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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับ

การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 2) ศึกษากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล วิเคราะห์
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับคดีละเมิ ดลิขสิทธิ์
วรรณกรรม 3) สังเคราะห์แนวทางการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาลในความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์วรรณกรรม โดยตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  และ
4) พัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาลกรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์วรรณกรรม โดยการวิเคราะห์กรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี ซึ่งผู้ศึกษาเลือกกรณีที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งในแง่ที่เป็นกรณีที่สามารถให้ข้อมูลได้หลากหลายและครอบคลุมกับการวิจัยในครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ ชุดเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง โดยแกรี่ ที. เฟอร์ลอง น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
จัดการความขัดแย้ง และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลางนอกศาลให้
ตรงตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สาเหตุของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม  พบว่า

สาเหตุของความขัดแย้ง ทั้ง 5 กรณี คือ การขาดจรรยาบรรณนักเขียน ขาดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการ ขาดความรับผิดชอบ และขาดความตระหนักถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
หวังเพ่ือผลก าไรทางธุรกิจโดยลืมตระหนักถึงเรื่องของกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือ
ขั้นต้น 

2. กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล วิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับคดีละเมิดลิ ขสิทธิ์วรรณกรรม พบว่า ในขั้น
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยน าทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการพรรณนา
ความรู้สึก และการน าชุดเครื่องมือจัดการความขัดแย้งของแกรี่ ที . เฟอร์ลอง มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของความขัดแย้ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ขอบเขตที่ลึกซึ้งถึงความคิด ความรู้สึก ตลอดจนพฤติกรรมที่
เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในคดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ส าหรับเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมคือ 
คู่พิพาททั้งสองฝ่ายต่างต้องมีความสมัครใจ มีความพร้อม และการให้ความร่วมมือในการเข้าสู่
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กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เพราะคู่พิพาทมีสิทธิและอ านาจที่จะยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยหรือยินยอมท่ีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ 
 3. การสังเคราะห์แนวทางการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาลในความผิดเกี่ยวกับ               
การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม โดยตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
พบว่า เรื่องของวัฒนธรรมและความส านึกผิด เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะสามารถน าพาผู้อยู่ในวงการ
สิ่งพิมพ์ผ่านพ้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และในส่วนของกระบวนการด าเนินการไกล่เกลี่ยส าหรับคดีที่เข้าสู่
ระบบการไกล่เกลี่ย คือ ก่อนถึงวันนัดหมายในขั้นตอนศูนย์ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งติดต่อคู่ความ ทนาย
คู่ความและผู้ประนีประนอมเพ่ือก าหนดวันเวลานัดไกล่เกลี่ย 
 4. การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาลกรณีความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม พบว่า “การเสวนาร่วม” เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือการให้คู่ความ
ได้เสวนาร่วมกันอย่างอิสระและไม่มีการจ ากัดระยะเวลาแห่งการเสวนา เพราะในขั้นตอนของ                
การด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีคนกลางหรือผู้ประนีประนอมร่วมด้วย คู่พิพาทอาจมีบางสิ่ง
บางอย่างอยู่ในใจและไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลที่สามรับรู้ เพียงแต่ประสงค์ที่ให้คู่ความด้วยกันรับรู้
เพียงเท่านั้น แต่คนกลางหรือผู้ประนีประนอมต้องพร้อมที่ให้ความรู้เรื่องหรือพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และส าหรับกรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ผู้ประนีประนอม
ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณผู้ประกอบการและ
จรรยาบรรณนักเขียน 
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ABSTRACT 
 The purpose of the study was to 1) study the causes of conflict in literature 
involving of copyright infringement, 2) study the negotiation process mediated out of 
court and to analysis the conditions that affect the success of negotiations in 
resolving the disputes concerning literature, 3) determine the consequences for guilty  
agents negotiating outside the courts in literature piracy with representatives of the 
Association of Publishers and Booksellers Association of Thailand, and 4) study the 
development and management of conflicts by negotiations and mediations outside 
of court cases against literature copyright infringement by analyzing 5 case studies. 
The study selected the most appropriate case studies. The case studies provided 
information on a wide range of issues on this topic on this. The theory used to 
conduct this research consisted of a set of tools to manage conflict developed by 
Gary T. Furlong. It is used to diagnose and manage conflict, and guide the development 
process of mediation outside the courts to meet the objectives.  
  1. The causes of conflict with individuals found guilty of literature copyright 
infringement. The causes of conflict found in the five cases was due to a lack of 
writing ethics on the part of the entrepreneur. There was also a lack of accountability 
and a lack of awareness of copyright piracy, which provided hope for a profitable 
business by not being aware of the law.  
 2. Mediations outside of court were analyzed to determine the conditions 
that affect the success of the negotiations in a dispute about literature copyright 
infringement lawsuits. The mediation processes were led by various theories, 
including the theory of communication. Using the narrative theory, as well as a set of 
tools to manage conflict by Gary T. Furlong, the causes of conflict were analyzed. 
This revealed the extent to which profound thoughts, feelings and behaviors can 
cause controversy in cases of literature copyright infringement and affect the 
likelihood of the success of the negotiations and mediation of offenses relating to 
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the alleged infringement literature rights. Both parties must be willing and ready to 
cooperate in the process of negotiation because both parties have the right and 
authority to consent to the negotiation process or agree to enter into a regular 
process. 
 3. The synthetic approach to mediation outside the courts in offenses 
relating to literature piracy by the agents of Publishers and Booksellers Association of 
Thailand revealed that it was a matter of culture and remorse. The mechanism that 
can lead to publication in the industry through piracy, Should involve having. The 
Conflict Mediation Center contact a lawyer, and a mediator prior to the appointment 
date so that both parties cant schedule a mediation meeting.  
 4. Developing and managing conflicts by negotiation and mediation outside 
of court against literature copyright infringement revealed that “ The Talk”  was the 
most important thing. This involved allowing the parties to talk together freely and 
without time limitations of the discussion. Given that in the process of negotiations, 
mediated by a mediator or conciliator, the parties may have things in mind they            
do not wish to share with the other party, and only provide the information they 
deem necessary, the mediator or conciliator must be ready to get involved and 
provide knowledge as a consultant in the dispute. For offenses relating to copyright 
laws, the literature conciliator must have knowledge and understanding of copyright 
laws, entrepreneurship and writing ethics. 
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 ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จากรองศาสตราจารย์
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ในทุกวงการแห่งวิชาการและวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษา วงการการแพทย์ หรือ
วงการบันเทิง ตัวอักษรทุกตัว ค าทุกค า วลีทุกวลี ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เช่น บทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์ความรู้ (Knowledge) วงการบันเทิง บทเพลง หรือบทละคร
ต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งล  าค่าด้านความคิด ( Idea) แต่มีบุคคลบางประเภทกลับน าเอาคุณค่าของ                   
องค์ความรู้และความคิดต้นก าเนิดลักลอบไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา “การลักลอบน าเอาผลงานของผู้อ่ืนถือว่าเป็นการขโมยหรือโจรกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ทางด้านวิชาการและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา
ที่ต้องโทษขั นรุนแรง มีการคว่ าบาตรและประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ล่วงละเมิด
นั น ถ้าเป็นนักวิชาการที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี จะต้องถูกออกจากงานเป็นที่อับอายในหมู่เพ่ือนร่วมงาน” 
(ไพเราะ  เบญจกุล, 2552) 
 ในวงการการศึกษาทั งในประเทศและต่างประเทศ ตั งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นักวิชาการหรืออาจารย์ทุกคนจ าเป็นต้องผลิตบทความวิชาการ 
งานวิจัย เอกสารการสอน ต ารา และหนังสือต่าง ๆ และนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะเป็นต้องท ารายงาน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และผลงานวิชาการที่ดีควรมาจากองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 
มิใช่น าองค์ความรู้ของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือท่ีเรียกว่า “การขโมยทางวรรณกรรม (Plagiarism)” คือ 
การขโมยเอาความคิด ค าพูดและผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ให้เกียรติแก่แหล่งข้อมูลที่ได้มา 
หรือหมายถึง การเอาถ้อยค า และความคิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นจินตนาการ มโนทัศน์ ภาพถ่าย รูปปั้น 
รูปจ าลอง รวมทั งข้อความต่าง ๆ เช่น ค าถาม คติพจน์ สุภาษิต เป็นต้น มาใช้เหมือนเป็นงานของ
ตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือให้เกียรติเจ้าของเดิม นอกจากนี  การขโมยคัดลอกผลงาน
ของผู้อ่ืนยังรวมถึงการน าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาท าใหม่ ไม่ว่างานนั นจะเป็นบทความ ตอนหนึ่งตอนใด
ของหนังสือที่ตีพิมพ์ รายงานที่เพ่ือนท าให้หรือจากไฟล์ข้อมูลของผู้อ่ืน เป็นต้น และรวมถึงใครก็ตาม            
ที่ด าเนินว่าจ้างให้ผู้อ่ืนท าให้ แก้ไขดัดแปลงหรือปรับปรุงงานใหม่ แล้วเสนอผลงานนั นให้อาจารย์
พิจารณาประหนึ่งเป็นงานของตน (ไพเราะ  เบญจกุล, 2552) 
 ในปัจจุบันพบว่าวงการวรรณกรรมไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงมาก อันส่งผลให้เกิดคดี
ฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์  หนังสือหลายเล่มถูกบางคนที่อ้างว่าเป็นนักเขียนน าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์ นักเขียนบางคนอ้างว่าตนเป็นผู้เขียนแต่เมื่อสืบสาวราวเรื่องกันไปแล้วพบว่า            
ได้น าผลงานของผู้อื่นมาคัดลอกโดยที่ไม่มีการแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบมาก่อนและมาตีพิมพ์ถือเป็น
ผลงานของตนเอง เรื่องราวต่าง ๆ จึงต้องไปจบกันด้วยการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งน ามาถึง
ความสูญเสียทั งตัวผู้อ้างผลงานและส านักพิมพ์ 
 เมื่อเป็นเช่นนี  ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
จึงได้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผลงานสร้างสรรค์ 
โดยนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 โดยเริ่มจาก
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การให้ความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรม และค่อย ๆ มีการพัฒนาให้ความคุ้มครองครอบคลุมงาน
สร้างสรรค์อ่ืน ๆ มากขึ นนับตั งแต่นั นเป็นต้นมา (กวิน  นิติมนตรี, 2548) 
 ในปัจจุบัน การคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากลว่าสมควรให้มี  
การคุ้มครองระหว่างประเทศ คือ ประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรม ประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงโรมว่าด้วยการคุ้มครอง
นักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองค์กรแพร่กระจายเสียง หรือประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก 
(WTO) ซึ่งมีมากกว่า 148 ประเทศ รวมทั งประเทศไทยที่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์นและ WTO 
จะต้องให้ความคุ้มครองแก่งานลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกัน ภายใต้มาตรฐานขั นต่ าที่ก าหนด
ไว้ภายใต้สนธิสัญญาทั ง 3 ฉบับดังกล่าว (กวิน  นิติมนตรี, 2548) 
 ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (Copyright and Related Rights) เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ (Creators) ผลงานต่าง ๆ (Works) อาทิ งานวรรณกรรม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น นอกจากนี ยังถือเป็นกลไกส าคัญ
ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริม จูงใจ ให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออก
หรือถ่ายทอดความคิดนั นออกสู่สังคม (กวิน  นิติมนตรี, 2548) 
 ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยทั่วไป             
คนไทยส่วนมากมักจะเรียกทรัพย์สินทางปัญญาว่า “ลิขสิทธิ์” หรือ “ลิขสิทธิ์ทางปัญญา” (กวิน นิติมนตรี, 
2548) 
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้สร้างผลงานวรรณกรรมต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องลิขสิทธิ์
และมีการจดลิขสิทธิ์มากขึ น ดังสถิติการจดแจ้งลิขสิทธิ์ (Statistics of Copyrights Notification 
Classified by Work) และการขอเลขหมายมาตรฐานสากลประจ าหนังสือของประเทศไทย ดังนี  
 
