหวางรัฐกับชุมชนใครจะเปนเจาของใน 

ภูมิปญญาทองถ่ินก็ตาม แตแนวคิดท่ีจะกําหนดใหชุมชนเปนเจาของในภูมิปญญาทองถ่ินนี้ยังสอดคลอง

กับหลักการของ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการยอมรับวาเปนผลผลิตในการสรางสรรคของชุมชน 

หรือการปกปองในการแสดงออกทางวัฒนธรรมทางประเพณี ไดมีการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญามีความเหมาะสมตอการใชปกปองภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีการใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา

หลาย ๆ ฉบับในการปกปองภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินยังมีการสืบทอดไปยังรุนสูรุน

และมีการสะทอนและบงชี้ถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อัตลักษณทางสังคม ตลอดจนคานิยมของ

ชุมชนนั้น ๆ 

  ผูวิจัยพบวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ. 2010  มาตรา 3 ผูสรางสรรคคือ

บุคคลหนึ่งผูสรางงานข้ึนชิ้นหนึ่ง   ผูสรางสรรคจึงเปนบุคคลธรรมดาหนึ่งคนหรือปจเจกชนตาม

ความหมายของความตกลงทริปส  ดังนี้บุคคลธรรมดาจึงเปนผูสรางสรรคและเปนปจเจกชนตาม

กฎหมาย  บุคคลธรรมดาจึงเปนประธานแหงลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010      

ผูสรางสรรคจึงเปนปจเจกชนหรือเอกชน  และผูสรางสรรคเปนประธานแหงสิทธิตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010  โดยผูสรางสรรคเปนมนุษยหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมายก็ได            

ในขณะเดียวกันผูสรางสรรคอาจเปนนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได  หากกรณีดังกลาวเปนความสัมพันธ

ระหวางนายจางและลูกจาง  ซ่ึงนายจางเปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไตหวัน  และผูแทน
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นิติบุคคลไดแสดงเจตนาแทนนิติบุคคล  เพ่ือการกํากับหรือออกคําสั่งท่ีมีผลโดยตรงตอการสรางสรรค

งานของลูกจาง  กรณีดังกลาวจึงนับไดวา  งานสรางสรรคเกิดข้ึนจากความคิดริเริ่มของนายจาง    

แมวานายจางเปนนิติบุคคล  นายจางก็สามารถไดรับความคุมครองและมีฐานะเปนผูสรางสรรค

ความคิดริเริ่มตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออก

ทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 เปนกฎหมายลําดับรอง  กฎหมายฉบับนี้ตองการ

บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของคนพ้ืนเมืองและชนเผา  ซ่ึงมาตรา 5 รัฐธรรมนูญแหงประเทศ

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ไดรับรองวา  คนพ้ืนเมืองและชนเผามีสิทธิเทาเทียมกับประชาชนอ่ืน ๆ               

ในประเทศตน  คนพ้ืนเมืองและชนเผาจึงมีสถานะเปนพลเมืองในประเทศ  และคนพ้ืนเมืองและชน

เผายอมมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเทาเทียมกับประชาชนกลุมอ่ืนของประเทศ ดังนั้น ภายใต

บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ประธานแหงสิทธิจึงเปนชุมชนคนพ้ืนเมืองและคนพ้ืนเมือง  โดยชุมชนคน

พ้ืนเมืองและคนพ้ืนเมืองเปนผูทรงสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี

ของตน  ชุมชนคนพ้ืนเมืองดังกลาวคือกลุมบุคคลท่ีมีความคิดความเชื่อรวมกันและอยูอาศัยบนพ้ืนท่ี

เดียวกัน  เพลงพ้ืนบานของคนพ้ืนเมือง  เพลงพ้ืนบานดังกลาวไดรับความคุมครองตามมาตรา 3 

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน  ค.ศ.2007   เนื่องดวย

กฎหมายมาตรา 3 นี้ถือวา เพลงพ้ืนบานคนพ้ืนเมืองเปนการสรางสรรคทางสติปญญา  ดังปรากฏใน

คํานิยามตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน  ค.ศ.2007 

วา “การสรางสรรคทางสติปญญา (the intellectual creations) หมายถึงการสรางสรรคดังกลาวไววา  

ประเพณีการเฉลิมฉลองทางศาสนา  ดนตรี  การเตนรํา  การแกะสลัก  การถักทอ  การออกแบบ  เสื้อผา  

หัตถกรรมพ้ืนบาน  หรือกิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมของประชาชนคนพ้ืนเมือง”             

ซ่ึงหลักการดังกลาวปรากฏอยูในมาตรา 7 พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบ

ประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007  ซ่ึงในมาตรานี้ระบุวาคนพ้ืนเมืองและชนเผาเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี  และคนพ้ืนเมืองและชุมชนเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี  เม่ือการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีชนิดนั้นไดรับ

การจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ดวยเหตุนี้คนพ้ืนเมืองและชนเผาจึงเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย  เพ่ือการ

ปกปองผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับผลผลิตทางประเพณีวัฒนธรรมของชนเผาตน  และคนพ้ืนเมืองและ
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ชนเผาคนพ้ืนเมืองสามารถเปนประธานแหงสิทธิอยางเสมอภาคกันตามกฎหมาย  โดยคนพ้ืนเมืองและ

ชนเผาสามารถเปนประธานแหงสิทธิ  ซ่ึงสิทธิดังกลาวเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจํากัดเฉพาะชนเผา

เจาของสิทธิ  ชนเผาคนพ้ืนเมืองอ่ืนก็ไมอาจใชหรือเขาเก่ียวของกับการแสดงออกทางวัฒนธรรม             

