ความคุ้มครองทางกฎหมายของลิขสิ ทธิ์เพลง (Song)

1. ลิขสิทธิ์ในคาร้ อง/เนื้อเพลง (Lyric)

เพลง
(Song)

2. ลิขสิทธิ์ในทานอง (Melody)
3. ลิขสิทธิ์ในการเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranging)
4. ลิขสิทธิ์ในการบันทึกเสียง(Sound Recording)
5. สิทธินักแสดง(Performer’s Right)*

สิทธิของนักร้ อง/นักดนตรี
สิทธิของผู้แสดง
หมายเหตุ
นักแสดง หมายถึง ผูแ้ สดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรา
และผูซ้ ่ ึงแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรื อใน
ลักษณะอื่นใด
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ลิขสิ ทธิ์ในเนื้อร้ อง (Lyric)
ผู้แต่ งเนื้อร้ อง*

ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น
(Originality)

หมายเหตุ*
1) “งานวรรณกรรม” คือ งานนิ พนธ์ที่ทาขึ้นทุกชนิด เช่น
หนังสื อ จุลสาร สิ่ งเขียน สิ่ งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คาปราศรัย
สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วย
2) ในกรณี เฉพาะเนื้อเพลงหรื อโน้ตเพลง งานดังกล่าวถือเป็ น
“งานวรรณกรรม” แต่หากนาตัวโน๊ตเพลงหรื อเนื้ อร้ องมารวม
กับทานองจะเกิดงานใหม่ซ่ ึงเรี ยกว่า“งานดนตรีกรรม”

ความวิริยะอุตสาหะ
(Labour of skill)

เนื้อเพลง (Lyric)

ลิขสิ ทธิ์ในฐานะงาน
วรรณกรรม*
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ลิขสิ ทธิ์ในทานอง (Melody)
ผู้แต่ งทานอง*
(Melody)

ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น
(Originality)

หมายเหตุ*
1) “งานดนตรี ก รรม” คื อ งานเกี่ ย วกับ เพลงที่ แ ต่ ง ขึ้ น เพื่ อ
บรรเลงหรื อขับร้องจะมีทานองและคาร้ องหรื อมีทานองอย่าง
เดียวและให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรื อแผนภูมิเพลงที่
ได้แยกและเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานแล้ว
2) ไม่รวมถึ งงานที่เ กิ ดจากดนตรี ประยุกต์ที่ใช้ค อมพิวเตอร์
หรื อ เทคโนโลยีอื่ น ๆ ซึ่ งอาจเป็ นงานลิ ข สิ ท ธิ์ ประเภทอื่ น
เพิ่มเติม

ความวิริยะอุตสาหะ
(Labour of skill)

ทานองเพลง (Melody)

ลิขสิ ทธิ์ในฐานะ
งานดนตรี กรรม*
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ลิขสิ ทธิ์ในงานเรียบเรียงเสี ยงประสาน
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น
(Originality)

เนื้อเพลง (Lyric)

ความวิริยะอุตสาหะ
(Labour of skill)

+

ลิขสิ ทธิ์ในฐานะ
งานดนตรี กรรม
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ทานอง (Melody)

ลิขสิ ทธิ์ในการบันทึกเสี ยง(Sound Recording)*
การบันทึกเสียง

ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น
(Originality)

ความวิริยะอุตสาหะ
(Labour of skill)

คาร้อง + ทานองเพลง +
เสี ยงนักร้อง
หมายเหตุ*
“สิ่ งบันทึกเสี ยง” หมายถึง งานอันประกอบด้วยลาดับของ
เสี ยงดนตรี เสี ยงการแสดง หรื อเสี ยงอื่นใด โดยบันทึกลงใน
วัสดุไม่ว่าจะมีลกั ษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนามาเล่นซ้ าได้
อีกโดยใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับการใช้วสั ดุน้ นั

ลิขสิ ทธิ์ในฐานะ
งานโสตทัศนวัสดุหรื อสิ่ ง
บันทึกเสี ยง
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สิ ทธินักแสดง
นักแสดง/นักร้ อง

ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่
ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น
(Originality)

ความวิริยะอุตสาหะ
(Labour of skill)