ตำรำงท่ี 1.1 สถิติการจดแจ้งลิขสิทธิ์ (Statistics of Copyrights Notification Classified by Work) 
 

ปี พ.ศ. 
จ ำนวนกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

งำนวรรณกรรม 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2550 1,617 7.75 
พ.ศ. 2551 2,114 10.14 
พ.ศ. 2552 3,621 17.36 
พ.ศ. 2553 4,283 20.54 
พ.ศ. 2554 4,317 20.70 
พ.ศ. 2555 4,903 23.51 

รวม 20,855 100 
  
ที่มำ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555) 
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 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นว่าจ านวนการจดแจ้งลิขสิทธิ์เพ่ิมขึ นทุกปี แสดงให้เห็นว่าหลายคน 
หลายหน่วยงานใส่ใจในงานอันมีลิขสิทธิ์และเพ่ือปกป้องสิทธิ์ของตนเอง หรืออาจดูได้จากจ านวน           
การแจ้งขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ( ISBN) ปี พ.ศ. 2552-2554 ยังแสดงถึงจ านวน                 
การเพ่ิมขึ นของจ านวนหนังสือท่ีพิมพ์ออกมาใหม่ดังตารางที่ 1.2 
 
ตำรำงที่ 1.2 จ านวนการแจ้งขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) ปี พ.ศ. 2552-2554 
 

ปี พ.ศ. จ ำนวนหมำยเลข 
พ.ศ. 2552 26,745 
พ.ศ. 2553 28,359 
พ.ศ. 2554 28,951 
พ.ศ. 2555 31,212 

 
ที่มำ: ส านักหอสมุดแห่งชาติ (2555) 
 
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนการแจ้งขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ หรือ ISBN เพ่ิมมาก
ขึ นในแต่ละปี แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มาก แต่แสดงให้เห็นว่าหลายคนยังเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรม
และยังคงต้องการที่จะมีหนังสือดี ๆ เพิ่มมากขึ น 
 แต่ถึงกระนั น สถิติการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 พบว่า ปี พ.ศ. 2553-2555 มีจ านวนถึง 6,630 คดี ซึ่งเห็นได้ว่าการละเมิดมีเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ 
ตามตารางที่ 1.3  
 
ตำรำงท่ี 1.3 สถิติการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 

ปี พ.ศ. จ ำนวนคดี 
พ.ศ. 2553 2,867 
พ.ศ. 2554 3,147 
พ.ศ. 2555 (ม.ค.-ก.พ.) 616 

รวม 6,630 
 
ที่มำ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555) 
 
 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมอันเป็นการขาดระบบการแก้ไขหรือ
บกพร่องเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการละเมิดอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาจะบานปลายจนท าให้ประเทศ            
ดูขาดความน่าเชื่อถือ 
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ตำรำงท่ี 1.4 สรุปสถิติคดีที่มาสู่ศาล (ความอาญา) ตั งแต่ พ.ศ. 2552-2554 คดีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (เฉพาะงานวรรณกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 
ที่มำ: ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (2554) 
  
 ผู้ศึกษาได้ค้นหา ผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ น ทั งผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิดมีคดี
ตัวอย่าง เช่น คดีที่ส านักพิมพ์จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซัน (John Wiley & Sons) เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง               
นายสุภาพ เกิดแสง นักศึกษาไทยปริญญาโททางด้านคณิตศาสตร์  ซ่ึงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย              
เซาธ์เทิร์น แคลอฟอร์เนีย (ยูเอสซี) ว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์ส านักพิมพ์ด้วยการซื อต าราเรียน จ านวน 8 ปก
ที่จัดพิมพ์และจ าหน่ายในต่างประเทศ แล้วน ามาขายต่อผ่านเว็บประมูลออนไลน์อีเบย์ให้แก่ผู้ซื อ               
ในสหรัฐอเมริกาท าให้ส านักพิมพ์ได้รับความเสียหาย และคณะลูกขุนได้ขอให้จ่ายค่าเสียหายให้กับ
ส านักพิมพ์เป็นวงเงิน 600,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 18 ล้านบาท จ าเลยได้ท าการอุทธรณ์ต่อศาล
สูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาและศาลสูงสุดรับพิจารณาค าอุทธรณ์โดยจะเริ่มไต่สวนคดีในประมาณปี พ .ศ. 
2555 นี  เป็นต้น (มติชนออนไลน์, 2555)  
 ผลกระทบอีกประการหนึ่ง คือปัญหาที่คณาจารย์หรือนักวิชาการ หรือแม้แต่นักเขียน                            
ทั่ว ๆ ไป ขโมยคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความก้าวหน้าและผลประโยชน์ทางการเงินของ
ตนเองแล้ว ต่างประเทศ สื่อต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ มีการประโคมข่าวให้ทราบกันทั่วโดย
ผ่านสื่อหลาย ๆ ประเภท และจะถูกลงโทษอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงหลาย ๆ ท่าน ต้องถูก
ปลดจากต าแหน่งหรือแม้แต่นักวิชาการหลาย ๆ ท่านก็ต้องพลาดรางวัลต่าง ๆ เพราะความ “ไม่รู้” 
“ไม่ใส่ใจ” หรือ “เจตนา” ขโมยงานวรรณกรรมนั น ๆ 
 เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี แล้ว คู่กรณีต่าง ๆ มักจัดการกับปัญหาโดยเข้าสู่กระบวนการทาง
ยุติธรรม และผลที่ออกมาคือ ฝ่ายจ าเลยมักสูญเสียทรัพย์อันเป็นจ านวนมากเพ่ือยุติความขัดแย้ง               
ที่เกิดขึ น 
 ผู้ศึกษาพยายามค้นหางานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความขัดแย้งการละเมิด
ลิขสิทธิ์นอกศาล ก็ยังไม่ปรากฏมีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี   
 ส าหรับผลการศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ (2549) พบว่า 
ในแต่ละปีมีปริมาณคดีขึ นมาสู่ศาลฎีกาเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ปริมาณคดีที่ขึ นมาสู่ศาลฎีกา และอยู่ในระหว่างการพิจารณา กับจ านวนผู้พิพากษาในศาลฎีกา                   