แบบประเพณีท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว  รวมท้ังคนพ้ืนเมืองและชนเผายังมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี

แกผูละเมิดไดตามพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน                

ค.ศ.2007  

  หากจะพิจารณาเพลงพ้ืนบานเกิดจากการสงตอทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนซ่ึง

เปนการรวมตัวของปจเจกชนหรือบุคคลเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนในทองถ่ินวิวัฒนาการทาง

ประเพณีวัฒนธรรมชาติตาง ๆ ได การรองเพลงพ้ืนบานท่ีมีการถายทอดจากครูเพลง และการสงตอ

จากคนในทองถ่ินมายังรุนสูรุน ภาษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในสงตอวัฒนธรรม ความคิด  ความเชื่อ  

จิตวิญญาณของสังคมมนุษย จึงสอดคลองแนวคิดของ Herder  ท่ีใหความสําคัญทางประวัติศาสตร  

แตแนวคิดดังกลาวก็สอดคลองกับการปกปองสิทธิชุมชนของคนทองถ่ิน  เพ่ือการอนุรักษ  การใช

ประโยชน  การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ  โดยการใชภาษาทองถ่ินในรูปเพลง

พ้ืนบานของแตละชุมชนทองถ่ิน ประกอบทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพข้ึน  องคการระหวางประเทศและ

ประเทศตาง ๆ จึงเริ่มยอมรับวา  ชุมชนสามารถเปนประธานแหงสิทธิตามกฎหมาย  เพ่ือการปกปอง

ผลประโยชนของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาการคุมครอง 

  การคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

ตามกฎหมายของไทยนั้นระบุใหมีระยะเวลาคุมครองตามอนุสัญญากรุงเบิอรน  โดยคุมครองตลอด

อายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ปหลังจากผูสรางสรรคถึงแกความตาย  ในบางกรณีอาจนับอาย ุ

แหงการคุมครองจากวันท่ีมีการสรางสรรคหรือมีการโฆษณางานครั้งแรก   เม่ืออายุแหงการคุมครองสิ้นสุด

งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นจะกลายเปนสาธารณสมบัติและจะไมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์อีก  สาธารณชน

สามารถใชงานนั้นไดโดยชอบและโดยปราศจากความยินยอม   

 ผูวิจัยพบวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 อายุความคุมครองลิขสิทธิ์       

ท่ีจํากัด  เนื่องจากการผูกขาดสิทธิทางเศรษฐกิจของผูสรางสรรค  การผูกขาดสิทธิเชนนี้ยอมสราง

ภาระคาใชจายแกสาธารณชน  สาธารณชนตองเสียคาใชจายจํานวนหนึ่ง  เพ่ือการเขาถึงและใช
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ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010             

จึงกําหนดสิทธิผูกขาดของผูสรางสรรคไวอยางจํากัด  สงผลใหผูสรางสรรคมีสิทธิผูกขาดการเก็บ

ผลประโยชนเพียงตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายตาม

มาตรา 30 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  หลังจากอายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง  

งานสรางสรรคตกเปนงานสาธารณะ  สาธารณชนสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมตองเสีย

คาตอบแทนและไมตองไดรับอนุญาตจากผูสรางสรรค ซ่ึงหากพิจารณาพระราชบัญญัติการแสดงออก

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ตองการปกปอง

ภูมิปญญาทองถ่ินหรืองานท่ีเกิดจากความรูของคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา  ไมวาภูมิปญญาทองถ่ิน

ดังกลาวจะเปนสิ่งท่ีจับตองได  เชน เครื่องใชในชีวิตประจําวัน  เครื่องแตงกาย  เครื่องประดับ เปนตน  

หรือภู มิปญญาทองถ่ินเปนสิ่ งท่ีจับตองไม ได   เชน เพลงพ้ืนบาน  นิทาน  ตํานาน  เปนตน                      

โดยกฎหมายดังกลาวใชคําวา “การสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี”  โดยกลุมคนพ้ืนเมืองหรือ

ชนเผาเปนผูทรงสิทธิ  และสิทธิดังกลาวเปนสิทธิชุมชนของคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา การปกปอง               

ภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงเพลงพ้ืนบาน   คนพ้ืนเมืองหรือชนเผาไมมีระยะเวลาสิ้นสุด  และการสิ้นสุด

ความคุมครองมีเพียงเหตุเดียวคือการยุติการใชประโยชนจากกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาเจาของสิทธิ  

แตภูมิปญญาทองถ่ินและเพลงพ้ืนบานตัวอยางในการศึกษาก็คงไดรับการปกปองตอไป  โดยสิทธิแต

เพียงผูเดียวตกแกคนพ้ืนเมืองหรือชนเผาท้ังหมดในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบขอยกเวนความรับผิด 

 โดยมาตรการปกปองประโยชนสาธารณะในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มีอยู

ท้ังสิ้น 2 มาตรการ คือ 

มาตรการแรก  ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 ถึง มาตรา 43 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  โดยมาตรา 32 วรรคแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ถือเปนหลักท่ัวไปกรณี

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  และมาตรา 32 วรรคสอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ถึงมาตรา 43 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 คือกรณีตัวอยางขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  

 ภายใตขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์นี้เอง  ในเหตุบางกรณีสาธารณชนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ได  แมวาเจาของลิขสิทธิ์ไมไดอนุญาต  และสาธารณชนก็ไมตอง

เสียคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธิ์ท้ัง ๆ ท่ีอายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังไมสิ้นสุด  และหากกรณีการ
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เขาใชงานอันมีลิขสิทธิ์ไมถูกบัญญัติไวในตัวอยางขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 32 วรรคสอง              

ถึงมาตรา 43 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  กรณีดังกลาวสาธารณชนก็สามารถเขาถึงและใช