การเปล่งเสี ยงร้องและ
แสดงอารมณ์ตามคา
ร้อง + ทานอง

สิ ทธินกั แสดง
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ลิขสิ ทธิ์ในการสร้ างสรรค์ เพลง*
งานลิขสิ ทธิ์คาร้อง 

การเรี ยบเรี ยง 
เสี ยงประสาน
งานลิขสิ ทธิ์ทานอง 

ใช้ Originality +
Labour of Skill

เสี ยงนักร้อง 
(สิ ทธินกั แสดง)

หมายเหตุ
1) ในการสร้างสรรค์เพลงแต่ละเพลงนั้น การบันทึกเสี ยงหรื อเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานอาจจะมาก่อนหรื อหลังก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั แนวทาง
และทางปฏิบตั ิของผูส้ ร้างสรรค์เพลงแต่ละเพลง
2) “งานโสตทัศนวัสดุ” คือ งานที่ประกอบด้วยภาพหรื อ
ภาพและเสี ยง และสามารถนามาเล่นซ้ าได้ อาทิ วีชีดี ดีวีดี คาราโอเกะ
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การบันทึกเสี ยง 
และการบันทึกงาน
โสตทัศนวัสดุ*

เพลง 

ตัวอย่ างแนวคาพิพากษาฎีกา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8366/2553
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27, 28, 29, 31, 69, 70, 74, 75, 76 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และขอให้ศาลสัง่ จ่ายเงินค่าปรับที่จาเลยทั้งสองได้
ชาระตามคาพิพากษาจานวนกึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ กับให้จาเลยทั้งสองร่ วมกันส่งมอบแผ่นวีซีดีคาราโอเกะที่ได้บนั ทึกเสี ยงเพลงและบรรยายคาร้องอันละเมิดลิขสิ ทธิ์ พร้อมตลับใส่แผ่นวีซีดีคาราโอเกะให้แก่โจทก์
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไต่สวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง
จาเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า จาเลยทั้งสองกระทาความผิดตามฟ้องหรื อไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างจาเลยทั้งสองกระทาละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ตามที่โจทก์ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ โจทก์ไม่ได้มีสิทธิ ในคาร้องและทานองเพลงพิพาทที่จะดาเนินการใด ๆ ก็ได้ โจทก์เพียงมีสิทธิ ที่จะนาลิขสิทธิ์ สิ่ งบันทึกเสี ยงเพลง “โปรดเถิดดวงใจ” “ปรารถนา” และ “ในฝัน” ขับร้องโดยทูล ทองใจ ไปผลิต
เป็ นเทปคาสเซ็ท แผ่นเสี ยงและแผ่นซีดีเพลงทุกขนาดเท่านั้น โจทก์ไม่ได้มีสิทธิ ที่จะนาเพลงพิพาทไปทาอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ รวมถึงการทาวีซีดีคาราโอเกะด้วย เพราะการทาวีซีดีคาราโอเกะไม่ใช่การทาซีดีเพลง
โจทก์ยอ่ มไม่ใช่ผเู ้ สี ยหายที่จะฟ้องให้ลงโทษจาเลยทั้งสองตามความผิดที่อา้ ง แม้โจทก์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการทาคาราโอเกะ แต่การที่จาเลยทั้งสองร่ วมกันทาแผ่นวีซีดีคาราโอเกะซึ่งมีเพลงพิพาทออกจาหน่ายไม่ถือว่า
เป็ นการทาซ้ าดัดแปลงงานของโจทก์เพราะตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 ให้นิยามศัพท์คาว่า “ทาซ้ า” ว่า หมายความรวมถึงคัดลอกไม่วา่ โดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสี ยง บันทึกภาพ
หรื อบันทึกเสี ยงและภาพ จากต้นฉบับ จากสาเนา หรื อจากการโฆษณาในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญ ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน และคาว่า “ดัดแปลง” หมายความว่า ทาซ้ าโดยเปลี่ยนรู ปใหม่ ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม หรื อ
จาลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญโดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการจัดทางาน ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าโจทก์ยงั ไม่ได้ผลิตวีซีดีคาราโอเกะเพลงพิพาท จึงไม่มีงานซึ่งเกิดจากการที่โจทก์
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็ นต้น แบบที่จาเลยทั้งสองจะคัดลอก เลียนแบบ หรื อปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ จาเลยทั้งสองทาซ้ าหรื อดัดแปลงงานลิขสิ ทธิ์ อันเป็ นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องขอ ให้
ลงโทษจาเลยทั้งสอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ข้ ึน
พิพากษายืน
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-------------------------------------