ปี พ.ศ. เรื่องท่ีฟ้อง (คดี) จ ำนวนข้อหำ 
พ.ศ. 2552 - คดีละเมิดงานวรรณกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 120 
พ.ศ. 2553 - คดีละเมิดงานวรรณกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 124 
พ.ศ. 2554 - คดีละเมิดงานวรรณกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 90 
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จะเห็นได้ว่าระหว่างปริมาณคดีที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ น  กับอัตราก าลังของบุคลากรเป็นสัดส่วนที่              
ไม่สมดุลกัน และภาวการณ์ของคดีที่ เพ่ิมมากขึ นส่งผลให้ผู้ พิพากษาแต่ละท่านต้องแบกภาระ             
การพิจารณาคดีมากขึ น ซึ่งแม้จะปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังแล้วก็ยังไม่อาจพิจารณาพิพากษาคดี               
ให้ลุล่วงตามปริมาณคดีความที่เพ่ิมมากขึ นได้ ศาลยุติธรรมไม่อาจาเพ่ิมจ านวนผู้พิพากษาศาลฎีกาให้
สอดคล้องกับปริมาณคดีที่เพ่ิมขึ นได้ รวมทั งวิธีการด าเนินคดีในศาลรูปแบบเดิมก็ไม่อาจรองรับปัญหา
ในเรื่องประเภทของข้อพิพาทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันที จึงส่งผลให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลและคดีล่าช้า
ในปัจจุบัน การน าเอาวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลฎีกาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากการ
พิจารณาคดีโดยปกติซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดี เป็นผลให้การด าเนินคดีเสร็จ
สิ นไปได้โดยความรวดเร็ว และยังให้เกิดความพอใจแก่คู่ความที่มีส่วนในการรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกันด้วย 
 ด้วยปัญหาที่เกิดขึ นนี  ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทยและได้รับความยินยอมจากคู่กรณีต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ น และเพราะ
เป้าหมายส าคัญที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกคนอยากเห็นเป็นผลส าเร็จตั งแต่ก่อนลงมือท างานคือ การท า
ให้คู่ความหรือคู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั น แต่ความส าเร็จนี ต้องอาศัยการเรียนรู้
บุคคล การท าความเข้าใจบุคคล ความเข้าใจปัญหา ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน 
ความเมตตาและการรอคอย และที่ส าคัญวิธีการล าดับความคิด การวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุดตรงประเด็น (ซึ่งแนวคิดทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย               
มีความส าคัญอย่างมาก) ผู้ศึกษาหากอาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว  ก็ยากท่ีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จะท างานได้เป็นผลส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ (มนตรี  ศิลป์มหาบัณฑิต, 2555)  
 ดังนั นในฐานะที่ผู้ศึกษา ซึ่งประกอบอาชีพในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นระยะเวลามากกว่า 
20 ปี ได้ประสบกับปัญหาข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยวรรณกรรม
และสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะน ากระบวนการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ               
ที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาลทั งกรณีข้อขัดแย้ง  
ที่ยังไม่มีการฟ้องร้อง หรือฟ้องร้องแล้วแต่ศาลยังมิได้ตัดสิน เพ่ือพิจารณาแนวทางการไกล่เกลี่ยให้มี
ประสิทธิผลมากขึ น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
 1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท วิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
 1.2.3 เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม  
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1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 เน้นการศึกษาเฉพาะการจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
การละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะวรรณกรรมของสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทยกรณีขัดแย้งที่ยังไม่มีการฟ้องร้อง และกรณีความขัดแย้งที่มีการฟ้องร้องแล้วแต่ศาลยังมิได้ตัดสิน
ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล 
 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 เป็นการน าคดีที่ผู้ศึกษาได้ตกเป็นทั งโจทก์และจ าเลยเกี่ยวกับคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมกับ
กรณีศึกษาที่เกิดขึ นจริงกับผู้ประกอบธุรกิจในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ คือเกิดขึ นในสมาคมผู้จัดพิมพ์และ              
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาทั ง 5 กรณี เป็นกรณีที่มิใช่การเจรจาไกล่เกลี่ยในศาล
หรือกรณีที่ศาลให้ไกล่เกลี่ย และผู้ศึกษาเองเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  
 
1.6 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย  
 การศึกษากรณีศึกษาในครั งนี เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงจากเอกสาร และกรณีศึกษา             
การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม จ านวน 5 กรณีศึกษา ผลการศึกษาสามารถน าประยุกต์ใช้ในกรณี              
ข้อพิพาทท่ีมีความคล้ายกันตามความเหมาะสมในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม  
 
1.7 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  
 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ น 
 “สิทธิข้างเคียง” หมายความว่า การน าเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดง เช่น นักแสดง                    
ผู้บันทึกเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ  
 “วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ท าขึ นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