ประโยชนได  เพราะกรณีเชนนี้ถือวาเปนไปตามขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักท่ัวไปในมาตรา 

32 วรรคแรก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  เชน  การใชงานในระบบอินเตอรเน็ตของผูใช

คอมพิวเตอร  ซ่ึงคอมพิวเตอรจําเปนตองทําซํ้าและประมวลผลข้ึนสูหนาจอผู ใชทุกครั้งท่ีใช

อินเตอรเน็ต  กรณีเชนนี้ไมมีการบัญญัติไวในขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์  แตกรณีดังกลาวถือวาเปน

การแสวงหาประโยชนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน

ชอบดวยกฎหมายของเจาลิขสิทธิ์เกินสมควร    

 มาตรการท่ีสอง  การสิ้นสุดอายุความคุมครองลิขสิทธิ์  หรือการท่ีงานอันมีลิขสิทธิ์

กลายเปนงานสาธารณะ  ภายใตหลักการรักษาสมดุลระหวางประโยชนของปจเจกชนและประโยชน

สาธารณะความคุมครองลิขสิทธิ์จึงมีอยูเพียงชั่วระยะเวลาอันจํากัด  เพ่ือท่ีปจเจกชนหรือเอกชน

สามารถผูกขาดการเก็บเก่ียวผลประโยชนจากผลงานอันมีลิขสิทธิ์   และเพ่ือการรักษาไว ซ่ึง

ผลประโยชนของสาธารณะ  เม่ืออายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงงานสรางสรรคดังกลาวจะเปนงาน

สาธารณะ  หรืองานท่ีไมมีการปกปองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อีกตอไป  สงผลใหสังคมสามารถ              

ใชประโยชนจากผลงานเหลานี้และสามารถตอยอดทางความคิดได  ในขณะนี้ระบบการผูกขาด

ผลประโยชนแกเจาของลิขสิทธิ์  ระบบนี้ก็สรางแรงจูงใจแกเจาของลิขสิทธิ์และกระตุนใหเกิดการผลิต

งานอันมีลิขสิทธิ์  ซ่ึงทายท่ีสุดสังคมไดรับประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์เหลานี้ 

 เชนเดียวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ไดรับรองหลักการรักษาสมดุลระหวาง

ประโยชนปจเจกชนและประโยชนสาธารณะขางตน  มาตรา 19 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

จึงกําหนดระยะเวลาแหงความคุมครองลิขสิทธิ์ไวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง  กลาวคือโดยปกติระยะเวลา

ความคุมครองลิขสิทธิ์มีอายุตลอดอายุผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความ

ตาย  สงผลใหเม่ืออายุความคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง  งานท่ีเคยมีความคุมครองลิขสิทธิ์ก็กลายเปน

งานสาธารณะ (public domain)  สาธารณชนยอมเขาถึงและใชประโยชนไดอยางอิสระและ

ปราศจากเง่ือนไข  รวมท้ังเจาของลิขสิทธิ์ไมมีสิทธิหวงกันการใชงานท่ีเคยมีลิขสิทธิ์เหลานี้อีกตอไป 

 ดวยมาตรการท้ังสองประการขางตนจึงแสดงใหเห็นวา  เจาของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 คือกฎหมายท่ีปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของปจเจกชน   
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ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือเจาของลิขสิทธิ์  โดยการปกปองสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เชนนี้มีเนื้อหาสาระสอดคลองท้ัง

ตามสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงทริปสซ่ึงตั้งอยูบนหลักการ

รักษาสมดุลของประโยชนดานทรัพยสินปจเจกชนกับประโยชนสาธารณะ  ไมวาดานการพัฒนาความ

เจริญทางเทคโนโลยีหรือดานอ่ืน ๆ พรอมๆ กับการมอบสิทธิทางทรัพยสินแกเจาของลิขสิทธิ์เชนนี้ยัง

ถือเปนการปฏิบัติ และเทากับวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.2537 ไดรับรองวา มนุษยทุกคนมี

ความเสมอภาคและสามารถเปนเจาของลิขสิทธิ์ไดอยางเทาเทียม  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจึงเปน

เครื่องคํ้าประกันศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเจาของลิขสิทธิ์ 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขอยกเวนความรับผิดเพ่ือการใชลิขสิทธิ์นั้น 

โดยบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีหลักการสําคัญเหมือนกัน  กลาวคือสาธารณชนสามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง  เชนสิทธินักแสดง เปนตน  โดยสาธารณชนไมตอง

เสียคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธิ์หรือนักแสดง  และสาธารณชนไมตองขออนุญาตจากเจาของ

ลิขสิทธิ์หรือนักแสดงเสียกอน  แตขอยกเวนดังกลาวอาจมีชื่อเรียกตางกันไป  เชน ในระบบคอม

มอนลอวประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา fair use  หรือสหราชอาณาจักรเรียกวา fair dealing เปนตน  

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ปรากฏอยูในมาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010                  

โดยบทบัญญัติมาตรานี้ไดรับอิทธิพลจากมาตรา 107 กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกา                

มาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 ไดกําหนดเหตุและขอจํากัดการใชงานอันมี

ลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงไว  วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง  

กรณีการใชงานดังกลาวเปนการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเพ่ือการศึกษาหรือไม  ลักษณะของงาน

อันมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกนําไปใชประโยชน  จํานวนของงานหรือสัดสวนหรือสาระสําคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์

หรือสิทธินักแสดงท่ีถูกใช  รวมถึงการใชประโยชนดังกลาวมีผลตอภาพรวมงานท้ังหมดผลกระทบตอ

การใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง  และผลกระทบเชิงพาณิชยตองานท่ีถูกใช 

 เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  การใช

มาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 จึงตองอาศัยการตีความ  เพ่ือท่ีมาตรา 65 

ดังกลาวสามารถปรับใชกับสถานการณตางๆ ได  สาธารณชนจึงสามารถใชประโยชนจากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ไดในหลายๆ เหตุ  แมวาอายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังคงอยู เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 65 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 กรอบขอยกเวนท่ีสอดคลองกับหลัก fair use ของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา  การใชมาตรา 65 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 จึงตองอาศัยการตีความ

จากนักกฎหมายเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา  เพ่ือท่ีมาตรา 65 ดังกลาวสามารถปรับใชกับ

สถานการณตางๆ ได  สาธารณชนจึงสามารถใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ไดในหลายๆ เหตุ  

แมวาอายุความคุมครองลิขสิทธิ์ยังคงอยู และผูวิจัยพบวาพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 ไมไดบัญญัติการยกเวนความผิดไว 

4.5  วิเคราะหเปรียบเทียบสิทธิขางเคียง 

 หากพิจารณาเพลงพ้ืนบานท่ีรับการปกปองเปนสิทธิขางเคียงประเภทหนึ่งท่ีมิใชงาน

อันมีลิขสิทธิ์แตเปนสิทธิท่ีเก่ียวของกับงานลิขสิทธิ์โดยเปนสิทธิท่ีเกิดจากการสรางสรรคงานของผู

แสดง นักดนตรี นักรอง  นักเตน นักรํา และผูซ่ึงแสดงทาทางรองพรอมกลาวพากย แสดงตามบทบาท

ในการแสดงหรือการ กระทําอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน สิทธินักแสดงจึงถือเปนสิทธิขางเคียงท่ี

กฎหมายใหความคุมครองและบัญญัติไวรวมกับลิขสิทธิ์ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ปจจุบัน

เง่ือนไขการไดมาของสิทธินักแสดง คือ นักแสดงนั้นตองมีสัญชาติไทย หรือถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

หรือ การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจักร นักแสดงไดรับความคุมครอง

สิทธิจากปจเจกชน นักแสดงจึงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึกการแสดงของตน การท่ีสิทธิของ

นักแสดงเปนเพียงสิทธิขางเคียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 นั้น นักแสดงเปนเพียงผู

นําเสนอผลงานออกสูสาธารณชน  นักแสดงจึงไมใชผูทําหรือผูกอเกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิของ

นักแสดงจึงไมมีลักษณะเชนเดียวกับสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์และนักแสดงก็ไมใชเจาของลิขสิทธิ์                

ผลท่ีตามมาก็คือสิทธิของนักแสดงจึงเปนเพียงสิทธิขางเคียง แตนักแสดงก็ไดรับสิทธิของนักแสดงตาม

ลิขสิทธิ์  พ .ศ.2537นักแสดงจึงสามารถมีสิทธิแต เพียงผู เดียวของนักแสดงตามมาตรา 44 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537  ซ่ึงตามมาตรานี้ไดกําหนดสิทธิผูกขาดแกนักแสดง ในฐานะ

นักแสดงเปนปจเจกชน  และสิทธิในคาตอบแทนท่ีเปนธรรมนี้เปนสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   

เม่ือพิจารณาสิทธิขางเคียงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 นักแสดง 

(performer)  ภายใตบทบัญญัติมาตรา 7 bis  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010 นักแสดง

ไดรับการปกปองการแสดงของตนในฐานะท่ีสิทธิในการแสดงเปนงานของปจเจกชนตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ไตหวัน ค.ศ.2010  โดยการแสดงของนักแสดงตามมาตรา 7 bis พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  
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ค.ศ.2010 อาจเปนไดท้ังการแสดงละครหรือดนตรีสมัยใหม หรือการแสดงคติชนพ้ืนบาน (folklore)  

แมวาคติชนพ้ืนบานเปนงานท่ีเกิดข้ึนกอนการเกิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  และคติ

ชนพ้ืนบานไมไดรับการปกปองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  แตการแสดงคติชนพ้ืนบานยอมไดรับความ

คุมครองตามมาตรา 7 bis พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไตหวัน  ค.ศ.2010  โดยสิทธิในการแสดงดังกลาว

ไมใชความคุมครองในรูปงานอันมีลิขสิทธิ์  
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

เพลงพ้ืนบานหรือดนตรีพ้ืนบานนับเปนหนึ่งในภูมิปญญาทองถ่ินของคนในชนบทท่ี

ถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุนสูรุน เพลงพ้ืนบานเปนการสะทอนถึงความเชื่อ คติพจน พิธีกรรม 

วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อทางศาสนาในขณะเดียวกันเพลงพ้ืนบานไดถูกบันทึกไวในรูปแบบสิ่ง

บันทึกเสียงและนําไปประกอบภาพยนตร อีกท้ังยังนําเพลงพ้ืนบานไปพัฒนาใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน

จนกลายเปนธุรกิจบันเทิง  สงผลใหเพลงพ้ืนบานกลายเปนสินคาสงออกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยในหลายๆ ประเทศท่ัวโลกและกลายเปนสินคาท่ีนํารายไดเขาสูประเทศอยางมหาศาล สําหรับ

ประเทศไทยทุกภูมิภาคท่ัวประเทศลวนมีเพลงพ้ืนบานของแตละชุมชน เพลงพ้ืนบานเปนการถายทอด

วัฒนธรรมจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งหรือจากกลุมคนสมัยหนึ่งไปยังสมัยหนึ่ง ใชวิธีบอกตอปากตอปาก