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4590/2552
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยที่ 1-5 ตาม พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ 2537 มาตรา 4 6 44 45 49 50 52 53 69 74 76 และมาตรา 78 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมาตรา 91 และขอให้สงั่ จ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่ง
แก่โจทก์ซ่ ึงเป็ นเจ้าของสิ ทธิ ของนักแสดง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์และจาเลยที่ 1-5 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยที่ 1 และ 2 ว่าการแสดงหรื อบันทึกการแสดงของนักแสดงที่ได้จดั ทาขึ้นก่อนการใช้
บังคับของพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ 2537 จะได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา 78 วรรคสองหรื อไม่ โดยจาเลยที่ 1 และ 2 เห็นว่า มาตรา 78 วรรคสอง เป็ นบทเฉพาะกาลที่บญ
ั ญัติข้ ึนเพื่อให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แก่งานที่ได้จดั ทา
ขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 ใช้บงั คับ และไม่มีลิขสิ ทธิ์ ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 2474 และพ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์ 2521 แต่เป็ นงานที่ได้รับความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 จึงให้ได้รับความ
คุม้ ครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 ซึ่งเห็นได้วา่ มาตรา 78 ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แต่สิทธิ นกั แสดงเป็ นสิ ทธิ ขา้ งเคียงของลิขสิ ทธิ์ แม้จะอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
เช่นกัน แต่กไ็ ม่ใช่สิทธิ อย่างเดียวกันกับลิขสิ ทธิ์ นอกจากนี้พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 ยังได้บญั ญัติแยกลิขสิ ทธิ์ ไว้ในหมวด 1 และสิ ทธิ นกั แสดงไว้ในหมวด 2 รวมทั้งประสงค์ให้ใช้บงั คับบทบัญญัติใดแก่เรื่ องลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ของ
นักแสดงก็จะบัญญัติแยกไว้ชดั เจน ฉะนั้น การแสดงหรื อบันทึกการแสดงของนักแสดงที่ได้จดั ทาขึ้นก่อนการใช้บงั คับของ พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 ไม่ได้รับความคุม้ ครอง การที่โจทก์รับจ้างขับร้องเพลงโดยบันทึกเสี ยงในห้อง
ระหว่างปี 2496 -2510 ไม่วา่ จะมีสิทธิ ของนักแสดงหรื อไม่กต็ าม ย่อมไม่อยูภ่ ายในขอบเขตการคุม้ ครองของ พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ 2537 อุทธรณ์ของจาเลยที่ 1 และ 2 ข้อนี้ฟังขึ้น
ศาลฎีกาฯ พิพากษายืน