ศึกษาวิเคราะห์หาสาเหต ุ
การละเมิดลิขสิทธิ ์กรณีศึกษาการจัดการ 

ความขัดแย้งโดยการเจรจา
ไกล่เกลี่ยกรณีความผดิ

เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
วรรณกรรมนอกศาล 

สังเคราะห์
แผนพัฒนาการ
เจรจาไกลเ่กลี่ย

กรณลีะเมิดลิขสิทธิ์
วรรณกรรม วิเคราะห์แนวทางการเจรจา

ไกล่เกลี่ยที่ใช้อยู่เดมิ 
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 “ละเมิด” หมายความว่า การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมอันเกิดจากการท าซ  า  
 “ท าซ  า” หมายความว่า คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณา                
ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  ทั งนี  ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วย
วิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ นใหม่ ทั งนี  ไม่ว่าทั งหมดหรือ
บางส่วน 
 “ดัดแปลง” หมายความว่า ท าซ  าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ าลอง
งานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ นใหม่  ทั งนี  ไม่ว่าทั งหมด
หรือบางส่วน (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรม
หรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่  
 “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง              
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจ าหน่าย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานท่ีได้จัดท าขึ น  
 “การโฆษณา” หมายความว่า การน าส าเนาจ าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใด
ที่ท าขึ นโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจ าหน่ายโดยส าเนาจ าลองนั นมีปรากฏต่อสาธารณชน
เป็นจ านวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั น  
 “การขโมยทางวรรณกรรม” หมายความว่า การขโมยเอาความคิด ค าพูดและผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ให้เกียรติแก่แหล่งข้อมูลที่ได้มา 
    “การเจรจาไกล่เกลี่ย” หมายความว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามมา
ช่วยเหลือให้คู่ความพูดคุยกันและเป็นการช่วยให้คู่ความทั งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน            
แต่ ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิด
การประนีประนอมยอมความจากความสมัครใจของคู่ความทั งสองฝ่ายเป็นส าคัญ  ดังนั น ฝ่ายใด             
ฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใดก็ย่อมได้ 
 “การเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล” หมายความว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สาม
มาช่วยเหลือให้คู่ความพูดคุยกันและเป็นการช่วยให้คู่ความทั งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
โดยศาลไม่ได้มาร่วมรับรู้ถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั น 
 “การจัดการความขัดแย้ง” หมายความว่า กระบวนการยุติปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกอย่าง
ชัดเจนในสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ความไม่เห็นด้วยหรือความไม่ลงรอยกันระหว่างคู่กรณี 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.8.1  ทราบสาเหตุของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
 1.8.2 ทราบถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
 1.8.3 ทราบถึงแนวทางทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  
 2.1.1 ความหมายของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
   ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ 
โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์                  
ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 2556) 
   ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยทั่วไป
คนไทยส่วนมากมักจะเรียกทรัพย์สินทางปัญญาว่า “ลิขสิทธิ์” หรือ “ลิขสิทธิ์ทางปัญญา” (กวิน นิติมนตรี, 
2548) 
   ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถือเป็นช่วงของเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้น       
มีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น การลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้นของภาคเอกชน                     
การขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น การพัฒนาแนวคิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกิดข้ึน 
(เยาวลักษณ์ เคลือบมาศ, 2556) 
   อนุสัญญาก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Convention Establishing the 
World Intellectual Property Organization, 1967) ก าหนดรายชื่อของสิ่งที่จะได้รับการคุ้มครอง
จากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้ 
   1. ผลงานด้านวรรณกรรม ศิลปะ และด้านวิทยาศาสตร์ 
   2. การแสดงของศิลปินนักแสดง การบันทึกแผ่นเสียง และการออกอากาศ 
   3. การประดิษฐ์ในทุกสาขาที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ 
   4. การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 
   5. แบบผลิตภัณฑ์ 
   6. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อและการระบุชื่อที่ใช้ในการ
พาณิชย์ 
   7. การป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม และ 
   8. สิทธิอ่ืน ๆ อันเกิดจากกิจกรรมที่เกิดจากปัญญา ในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
วรรณกรรม และศิลปะ (เข้าใจลิขสิทธิ์ และสิทธิข้างเคียง กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2556) 
   ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ทรัพย์สินอุตสาหกรรม  
    ทรัพย์สินอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ที่เป็นผลงานการออกแบบรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความสวยงาม 
ทรัพย์สินอุตสาหกรรมยังรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แผนผังภูมิของวงจร             
ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการคุ้มครองการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม  
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   2. ลิขสิทธิ์ 
    ลิขสิทธิ์ คุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เช่น หนังสือ เพลง ภาพวาด               
รูปแกะสลัก ภาพยนตร์ และการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในภาษาอ่ืน ๆ ในยุโรปนอกจากภาษาอังกฤษ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์จะรู้จักกันภายในชื่อ Author’s Right (สิทธิของผู้สร้างสรรค์) ในขณะที่ Copyright เป็น
กฎหมายที่คุ้มครองผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ  
    ระบบลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนายโจฮัน โกเทนเบิร์ก 
(Johann Gutenberg) ในราวปี ค.ศ. 1450 สิ่งประดิษฐ์นี้ได้ก่อให้เกิดระบบลิขสิทธิ์ขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพราะสมัยนั้นเป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ผลงานด้านวรรณกรรมต่าง ๆ ได้ถูกน ามาตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง การลักลอบตีพิมพ์ผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงได้เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส านักพิมพ์ต่าง ๆ จึงท าให้มีการเรียกร้องให้มีระบบการจดทะเบียน
สิ่งพิมพ์ขึ้น 
    ต่อมาในปี ค.ศ. 1710 จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Statue of Anne ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ และกฎหมายฉบับนี้ได้กลายเป็น
แม่แบบของกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศ  
    ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการแสดงออกทางความคิด (Expression of Idea)  
แต่ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิด (Idea) ซึ่งยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ปรากฏออกมา งานลิขสิทธิ์ไม่จ าเป็นต้องมี
ความใหม่ (Novelty) เพียงแต่สร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่ท าซ้ าหรือ
ดัดแปลงงานของผู้อ่ืน ทั้งนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จโดยไม่
ต้องจดทะเบียน   
 2.1.2 กฎหมายลิขสิทธิ์ 
   กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีพ้ืนฐานจากประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ในปี 
พ.ศ. 2435 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช 
   ภายใต้ระบบกฎหมายและการปกครองในยุคนั้น ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ                 
มีผลเสมือนหนึ่งกฎหมาย เพราะประกาศกังกล่าวเป็นพระราชโองการ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับทุกคน และ
ประกาศนี้ยังถูกกล่าวอ้างว่าเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศไทย เพราะภายในเนื้อหาของ
ประกาศมีอ านาจให้อนุญาตในการท าซ้ าหนังสือเป็นหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ            
แต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ท าซ้ า ดัดแปลง หรือโฆษณา  
   ต่อมาเมื่อประกาศหอพระสมุดวชิรญาณไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่หนังสือ           
อ่ืน ๆ ได้ ความจ าเป็นในการคุ้มครองผู้สร้างสรรค์หนังสือเล่มอ่ืนด้วยจึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
กรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2444 
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยก้าวสู่ระดับระหว่างประเทศเมื่อ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคในอนุสัญญาเบิร์น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องตรากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
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กับอนุสัญญาเบิร์น โดยกฎหมายนี้มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 
2474” และได้ยกเลิกการใช้พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2444 
   ปี พ.ศ. 2521 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 
2444 และเรียกใหม่ว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521” โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 
มีผลใช้บังคับโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 
   ปี พ.ศ. 2537 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพ่ือใช้แทนกฎหมาย
เดิม โดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 คือ เพ่ือยกระดับกฎหมายลิขสิทธิ์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน 
(GTZ), 2551) 
 2.1.3 งานที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครอง 
   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 9 
ประเภท ได้แก่ 
   1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา สุนทรพจน์ เป็นต้น 
   2. งานนาฏกรรม เช่น ท่าเต้น ท่าร า การแสดงโดยวิธีใบ้ เป็นต้น 
   3. งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้น งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม 
แผนที่ เป็นต้น 
   4. งานดนตรีกรรม เช่น เพลง ค าร้อง ท านอง โน้ตเพลง เป็นต้น 
   5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิซีดี วิดีโอ เป็นต้น 
   6. งานภาพยนตร์ หมายถึง ภาพยนตร์และเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี) 
   7. สิ่งบันทึกเสียง เช่น เทป แผ่นซีดี เป็นต้น 
   8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึง การกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง และ
การกระจายภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ 
   9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนศิลปะ เป็นต้น (วารสาร
ทรัพย์สินทางปัญญา, 2548) 
 2.1.4 งานอันซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์ 
   งานซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
   1. สิ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าไม่มีลิขสิทธิ์ ได้แก่ 
    1.1 ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่างสารอันมิใช่
งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
    1.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
    1.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