เปนสําคัญ  โดยไมทราบวาใครเปนผูริเริ่มเปนคนแรก แตคนในชุมชุนจะบอกวาเปนสิ่งท่ีสืบทอดตอๆ 

กันมาตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในชุมชน  ในแตละทองถ่ินไดประดิษฐเนื้อรอง 

ทํานองท่ีเรียบงาย มุงเนนความสนุกสนานและยอมรับวาเปนเอกลักษณของทองถ่ินตน  เพลงพ้ืนบาน

ยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาโดยการการถายทอดทางมุขปาฐะคิดคํารองข้ึนดวย

ปฏิภาณไหวพริบ และสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบานตามท่ีปรากฏในเนื้อหาของเพลง ในสภาพ

สังคมท่ียังไมมีความเจริญตาง ๆ เพลงพ้ืนบานถือเปนสิ่งท่ีสรางความเพลิดเพลินใหสังคมอีกดวย 

เพลงพ้ืนบานลานนาเปนเพลงของชุมชนภาคเหนือท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวในวิถีชีวิต

ของผูคนในภาคเหนือ หรือชาวลานนามีการสืบทอดกันมาพ้ืนท่ีตั้งแตบริเวณจังหวัดลําปาง แพร นาน 

ลําพูน เชียงใหม เชียงราย และพะเยา วัฒนธรรมทองถ่ิน สําเนียงทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีใน

การดํารงชีวิต ซ่ึงสะทอนออกมาในเพลงพ้ืนบานท่ีมีการสืบทอดมาอยางชานานซ่ึง ไมทราบเปนท่ี            

แนชัดวาใครเปนผูริเริ่ม ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ในแตละเพลงไมไดรองเฉพาะเจาะจง

ในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง  สามารถนํามารองเลนได ท่ัวไปเพ่ือสรางความสนุกสนาน และจะรองใน            

ทํานองนั้น ทํานองนี้สลับกันไปมา การรองเพลงพ้ืนบานลานนามีเครื่องดนตรีการแสดงประกอบเพลงพ้ืนบาน
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ในอดีตแสดงวิถีการดําเนินชีวิตของคนภาคเหนือหรือชาวลานนาท่ีมีผูกพันกับเสียงเพลงตั้งแตวัยเด็ก               

วัยหนุมสาว จนถึงวัยชรา  

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ. 2537 ซ่ึงองคประกอบสําคัญ              

ในเรื่องลิขสิทธิ์ท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายตองมีความคิดริเริ่ม เพลงพ้ืนบานจึงไมไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยมีท่ีมาจากสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ โดยมีกรอบความคิดเปนแนวบรรทัดฐานของกฎหมายท่ีจะใหความคุมครองในขอบเขตท่ี

ใกลเคียงกัน เชน  อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886  ความตกลง TRIPs สงผลใหกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาของประเทศไทยประกอบข้ึนจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ  คือหลักความสอดคลองกัน 

(harmonize) ซ่ึงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของรัฐภาคีสมาชิกทุกประเทศตองใหความคุมครองใน

มาตรฐานเดียวกัน  และหลักการผูกขาดสิทธิ เพียงผู เดียว (monopoly rights) อันเปนการ                               

มอบสิทธิผูกขาดการเรียกเก็บคาตอบแทนแกเจาของทรัพยสินทางปญญารวมท้ังหลักความจําเปน           

ในการสรางสมดุล (need to balance) เพ่ือการเปดโอกาสแกสาธารณชนเขาถึงและใชประโยชน 

จากผลงานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไดบางกรณี เม่ือบุคคลอ่ืนหรือผูประกอบการนําเพลงพ้ืนบาน

ลานนาไปดัดแปลง แกไข กลับไดสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตชุมชนชาวลานนาท่ีไดสืบทอดเพลง

พ้ืนบานกันมาชานานกลับไมมีสิทธิในการนําเพลงพ้ืนบานท่ีถูกดัดแปลงใชสืบทอดตอไปได ทําใหเกิด

ความไมเปนธรรมตอชุมชนท่ีเปนเจาของแหงสิทธิ์โดยแทจริงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย           

จึงทําใหเกิดผลกระทบตอการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของคนในชุมชนในทองถ่ินท่ีบงบอกความ

เปนชาติ 

เม่ือเกิดความไมเปนธรรมกับคนในชุมชนท่ีเปนเจาของและสืบทอดเพลงพ้ืนบาน 

ดังนั้นการคุมครองสิทธิความคิดริเริ่มตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาท่ีมีแนวคิดมาจาก                             

สนธิสัญญาทวิภาคีระหวางประเทศอันเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือคุมครองระหวางกัน

และกัน เชน อนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ.1886  ความตกลง TRIPs ท่ีเปนอนุสัญญาเก่ียวกับการ

คุมครองลิขสิทธิ์ระหวางประเทศ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเหลาประเทศ

ภาคีจึงมุงเนนปกปองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  ทําใหไมสามารถปกปองภูมิปญญา

ทองถ่ินเพลงพ้ืนบานลานนาได 
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ผูวิจัยพบวาเพลงพ้ืนบานลานนา เกิดข้ึนจากประเพณี วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต

ของคนในทองถ่ินซ่ึงเกิดจากภู มิปญญาทองถ่ินท่ีสรางสรรคผลงานเพลงพ้ืนบานข้ึนโดยมิได

ลอกเลียนแบบงานท่ีมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนเปนแตเปนการใชภูมิปญญาทองถ่ินโดยการบอกตอๆ กันมา

และสรางสรรคโดยใชความรูความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคเพลงพ้ืนบาน ซ่ึงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

มาตรา 6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดกําหนดไว  เชนงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม              

งานศิลปกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานบันทึกเสียง งานภาพยนตร งานอ่ืนใดแผนกวรรณคดี ศิลปะ 