-------------------------------------

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7036/2543
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โจทก์ ฟ้องว่า โจทก์เป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานวรรณกรรมหนังสื อประกอบการเรี ยนการสอนชื่อแบบฝึ ก คณิ ตคิดเลขเร็ วชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6รวม 6 เล่ม ก่อนปี 2535 โจทก์จึงเป็ นผูม้ ีลิขสิ ทธิ์ ในงานดังกล่าวแต่
เพียงผูเ้ ดียวจาเลยทั้งสองได้ขอ ซื้อลิขสิ ทธิ์ ในงานวรรณกรรมทั้งหกเล่มของโจทก์ เพื่อนาไปพิมพ์จาหน่ายเพื่อการค้าของจาเลยทั้งสอง โดยมีขอ้ ตกลงให้จาเลยทั้งสองพิมพ์ออกจาหน่ายแต่ละเล่มได้จานวนเพียงเล่มละ 3,000 เล่ม
เท่านั้นแต่สญ
ั ญาซื้อขายทาผิดแบบแห่งนิติกรรม จึงเป็ นโมฆะ และมีผลใช้ได้เพียงเป็ นหลักฐานอนุญาตให้จาเลยทั้งสองใช้สิทธิ พิมพ์งานของ โจทก์แต่ละเล่มออกจาหน่ายได้จานวนเพียงเล่มละ 3,000 เล่ม เท่านั้น
จาเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์นาผลงานทางวิชาการคือแบบฝึ กคณิ ตคิดเลขเร็ ว มาให้จาเลยที่ 1 พิจารณาในที่สุดโจทก์กต็ กลงขายผลงานดังกล่าวให้จาเลยทั้งสอง และจาเลยทั้งสองได้จ่ายค่าตอบแทนให้โจทก์ไปแล้ว
ขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จาเลยทั้งสองใช้เงินแก่โจทก์
จาเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า … แม้ สัญญาจะระบุชื่อสัญญาว่า "หนังสื อสัญญาขายลิขสิ ทธิ์ "แต่มีขอ้ ความในรายละเอียดกาหนดจานวนตาราคณิ ตคิด เลขเร็ วสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 6 ให้จาเลยที่ 1 พิมพ์ กาหนดเดือนและปี ที่เริ่ มจาหน่าย และการคิดเงินค่าลิขสิ ทธิ์ โจทก์มิได้ลงนามในฐานะผูข้ ายและจาเลยที่ 1 มิได้ลงนามในฐานะผูซ้ ้ือเอกสารดังกล่าวจึงเป็ นเพียงบันทึก
ข้อตกลงเท่านั้น จากการคิดค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ เป็ นรายเล่มและกาหนดจานวนพิมพ์ของหนังสื อแต่ละ เล่ม แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าโจทก์และจาเลยที่ 1 ไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อขายสิ ทธิ ในการทาซ้ างานมีลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ แต่เป็ น
กรณี ที่โจทก์อนุญาตให้จาเลยที่ 1 ใช้สิทธิ แต่ผเู ้ ดียวของโจทก์ในการทาซ้ างานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ได้ตาม มาตรา 13(4) และ 14แห่งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2521 อันเป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่ทาข้อตกลง
ดังกล่าวเท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่ขอ้ ตกลงในการซื้อขายลิขสิ ทธิ์ โดยโจทก์มีเจตนาโอน ลิขสิ ทธิ์ ให้แก่จาเลยที่ 1 ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จาเลยทั้งสองได้ขอซื้อลิขสิ ทธิ์ ใน
งานวรรณกรรมทั้งหกเล่มของโจทก์และแนบสาเนา สัญญามาท้ายฟ้องซึ่งระบุวา่ เป็ นหนังสื อสัญญาขายลิขสิ ทธิ์ ก็ตาม ก็เป็ นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อนของโจทก์ โจทก์มีเจตนาที่แท้จริ งเพียงอนุญาตให้จาเลยที่ 1 ใช้สิทธิ แต่ผู ้
เดียวของโจทก์ในการทาซ้ างานวรรณกรรมอันมีลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ เท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็ นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาให้จาเลยทั้งสองใช้เงินแก่โจทก์