    1.4 ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
    1.5 ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ของข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่างสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
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รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่น ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และ
รายงานของทางราชการ ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
   2. งานซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์โดยสภาพ 
    คือ การสร้างสรรค์งานซึ่งไม่ได้รับรองว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และการสร้างสรรค์งาน ซึ่งขาดองค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
   3. งานซึ่งสิ้นอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว 
    คือ งานที่หมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว และจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมาย ลิขสิทธิ์ และจะกลายเป็นสมบัติของสาธารณะ ซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทน และไม่มีผู้ใดสามารถอ้างความเป็นเข้าของงานได้ 
   4. งานซึ่งมีการสละลิขสิทธิ์แล้ว 
    คือ งานที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจสละสิทธิ์ในงานของตน ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์
สละสิทธิ์โดยสิ้นเชิง งานนั้นจะกลายเป็นสมบัติสาธารณะ 
 2.1.5 องค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
   1. เป็นการแสดงออกซ่ึงความคิด  
    การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะขยายถึงการแสดงออกซึ่งความคิด แต่ไม่รวมถึงความคิด 
กรรมวิธี วิธีปฏิบัติหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
   2. เป็นการแสดงออกซ่ึงงานในชนิดที่กฎหมายรับรอง 
    กฎหมายลิขสิทธิ์จะแบ่งประเภทของงานที่สามารถขอความคุ้มครองได้ สิ่งที่ไม่ได้
ก าหนดว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อาจได้รับคุ้มครอง
ภายใต้แขนงสาขาอ่ืนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
และความลับทางการค้า 
   3. ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
    หลักของการสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง คือ งานของผู้สร้างสรรค์ท่ีสร้างสรรค์งาน
ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้สร้างสรรค์งาน 
   4. ต้องไม่ใช่งานอันขัดต่อกฎหมาย 
    เป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เช่น ภาพหรือภาพยนตร์ลามก หนังสือหรือภาพที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น 
 2.1.6 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
   การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แยกออกได้ดังนี้ 
   1. การได้ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ 
    การได้ลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้
สร้างสรรค์ข้ึนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
    1.1 ในกรณีที่ยังไม่ได้โฆษณา ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรืออยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยตลอดระยะเวลา หรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น 
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    1.2 ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระท า
ขึ้นในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีท่ีการโฆษณาครั้งแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืน
ที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการ
โฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้
สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 
   2. การได้ลิขสิทธิ์โดยการจ้างท าของ 
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการจ้างท าของ คือ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการ
รับจ้างบุคคลอ่ืนให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
   3. การได้ลิขสิทธิ์โดยการจ้างแรงงาน 
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการจ้างแรงงาน คือ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่ง
การจ้างแรงงาน 
   4. การได้ลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
    การได้ลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่น ย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตาม
ค าสั่ง หรือในการควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   5. การได้ลิขสิทธิ์โดยการรับโอน 
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการรับโอน คือ ลิขสิทธิ์ย่อมโอนแก่กันได้ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์
อาจโอนสิทธิของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ และจะโอนโดยมีก าหนดเวลาหรือ
ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 
   6. การได้ลิขสิทธิ์โดยทางมรดก 
    การได้ลิขสิทธิ์ทางมรดก ซึ่งอาจจะรับมรดกลิขสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรม 
หรือรับโอนมาโดยทางพินัยกรรม เพราะลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ตาย 
   7. การได้ลิขสิทธิ์โดยการควบบริษัท 
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการควบบริษัท คือ บริษัทใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิและความรับ
ผิดบรรดาที่มีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 
   8. การได้ลิขสิทธิ์โดยการรวบรวม 
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการรวบรวม คือ งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มารวบรวม หรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัย
เครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวม หรือประกอบเข้าด้วยกัน หากผู้รวบรวมหรือประกอบเข้ากัน
ได้รวบรวม หรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้น โดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้
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ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ให้ผู้ที่รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่รวบรวมหรือ
ประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ที่มีอยู่ในงานหรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดของผู้สร้างสรรค์เดิม ที่ถูกน ามารวบรวมหรือประกอบ  
เข้ากัน 
   9. การได้ลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลง  
    การได้ลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลง คือ งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลง
นั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ดัดแปลงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง (นิวัฒน์ มีลาภ, 2548) 
 2.1.7 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
   ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีสิทธิที่จะ
แสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอนดัดแปลง หรือท าโดยประการอื่นใดแก่งานนั้น จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ
ของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิจะฟ้องบังคับตาม
สิทธิได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่ตะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 2.1.8 การอนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ 
   การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ มีรูปแบบการอนุญาตอยู่ 3 แบบ คือ 
   1. การอนุญาตโดยทั่วไป คือ การอนุญาตที่ไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะ
อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ์ที่เคยอนุญาตไปแล้วใช้ได้อีก และเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิที่จะใช้งานนั้นได้ด้วย 
   2. การอนุญาตให้แต่ผู้เดียว คือ การอนุญาตท่ีห้ามไม่ให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาต
ให้แก่บุคคลอื่นใช้สิทธินั้นได้อีก 
   3. การอนุญาตให้แต่ผู้เดียวโดยเด็ดขาด คือ การอนุญาตที่ห้ามให้เจ้าของลิขสิทธิ์
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธินั้นอีก 
 2.1.9 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
   อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้
แยกออกตามประเภทของงานแต่ละชนิด ซึ่งอายุแห่งการคุ้มครองของงานจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ว่าเป็น
งานประเภทไหน นอกจากนี้การเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองจะแตกต่างกันไปด้วย ส าหรับกรณีนี้จะ
ขออธิบายมุ่งเน้นเฉพาะอายุแห่งการคุ้มครองงานวรรณกรรม ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
   บทบัญญัติตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  
   “มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา ห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความ
ตายในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ 
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ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย  ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้
สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น  ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปี 
นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
   ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ข้ึน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับ
แต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก” 
   “มาตรา 20 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้
สร้างสรรค์ใช้ นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ  ห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างงาน            
นั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปี นับแต่ได้มี
การโฆษณาเป็นครั้งแรก 
   ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 19 และ มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 สามารถแยกหลักในการเริ่มนับอายุและการก าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดย
พิจารณาจาก 1) กรณีรู้ตัวผู้สร้างสรรค์ 2) กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม 3) กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง 
หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 4) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ 
   1. กรณีรู้ตัวผู้สร้างสรรค์ อายุแห่งการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์นั้นมีอยู่ตลอดอายุของผู้
สร้างสรรค์ และให้มีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หากผู้สร้างสรรค์ถึง
แก่ความตายก่อน แต่ที่ได้มีการโฆษณางานที่ตนได้สร้างสรรค์ข้ึน ให้อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์มีอยู่
ต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
   2. กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์มีอยู่ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์
ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หากผู้สร้างสรรค์ร่วม
คนสุดท้ายถึงแก่ความตายก่อนมีการโฆษณางานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ให้ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น
มีอยู่ต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก  
   3. กรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ กฎหมายก าหนดให้
เริ่มนับอายุการคุ้มครองเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ได้มีการสร้างสรรค์งานขึ้น หากแต่ถ้าได้มีการโฆษณา
งานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาครั้ง
แรก 
   4. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ กฎหมายก าหนดให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้
สร้างสรรค์งานขึ้นและหากได้มีการได้มีการน าโฆษณางานในระหว่างเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอยู่เป็น
เวลาห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
 