หรือวิทยาศาสตร เปนตน อยางไรก็ตามเพลงพ้ืนบานลานนาขาดองคประกอบความคิดริเริ่ม                  

เพราะชาวลานนาไดรองเพลงเลียนแบบเพลงพ้ืนบานของบรรพบุรุษท่ีมีมาตั้งแตอดีตแมวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กนอยตามยุคสมัยก็ตาม แตเนื้อหาสาระสําคัญก็ยังคงไวเชนเดิม  การรองเพลง

พ้ืนบานท่ีใชวิธีการรองตอ ๆ กันมาเชนนี้ ไมไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ประกอบกับเพลงพ้ืนบานลานนาไมไดมีการจดบันทึกรายละเอียดและเนื้อเพลงไวเปนลายลักษณ

อักษรใชวิธีการถายทอดแบบเพลงในรูปแบบมุขปาฐะ  (Oral)  คือการรองใหฟง จดจําและบอกตอๆ

กันมาเพลงพ้ืนบานจึงไมปรากฏหลักฐานท่ีแนชัดวาผูใดเปนผูสรางสรรคผลงาน   

เพลงพ้ืนบานลานนาเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวลานนาในตัวผูทรงสิทธิในดานการ

ขาดองคประกอบความคิดริเริ่มเพลงพ้ืนบานลานนาจึงไมใชงานอันมีลิขสิทธิ์จึงทําให พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขาดความเหมาะสมตอการปกปองสิทธิเพลงพ้ืนบานลานนาแตเพลงพ้ืนบาน

ลานนาเปนเพียงงานสาธารณะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แตเอกชนสามารถนําไปใช ดัดแปลงหรือเผยแพร

อยางอิสระทําเอกชนเปนเจาของลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงพ้ืนบานลานนา 

ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาเพลงพ้ืนบานลานนาไมอาจเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 6 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เนื่องดวยเพลงพ้ืนบานลานนาเกิดข้ึนกอนการประกาศใช

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อีกท้ังเพลงพ้ืนบานลานนายังขาดคุณสมบัติท้ังสิ้น 3 ประการ 

ประการท่ีหนึ่ง เพลงพ้ืนบานลานนาขาดองคประกอบความคิดริเริ่ม (Originality) ตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์เพราะชาวลานนาไดรองเพลงเลียนแบบบรรพบุรุษ ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาเล็กนอยแมเนื้อหาสาระสําคัญยังคงไวเชนเดิม ในการรองเพลงเชนนี้ในทางกฎหมายถือวา 

ศิลปนชาวลานนาไมไดใชความคิดริเริ่มเพ่ือสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แตการรอง

เพลงพ้ืนบานลานนาเปนการทําซํ้าผลงานของบรรพบุรุษเทานั้น 
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ประการท่ีสอง เพลงพ้ืนบานลานนาไมอาจระบุตัวผูสรางสรรคไดเนื่องจากเพลง

พ้ืนบานลานนาไมมีการบันทึกเนื้อเพลงและรายละเอียดตางๆ ไว แตใชวิธีรองสืบทอดกันมาในรูปแบบ

มุขปาฐะ (oral) คือการรองใหฟงและจําสืบทอดตอๆ กันมา เพลงพ้ืนบานลานนาจึงไมปรากฏ

หลักฐานอันเปนลายลักษณอักษร ผูประพันธและไมอาจระบุตัวผูสรางสรรคและวันเวลาท่ีสรางสรรค

เพ่ือใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ประการท่ีสาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มุงเนนการใหความคุมครอง

เด็ดขาดเพียงผูเดียวและจํากัดการคุมครอง 50 ป แตเพลงพ้ืนบานลานนาเปนสิทธิชุมชนจึงเปนสิทธิ

เชิงซอนยังไมมีการแบงแยกสิทธิอยางชัดเจน สิทธิใดเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง และสิทธิของ

ชุมชนเปนระบบทรัพยสินเชิงซอนหรือทรัพยสินรวม  ซ่ึงคนในชุมชนทุกคนมีสิทธิใชประโยชน 

เผยแพร อนุรักษและสงตอภูมิปญญาทองถ่ิน แตสมาชิกไมมีสิทธิโอนขายจําหนายภูมิปญญาทองถ่ิน

และเพลงพ้ืนบานแกบุคคลภายนอก  

สิทธิของชุมชนเพ่ือการใชสิทธิตามกฎหมายเพลงพ้ืนบานลานนาเปนภูมิปญญาทองถ่ิน

ของชาวลานนา  ชาวลานนาใชวิธีมุขปาฐะ (oral)  สืบทอดเพลงพ้ืนบานลานนาสิทธิในเพลงพ้ืนบาน

ลานนาจึงเปนสิทธิของชุมชน เชนเดียวกับภูมิปญญาทองถ่ินอ่ืน ๆ เชน เครื่องจักสาน ดังนั้นเจาของ

เพลงพ้ืนบานลานนาจึงเปนของชุมชนลานนาจากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560  ตามมาตรา 43  ไดใหสิทธิชุมชน ชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟูหรือสงเสริมภูมิปญญา

วัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน ซ่ึงเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดท่ีใหสิทธิชุมชนไว 

ทําใหเห็นวาเพลงพ้ืนบานลานนาเปนของชุมชนโดยมีสิทธิอันชอบธรรมในภูมิปญญาทองถ่ินตน 

กฎหมายลิขสิทธิ์จึงเห็นสมควรไดรับการแกไขปรับปรุง 

สิทธิของชุมชนในภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานลานนาในผูวิจัยพบวาสิทธิของชุมชน