-------------------------------------

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2219/2531
โจทก์ ฟ้องว่า จาเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิดลิขสิ ทธิ์ ภาพวาดอันเป็ นงานจิตรกรรมลงบนแผ่นผ้า ด้ายดิบ จานวน 15 ภาพ อันเป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของ ผูเ้ สี ยหาย โดยถ่ายและบันทึกภาพดังกล่าวลงบนแผ่นฟิ ล์ม
บันทึกภาพ แล้วนาแผ่นฟิ ล์มบันทึกภาพไปเป็ นแบบอย่างในการแกะต้นแบบทาแม่พิมพ์ (ทาเพลท) ขึ้น จานวน 15 อันแล้วนาไปจัดพิมพ์คาอวยพร ปี ใหม่ให้ปรากฏต่อสาธารณชนตามร้านขายหนังสื อเพื่อการจาหน่าย อันเป็ น
การกระทาลงเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ สี ยหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 6, 13, 24, 47 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และสัง่ ให้แผ่นบัตรอวยพรของกลางทั้งหมด 621 แผ่นตก
เป็ นของผูเ้ สี ยหาย
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์
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ศาล อุทธรณ์พิพากษากลับว่า จาเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 6, 13, 24, 43 วรรค 2 47 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ลงโทษปรับภาพของกลาง 621 ภาพ ให้ตกเป็ นของ
โจทก์ร่วม
จาเลยทั้งสองฎีกา
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า …ภาพวาดของโจทก์ร่วมที่ขายให้นางสาวอารี ยแ์ ละนางเมธิ นาถไปเป็ นภาพวาดสี น้ ามัน ขนาด 12 นิ้วฟุตคูณ15 นิ้วฟุต ราคาที่ขายให้เพียงราคาภาพละ 300 บาท นับว่าเป็ นราคาถูกมาก
รู ปคดีจึงเชื่อได้วา่ โจทก์ร่วมขายภาพต่าง ๆ ตามฟ้องเป็ นภาพ ๆ ไปหาได้ขายลิขสิ ทธิ์ ในภาพให้ไปด้วยไม่ โจทก์ร่วมเป็ นคนมีความรู ้ระดับอนุปริ ญญาจากวิทยาลัยเพาะช่างย่อมจะรู ้ดีวา่ ถ้าขายลิขสิ ทธิ์ ให้ไปด้วย ผูซ้ ้ือย่อมมีสิทธิ
นาภาพดังกล่าวไปทาซ้ าเผยแพร่ และได้รับผลประโยชน์อีกมาก มาย คงจะไม่ตกลงขายภาพพร้อมลิขสิ ทธิ์ ให้ไปเพียงราคาภาพละ 300 บาท เป็ นแน่ ที่ ฝ่ ายจาเลยนานายพรเทพมาเบิกความว่าได้ตกลงซื้อภาพจากนางสาวอารี ยใ์ น
ราคาภาพละ 700 บาทนั้น เห็นว่าเป็ นราคาที่นายพรเทพซื้อต่อจากนางสาวอารี ย ์ ผูเ้ ป็ นคนกลางอีกต่อหนึ่ง มิได้ซ้ือโดยตรงจากโจทก์ร่วม คานายพรเทพดังกล่าวไม่เป็ นประโยชน์แก่คดีของจาเลยแต่ประการใด ส่วนที่ นางเมธิ นาถ
พยานโจทก์และโจทก์ร่วมกับนางสาวอารี ยพ์ ยานจาเลยอ้างว่าระหว่าง ติดต่อขอให้โจทก์ร่วมวาดภาพให้ตามที่นายพรเทพสัง่ โจทก์ร่วมได้ทราบแล้วว่านายพรเทพจะนาไปพิมพ์เป็ นบัตรอวยพรปี ใหม่เพื่อ จาหน่าย โจทก์ร่วม
อนุญาตให้นาไปพิมพ์ได้น้ นั เห็นว่านางสาวอารี ยแ์ ละนางเมธิ นาถเป็ น หุ น้ ส่วนของร้านเอนกวัฒนา ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรับซื้ อและจาหน่ายภาพวาด อันเป็ นงานจิตรกรรมซึ่งเป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ย่อมจะรอบรู ้และเข้าใจเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ดียิ่ง
ทั้งปรากฏว่าบุคคลทั้งสองเป็ นผูม้ ีความละเอียดรอบคอบดีมาก ดังจะเห็นได้วา่ ทุกครั้งที่ขายภาพให้นายพรเทพ จะทาหลักฐานการรับเงินและมอบภาพให้ผซู ้ ้ือปรากฏตามเอกสารหมาย จ.20 หรื อ ล.6, ล.7 ไว้ ดังนั้นถ้าโจทก์ร่วม
มอบลิขสิ ทธิ์ ในภาพวาดในคดีน้ ีให้ดว้ ยจริ งแล้วนางสาวอารี ย์ นางเมธิ นาถจะต้องได้ทาหลักฐานเป็ นหนังสื อขึ้นไว้อย่างแน่นอน เพราะเป็ นเรื่ องมีความสาคัญยิ่งกว่าหลักฐานการขายภาพการรับเงินเป็ นอันมาก แต่หาได้กระทา
หลักฐานกันไว้ไม่ ที่มาอ้างเอาง่าย ๆ ว่าเพราะเชื่อใจกันนั้น เห็นว่าไม่น่าเชื่อถือพยานหลักฐานของจาเลยจึงไม่สามารถรับฟังหักล้าง พยานหลักฐานโจทก์ดงั วินิจฉัยมาแล้วได้ คดีเป็ นอันฟังได้วา่ จาเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทาซ้ าซึ่ง
ภาพวาดอันเป็ นงานจิตรกรรม และเป็ นงานที่มีลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ร่วมด้วยการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษเป็ นบัตร อวยพรปี ใหม่ออกจาหน่ายให้ประชาชน โดยโจทก์ร่วมเจ้าของลิขสิ ทธิ์ มิได้อนุญาตให้กระทาได้ การกระทาของ
จาเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็ นความผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจาเลยทั้งสองมานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจาเลยทั้งสองฟังไม่ข้ ึน"
พิพากษายืน