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 2.2.1 ประเภทของการละเมิดลิขสิทธิ์ 
   1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือขั้นต้น (Primary Infringement หรือ Direct 
Infringement) หมายถึง การกระท าท่ีกฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแต่ละประเภท ซึ่งผู้
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าการละเมิดเป็นผู้ท าซ้ าหรือดัดแปลงโดยตรง 
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   2. การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยอ้อมหรือขั้นรอง (Secondary Infringement หรือ 
Indirect Infringement) หมายถึง ผู้กระท ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้น ๆ ได้ท าขึ้นมาโดยละเมิด
แต่ยังได้กระท าเพ่ือขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ น าหรือสั่ง
เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 2.2.2 บทก าหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ 
   1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง มีโทษปรับตั้งแต่ 20 ,000 บาท ถึง 200,000 บาท 
หากเป็นการกระท าเพ่ือการค้า มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100 ,000 บาท ถึง 
800,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
หากเป็นการกระท าเพ่ือการค้า มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 ,000 บาท ถึง 
400,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   ผู้ใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อพ้น
โทษแล้วยังไม่ครบก าหนดห้าปีกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นี้อีก จะต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
   กรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นี้ ให้ถือว่า
กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่พิสูจน์
ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 2.2.3 การด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
   คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นคดีที่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 ซึ่งสามารถฟ้องร้องคดีได้ 2 แบบ คือ การฟ้องร้องคดีทางแพ่ง และการฟ้องร้องทางอาญา ซึ่งมี
ความแตกต่างกันดังนี้ 
   1. การฟ้องร้องคดีทางแพ่ง 
    การฟ้องร้องคดีทางแพ่ง เป็นการฟ้องร้องเพ่ือเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ
ละเมิด ผู้ฟ้องร้องสามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรับการน าสืบของ
หารฟ้องร้องทางแพ่งนั้น เพียงน าสืบให้รู้ว่าเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นจริงและมีความเสียหายก็สามารถ
ที่จะชนะคดีได้ ส าหรับอายุความการฟ้องร้องคดีลิขสิทธิ์ทางแพ่งคือภายใน 3 ปี นับแต่ทราบว่ามีการ
ละเมิดเกิดขึ้น 
    การฟ้องร้องคดีทางแพ่ง ไม่จ าเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจ เพียงแค่ผู้ถูก
ละเมิดเก็บรวมรวมพยานหลักฐาน และเอกสารประกอบคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถน าไปยื่นฟ้อง
ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา หรือศาลแพ่งในเขตอ านาจศาล เมื่อผู้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ยื่นค าฟ้อง               
และศาลประทับรับฟ้องและลงเลขคดีแล้วศาลจะส่งค าฟ้องไปยังจ าเลย เพ่ือเรียกให้จ าเลยมาแก้ต่าง
ภายใน 30 วัน และหากภูมิล าเนาของจ าเลยไม่มีคนลงนามรับค าฟ้อง เจ้าหน้าที่ของศาลจะผิด
ประกาศไว้ที่หน้าบ้านของจ าเลย และนับเวลาไปอีก 15 วัน หากจ าเลยไม่มายื่นค าให้การ ถือว่าจ าเลย
ขาดนัดยื่นค าให้การ จ าเลยไม่มีสิทธิ์แก้คดีด้วยตนเองถือว่ารับค าฟ้องของโจทย์ทุกประการ หากจ าเลย
ยื่นค าให้การแก้ต่าง ต้องน ามาสืบต่อไปในชั้นศาล โดยศาลจะนัดวันไกล่เกลี่ย  
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    หากจ าเลยไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ศาลจะนัดสืบพยาน  ตาม
ขั้นตอนการด าเนินคดีต่อไปจนพิพากษาถึงที่สุด หากจ าเลยไม่มาด าเนินการแก้ต่างต่อศาลสักครั้ง    
ศาลจะถือว่าขาดนัดพิจารณา โจทก์สามารถยื่นค าร้องขอให้โจทก์ชนะคดีเนื่องจากจ าเลยขาดนัด
พิจารณา เมื่อศาลพิพากษาตามร้องดังกล่าว โจทก์สามารถด าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์เอากับจ าเลยได้ 
โดยติดต่อกับส านักงานบังคับคดี จ าเลยจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
ดังนั้น ผู้ศึกษาขอสรุปแผนผังการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางแพ่ง 
   2. การฟ้องร้องคดีทางอาญา  
    การฟ้องร้องคดีอาญา เป็นการฟ้องร้องเพ่ือลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ อาจท าให้                
ผู้ละเมิดต้องโทษจ าคุก วัตถุประสงค์ของการฟ้องร้องคดีทางอาญาเพ่ือให้ผู้ละเมิดเกรงกลัวต่อ              
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์  การน าสืบเพ่ือฟ้องคดีอาญานั้นต้องพิสูจน์จนสิ้น              
ข้อสงสัยว่าผู้ละเมิดได้กระท าผิดจริงทั้งหมดตามข้อกล่าวหา แต่คดีอาญาเป็นคดีที่ยอมความกันได้  
    การฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางอาญาจ าเป็นต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือ
ด าเนินคดีกับต ารวจ โดยรวบรวมพยานหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับการฟ้องทางแพ่ง 
เพ่ือให้ต ารวจออกหมายเรียก หรือร้องต่อศาลเพ่ือออกหมายค้นหรือหมายจับไปยังผู้กระท าการละเมิด 
    ผู้ละเมิดหรือจ าเลยต้องถูกน าตัวมาสอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ และหาก
พบว่าจ าเลยกระท าการละเมิดจริง ในขั้นต้นจ าเลยอาจถูกคุมขัง และจ าเลยอาจหาหลักทรัพย์มา
ประกันตัว จากนั้นต ารวจจะรวบรวมส านวนเพ่ือยื่นต่ออัยการให้สั่งฟ้อง และน าตัวจ าเลยไปไต่สวนใน
ชั้นศาล และด าเนินคดีไปตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดี ผู้ถูกละเมิดอาจยื่นค าร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วมกับอัยการได้ 
    ในการฟ้องร้องทางอาญานี้ คดีสามารถเข้าสู่การไกล่เกลี่ยเช่นเดียวกับคดีแพ่งได้ 
แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ สามารถจะสืบพยานจนหมดสิ้นได้ ศาลพิพากษาหากไม่เห็นผิด หรือน า
สืบไม่ชัดเจนจนสิ้นสงสัย ศาลจะยกฟ้องคดี หากน าสืบจนเห็นสิ้นแล้วศาลอาจพิพากษาปรับและจ าคุก
ตามล าดับโทษ โดยอาจให้รอลงอาญาไว้หากจ าเลยกระท าผิดครั้งแรก  
    การฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์นี้ มีการด าเนินคดีที่ซับซ้อน และสิ้นเปลืองทั้งเวลา
และทรัพย์สิน และยิ่งการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี การฟ้องจึงต้องย้าย
ไปพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น กระบวนการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นอกจาก 2 
รูปแบบที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีกระบวนการด าเนินคดีหรือการจัดการความขัดแย้งคดีละเมิดลิขสิทธิ์ใน
อีกรูปแบบหนึ่งคือ “กระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย” 
 