ไมมีการแบงแยกท่ีชัดเจนวาสิทธิใดเปนสิทธิครอบครอง สิทธิใดเปนเปนกรรมสิทธิ์ทําใหสงผล ตอ

ขอบเขตแหงสิทธิชุมชนในภูมิปญญาทองถ่ินเพลงพ้ืนบานลานนา คือชุมชนในเพลงพ้ืนบานลานนาขาด

ความชัดเจนในระบบสิทธิครอบครองเพ่ือการใชประโยชนจากเพลงพ้ืนบานลานนา จึงเห็นไดวา

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537 ไดรับแนวคิดมาจากจากอนุสัญญากรุงเบอรน ค.ศ. 1886 

และความตกลงทริปส กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงตั้งอยูบนแนวคิดสิทธิปจเจกชนหรือเอกชน ทําให

กฎหมายลิขสิทธิ์ปกปองสิทธิมนุษยของบุคคลไมใชสิทธิชุมชน ถึงแมกฎหมายลิขสิทธิ์จะใหความ
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คุมครองในรูปของสิทธิรวมแตก็มิไดรวมถึงสิทธิของชุมชนถึงแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แตเนื่องดวยภูมิปญญาทองถ่ินมีความหลากหลาย

ทําใหผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากภูมปญญาทองถ่ินมีท้ังแบบจับตองได เชน งานหัตถกรรม  เครื่องประดับ 

ผลผลิตท่ีจับตองไมได  เชน เพลงพ้ืนบาน ตํานาน นิทาน  

หากจะพิจารณาสิทธิขางเคียง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 44 

สิทธิของนักแสดง การรองเลนเพลงพ้ืนบานลานนาในแตละครั้งจะประกอบไปดวยนักดนตรี นักรอง 

นักเตน นักรําและผูซ่ึงแสดงทาทาง ดังนั้น นักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 

นักแสดงจึงเปนสิทธิขางเคียง นักแสดงจึงไดสิทธิดังตอไปนี้สิทธิแพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพร                   

ตอสาธารณะชน  สิทธิบันทึกการแสดงท่ียังไมมีการบันทึก และสิทธิทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมี            

ผูบันทึกไว แมวานักแสดงจะไดรับความคุมครอง  แตอยางไรก็ตามเพลงพ้ืนบานลานนาก็ยังมิใชงานท่ี

มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

5.2 ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเนื่องจากวากฎหมายทรัพยสินทางปญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง        

จึงไมอาจคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินไดครบทุกประเภท กรณีเพลงพ้ืนบานลานนาประเทศไทยควรมี

กฎหมายเฉพาะเพ่ือปกปองภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  ในสวน

กฎหมายเฉพาะมิตองกําหนดเง่ือนไขของความคิดริเริ่ม หรือความใหม  ภูมิปญญาทองถ่ินอันเปน            

วัตถุแหงสิทธิ โดยชุมชนทองถ่ินเปนเจาของภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินเปนวัตถุแหงความ

คุมครองตามกฎหมายสิทธิทางภูมิปญญาทองถ่ินไมควรมีระยะเวลาสิ้นสุด  รวมท้ังภาครัฐตองเปน

ผูสนับสนุนการใชกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560  ตามมาตรา 43  ไดใหสิทธิชุมชน ชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟูหรือสงเสริม         

ภูมิปญญาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน ซ่ึงเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดท่ีใหสิทธิ

ชุมชนไว ทําใหเห็นวาเพลงพ้ืนบานลานนาเปนของชุมชนโดยมีสิทธิอันชอบธรรมในภูมิปญญา             

ทองถ่ินตน เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานเพ่ือจัดการเรื่องผลประโยชนจาก

ภูมิปญญาทองถ่ินแกชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยมีพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีคนพ้ืนเมืองไตหวัน ค.ศ.2007 เปนตนแบบ ซ่ึงวัตถุประสงคพระราชบัญญัติ

ปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีคนพ้ืนเมืองไตหวัน ค.ศ.2007 ตามมาตรา 1           
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มีวัตถุประสงคตองการปกปองการสรางสรรคการแสดงออกสติปญญาตามประเพณี (traditional 

intellectual creation) ตองการสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคนพ้ืนเมือง  โดยสถานะกฎหมายฉบับ

นี้ คือการเปนบทบัญญัติพ้ืนฐานของประชาชนคนพ้ืนเมือง การปกปองผลงานสรางสรรคตาม

พระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 3 ไดให

การปกปองการสรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณี (traditional intellectual creation) ของคน

พ้ืนเมือง  โดยการแสดงออกทางสติปญญาตามประเพณีในท่ีนี้คือพิธีกรรมทางศาสนา  การเฉลิมฉลอง

ทางศาสนา  ดนตรี  การเตนรํา  การแกะสลัก  การทอ  การออกแบบ  เสื้อผา  หัตถกรรมพ้ืนบาน  

และผลิตภัณฑอ่ืนๆ  และสิทธิในความเปนเจาของภายใตบังคับพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007  มาตรา 6 ผูท่ีมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนการสรางสรรคทาง

สติปญญาตามประเพณี  คือกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา  แตเอกชน (individual) ไมมีสิทธิจดทะเบียน         

หากเอกชนไมไดเปนตัวแทนกลุมคนพ้ืนเมืองหรือชนเผา  ระยะเวลาแหงการคุมครองพระราชบัญญัติปกปอง

การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน ค.ศ.2007 มาตรา 15 สิทธิในความเปนเจาของในการ

สรางสรรคทางสติปญญาตามประเพณีไมมีระยะเวลาสิ้นสุดความคุมครอง  แตความเปนเจาของ

ดังกลาวสิ้นสุดลงก็ตอเม่ือกลุม คนพ้ืนเมืองหรือชนเผายุติหรือเลิกใชประโยชนจากการสรางสรรคทาง