-------------------------------------

ตัวอย่ างประกอบการศึกษา
1. บริ ษทั นักเพลง จากัด ทาสัญญาจ้างงาน นายชอบแต่ง เพลงเพราะ ให้เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ มีหน้าที่แต่งคาร้อง และทานองเพลง และรับค่าจ้างเป็ นรายเดือน โดยไม่มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับงานลิขสิ ทธิ์
ที่สร้างสรรค์ข้ ึน กรณี ดงั กล่าวบริ ษทั ฯ ไม่ใช่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ในเนื้อร้องและทานองเพลงที่นายชอบแต่งฯ ได้สร้ างสรรค์ข้ ึนเนื่ องจากนายชอบแต่งฯ ได้สร้างสรรค์งานเพลงในฐานะลูกจ้างบริ ษทั ฯ ลิขสิ ทธิ์ ใน
เนื้อร้องและทานองเพลงจึงตกเป็ นของนายชอบแต่งฯ ตามกฎหมาย แต่บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะนางานเพลงดังกล่าวไปดาเนิ นการผลิตจัดจาหน่ายจัดแสดงคอนเสิ ร์ตได้ และกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการผลิต ซีดี
วีซีดี ในงานเพลงดังกล่าวซึ่ งเป็ นงานลิขสิ ทธิ์ ประเภทงานสิ่ งบันทึกเสี ยงหรื องานโสตทัศนวัสดุตามแต่กรณี บริ ษทั ฯ ย่อมเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงาน ซีดี วีซีดี ที่สร้างสรรค์ข้ ึนตามกฎหมาย
2. บริ ษทั นักเพลง จากัด ทราบว่านายชอบแต่ง เพลงเพราะ แต่งเพลงเก่ง จึงทาสัญญาว่าจ้าง ให้แต่งเนื้ อร้ องทานองเพลงจานวน 1 เพลง เพื่อจะนาไปให้นกั ร้ องในสังกัดของตนร้อง เมื่อนายชอบแต่งฯ
ได้แต่งเพลงเสร็ จตามสัญญา จึงได้ส่งมอบงานเพลงให้แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนตามสมควรให้กบั นายชอบแต่งฯ กรณี ดงั กล่าวเนื้ อร้ องและทานองเพลงที่นายชอบแต่งฯ ได้สร้างสรรค์ข้ ึนภายใต้
สัญญาว่าจ้าง บริ ษทั ฯ จึงเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์เนื้อร้องและทานองเพลงดังกล่าวตามกฎหมาย (กฎหมายไม่ได้บงั คับว่าการว่าจ้าง (จ้างทาของ) จะต้องทาเป็ นหนังสื อ)
11