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้งและการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย 
 การศึกษาการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งคดี
ความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นการมุ่งที่จะท าความเข้าใจสาเหตุแห่งการเกิด
ความขัดแย้ง การขยายตัวของความขัดแย้ง และกระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในแต่
ละกรณีศึกษา โดยน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการและ
ความแตกต่างในการน าทฤษฏีมาปรับใช้ในแต่ละกรณีศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 
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 2.3.1 ความหมาย ความเป็นมาเก่ียวกับความขัดแย้ง 
   ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นกระบวนการความมีปฏิสัมพันธ์แสดงออกอย่างชัดเจน
ในสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ความไม่เห็นด้วยหรือความไม่ลงรอยกันภายในหรือระหว่างแก่นแท้ของสังคม 
(Rahim, 1992)  
   ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้กับคน 2 คนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคลภายในหน่วยงานเดียว 
หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่คนละหน่วยงานหรือคนละองค์กร หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวเดียวกันก็
สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ ความขัดแย้งถือเป็นข้อดีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเหล่านั้นหา
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นความวิธีการต่าง ๆ 
   ความขัดแย้ง (Conflict) มีทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ หากไม่ท าความ
เข้าใจและบริหารไม่ดี ความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ภายหลัง ดังนั้น มนุษย์จ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจและยอมในธรรมชาติของความขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง 
   สิทธิพงศ์ สิทธิขจร กล่าวไว้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แนวประเพณี
นิยม แนวคิดนี้ได้แพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1930-1948 คิดว่าความขัดแย้ง (Conflict) เป็นสิ่งไม่ดี          
มองในแง่ลบและมีผลกระทบกระเทือนต่อองค์กร ดังนั้น ถ้าหากสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง 
และผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต้องหาวิธีในการก าจัดความขัดแย้งที่
เกิดมาให้หมดไปด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การออกกฎระเบียบหรือสร้างกระบวนการที่เข้มงวดเพ่ือขจัด
ความขัดแย้งให้หมดไป 
   2. แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations View) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
แนวพฤติกรรม (Behavioral View) แนวคิดนี้ได้แพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1949-1975 มีความคิดว่า
ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แนวคิดด้าน                 
มนุษยสัมพันธ์นี้สนับสนุนการยอมรับความขัดแย้ง โดยอธิบายว่าเหตุผลของการมีความขัดแย้งเพราะ
ไม่สามารถถูกก าจัดได้และความขัดแย้งอาจก่อประโยชน์ต่อองค์กรได้บ้างในบางเวลา 
   3. แนวคิดสมัยใหม่ (Contemporary View) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิด
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive View) แนวคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1976 โดยมีแนวคิดที่ว่าเมื่อแนวคิดด้าน
มนุษยสัมพันธ์ยอมรับความขัดแย้ง แนวคิดสมัยใหม่จึงสนับสนุนความขัดแย้งบนรากฐานที่ว่าถ้า
องค์กรที่มีแต่ความสามัคคี ปรองดอง สงบสุข หากไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง การให้
ความร่วมมือแก่องค์กรของบุคลากรจะกลายเป็นความเฉื่อยชา อยู่เฉย และไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการคิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ แนวคิดสมัยใหม่นี้จึงยอมรับและสนับสนุนให้
ผู้บริหารองค์กรรักษาระดับความขัดแย้งระดับต่ าเพ่ือเป็นกลวิธีในการบริหารองค์ให้เติบโตและ
สร้างสรรค์ 
   จากแนวคิดทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่ม
แนวคิดเดิมกับกลุ่มแนวคิดสมัยใหม่ โดยนักวิชาการผู้สนับสนุนกลุ่มแนวคิดเดิม (Traditional View) 
คือ Max Weber และ Frederick Taylor โดยทั้งสองมีความเห็นตรงกันว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มี
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ประโยชน์ ก่อให้เกิดแต่ความมุ่งร้าย ท าลายล้างและสร้างความรุนแรง ท าให้ผลการปฏิบัติงานมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ า ท าให้เกิดความเฉื่อยชา ไม่สร้างสรรค์ และคิดหาทางออกของความขัดแย้งโดยการออก
กฎระเบียบที่เข้มงวดเพ่ือขจัดความขัดแย้งให้หมดไป ส่วนแนวคิดใหม่สมัยใหม่เห็นว่าความขัดแย้งเป็น
ธรรมชาติ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และควรรักษาระดับของความขัดแย้งระดับต่ าไว้เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาองค์กรที่สร้างสรรค์ (Robbihns, 1983) ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แนวคิดความขัดแย้ง  
ที่มา: สิทธิพงศ ์ สิทธิขจร (2553) 
 