สติปญญา เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติปกปองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีไตหวัน 

ค.ศ.2007  ซ่ึงมีแนวความคิดสอดคลองกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลกท่ีไดมีกรอบแนวความคิด

ในการคุมครองทรัพยสินภูมิปญญาท่ัวโลกโดยผานความรวมมือระหวางรัฐยอมรับวาภูมิปญญาทองถ่ิน

มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนจํานวนมาก  องคการทรัพยสินทางปญญาโลกไดรวมมือกับองคการ

การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เพ่ือท่ีจะศึกษาความเปนไปไดในการท่ีจะนํา 

“ระบบกฎหมายเฉพาะ” (Sui Generis) มาใชในการคุมครองศิลปะพ้ืนบาน โดยมีหลักการพ้ืนฐานวา

การใหความคุมครองแกศิลปะพ้ืนบานนั้นไมจําเปนตองอยูภายใตกรอบความคิดตั้งเดิมของกฎหมาย

ลิขสิทธิ์โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการขยายความคุมครองทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม 

องคความรูเดิมและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพ่ือพิจารณาจัดทําแนวทางในการคุมครองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมพ้ืนบาน (Traditional Culture Expression หรือ Expression of folklore ) และได มีการ          

ออกรางพระราชบัญญัติบทบัญญัติเพ่ือคุมครองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Draft Provision  for the 

Protectional of Expressions of Folklore) ถึงแมการออกรางพระราชบัญญัติบทบัญญัติเพ่ือคุมครอง
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ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ไมไดกําหนดไวเปนท่ีแนชัดวา ภูมิปญญาทองถ่ินจะเปนของรัฐหรือของชุมชน 

ดังนั้นจึงข้ึนอยูกับประเทศสมาชิกท่ีจะกําหนดในแตละประเทศวาภูมิปญญาทองถ่ินเปนของใครข้ึนอยูกับ

นโยบายของแตละประเทศ  เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ไดให

สิทธิชุมชน ชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟูหรือสงเสริมภูมิปญญาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดี

งามของทองถ่ิน ซ่ึงเปนกฎหมายรัฐลําดับสูงสุดท่ีใหสิทธิชุมชนไว ทําใหเห็นวาเพลงพ้ืนบานลานนาเปน

ของชุมชนโดยมีสิทธิอันชอบธรรมในภูมิปญญาทองถ่ินตน จึงเห็นสมควรมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือปกปอง

เพลงพ้ืนบานอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีกรอบความคิด ดังนี้  

ประการท่ีหนึ่ง การกําหนดคํานิยามศัพท องคประกอบของการสรางสรรค ไมตองกําหนด

เง่ือนไขวาการสรางสรรคตองเปนสิ่งใหม หรือมีความใหม หรือตองมีความคิดริเริ่ม ไมตองมีการระบุตัว     

ผูสรางสรรคและวันเวลาท่ีถูกสรางสรรค  ควรกําหนดเง่ือนไขการสรางสรรควา เปนแสดงออกทาง

ความคิดท่ีเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนตามปกติและผลผลิตจากการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ประเพณียอมไดรับการปกปองตามกฎหมาย ถึงแมวาผลผลิตดังกลาวเปนการผลิตเลียนแบบผลงาน

ของบรรพบุรุษ  แตหากคนในชุมชนผลิตหรือสรางสรรคงานท่ีมีความใหม หรือเปนสิ่งใหม หรือ             

เกิดจากความคิดริเริ่ม  เพลงพ้ืนบานจึงเปนการแสดงออกทางความคิดท่ีเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม

จึงไดรับการปกปองเพ่ือเปนการสงตอทางวัฒนธรรมตอไป 

ประการท่ีสอง  การคุมครองสิทธิในความเปนเจาของเพลงพ้ืนบานไมมีระยะเวลา

สิ้นสุดความคุมครอง แตความเปนเจาของดังกลาวจะสิ้นสุดลงก็ตอเม่ือชุมชนเลิกใชประโยชนจากการ

สรางสรรคเพลงพ้ืนบาน  

ประการท่ีสาม  ระยะเวลาการคุมครองเม่ือสิทธิในการสรางสรรคเพลงพ้ืนบานไมมี

ระยะเวลาสิ้นสุด  ประกอบกับสิทธิดังกลาวเปนสิทธิชุมชน การจัดการรายไดจากการสรางสรรคเพลง

พ้ืนบานจึงตองมีระบบท่ีเหมาะสม  เพ่ือบริหารจัดการผลประโยชนท่ีไดจากการสรางสรรคเพลง

พ้ืนบานตามประเพณีของคนในชุมชน  ชุมชนจึงเปนผูทรงสิทธิในการสรางสรรคเพลงพ้ืนบาน  

ประการท่ีสี่  ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานเพ่ือจัดการเรื่องผลประโยชนจากภูมิปญญา

ทองถ่ินแกชุมชนอยางเปนรูปธรรม การปกปองและคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหมีสิทธิเต็มท่ีใน

การปองกันไมใหบุคคลอ่ืนหรือสมาชิกในชุมชนกลาวอางความเปนเจาของหรือผูทรงสิทธิในภูมิปญญา

ทองถ่ินหากมีการละเมิดภูมิปญญาทองถ่ินชุมชนจะเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจึงควรรับรองสิทธิ
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ใหชุมชนนั้นมีสิทธิในทางกฎหมายใหชัดเจนเพ่ือประโยชนในและพิทักษและรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน

และนําไปใชแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยเปนการสวนตัวและเพ่ือเปนการขจัดขอขัดแยงในเรื่องการ

ตีความขอกฎหมาย   
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