3. นายชอบแต่ง เพลงเพราะ ได้สร้างสรรค์เนื้ อร้องทานองเพลง รักเธอที่สุด และนาไปเสนอบริ ษทั นักเพลง จากัด ต่อมาบริ ษทั ฯ ตกลงทาสัญญาขออนุญาตใช้งานลิขสิ ทธิ์ กับนายชอบแต่งฯ โดย
สัญญาอนุญาตระบุให้นาไปจัดทาได้ 1 ต้นแบบ และจัดทาซีดี วีซีดี ดีวีดีคาราโอเกะเพื่อจัดจาหน่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายและจัดคอนเสิ ร์ตทัว่ ประเทศแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั
ทาสัญญา กรณี ดงั กล่าวลิขสิ ทธิ์ ในส่ วนของเนื้ อร้ องและทานองเพลงยังคงเป็ นของนายชอบแต่งฯ เพียงแต่นายชอบแต่งฯ ไม่สามารถอนุญาตให้บริ ษทั ค่ายเพลงอื่นๆ ใช้สิทธิ ต่างๆ ตามที่ตนได้อนุญาตให้กบั
บริ ษทั นักเพลงฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา แต่บริ ษทั นักเพลงฯ จะนางานเพลงดังกล่าวไปดาเนิ นการนอกเหนื อจากที่ตนได้รับอนุญาตไม่ได้ อาทิ จะนาไปให้บริ การดาวน์โหลด ทาริ งโทน
เพลงประกอบโฆษณา ประกอบละคร ไม่ได้ เพราะเกินสิ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตข้างต้น

4. หากนายชอบแต่งฯ ได้ทาสัญญาโอนงานลิขสิ ทธิ์ เพลงให้กบั บริ ษทั นักเพลงฯ โดยในสัญญาไม่ได้ระบุกาหนดระยะเวลาการโอนไว้ ลิขสิ ทธิ์ในงานเพลงจะกลับมาเป็ นของนายชอบแต่งฯ
เมื่อครบกาหนด 10 ปี นับแต่วนั ทาสัญญาโอน
5. หากนายชอบแต่งฯ ได้ทาสัญญาซื้ อขายลิขสิ ทธิ์เพลง กับบริ ษทั นักเพลงฯ กรณี น้ ี เนื่องจากกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไม่ได้กาหนดเรื่ องการซื้ อขายไว้ โดยกฎหมายกาหนดไว้เฉพาะกรณี การอนุญาตกับการ
โอนงานลิขสิ ทธิ์ กรณี สญ
ั ญาดังกล่าวจะต้องพิจารณาเนื้ อหาของสัญญาว่าจะเป็ นเพียงการอนุญาตให้ใช้งานเพลงหรื อเป็ นการโอนลิขสิ ทธิ์เพลง อาทิ ในสัญญากาหนดเงื่อนไขในลักษณะว่า ผูซ้ ้ือมีสิทธิ ในการ
ดาเนินการต่างๆ อาทิ ผูซ้ ้ื อมีสิทธิในการจัดทาซี ดี วีซีดี จาหน่าย หรื อมีสิทธิ นาไปให้บริ การดาวน์โหลด หรื อนาไปจัดทาริ งโทน กรณี น้ ี อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิ ทธิ์ เพราะหากเป็ นการ
โอนงานลิขสิ ทธิ์ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเรื่ องดังกล่าว เพราะการโอนคือการโอนไปซึ่งงานลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ต่างๆ ตามกฎหมาย (โอนความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ) จึงไม่จาเป็ นที่จะต้องระบุว่าผูซ้ ้ื อมีสิทธิทาอะไร
ได้บา้ ง ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่ องดังกล่าวคงต้องพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งเป็ นรายกรณี ในชั้นศาล และศาลเท่านั้นจะเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ ขาด
6. นาย 1 เป็ นผูแ้ ต่งเนื้อร้องทานองเพลง รักเธอมากมาย นาย 2 เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงดังกล่าว นาย 3 เป็ นนักร้องที่นาบทเพลงไปขับร้อง และนาย 4 เจ้าของค่ายเพลงเป็ นผูจ้ ดั ทาซี ดี
วีซีดีเพลงดังกล่าว นาย 1-4 สร้างสรรค์งานโดยไม่มีขอ้ ผูกมัดต่อกันให้งานลิขสิ ทธิ์เป็ นของคนหนึ่งคนใด ความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในผลงานดังกล่าวแยกได้ ดังนี้
นาย 1 เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เนื้ อร้องทานองเพลง
นาย 2 เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์งานเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
นาย 3 เป็ นเจ้าของสิ ทธินกั แสดง (การขับร้องเพลง)
นาย 4 เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ งานสิ่ งบันทึกเสี ยงหรื องานโสตทัศนวัสดุ (ซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดีคาราโอเกะ)
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