ตารางท่ี 2.1 มุมมองเปรียบเทียบเกี่ยวกับความขัดแย้ง  
 

แนวคิดดั้งเดิม แนวคิดสมัยใหม่ 
1. ความขัดแย้งควรจะถูกก าจัดให้หมดไปจาก

องค์การ เพราะจะท าให้เกิดความแตกแยก
และเป็นตัวการท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ในองค์การที่มีการบริหารที่ดีจะไม่มีความ
ขัดแย้ง 

3. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ 
4. ความขัดแย้งเป็นผลมาจากความผิดพลาด

ของการบริหาร 
5. ความขัดแย้งเป็นของเลว เพราะน าไปสู่

ความเครียด ความเป็นศัตรูกันของบุคคล 
6. โดยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแล้ว

ผู้บริหารสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น การก้าวร้าว  
เป็นต้น 

1. ความขัดแย้ง อาจเป็นสิ่งที่ดีที่จะส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานในองค์การ ดังนั้นควรบริหาร
ความขัดแย้งให้เกิดผลดีที่สุดความขัดแย้ง
อาจจะมีประโยชน์หรืออาจมีโทษขึ้นอยู่กับ
วิธีการบริหารความขัดแย้ง 

2. ในองค์การที่ดีที่สุด จะมีความขัดแย้งใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสม ที่จะช่วยกระตุ้น
และจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
4. ความขัดแย้งเป็นผลมาจากความแตกต่าง 

ของสิ่งจูงใจที่ได้รับ เป้าหมายและค่านิยมใน
องค์การ ความขัดแย้งอาจเกิดจากความ
ก้าวร้าวตามธรรมชาติของมนุษย์ 

5. ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยกระตุ้น
ให้คนพยายามแก้ปัญหา 

แนวคิดใหม่ 

สร้างสรรคส์ามัคค ี องค์กรเจริญ 

แตกความสามัคค ี องค์กรเสื่อม 

แนวคิดเดิม 

ความขัดแย้ง 



19 
 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)   
 

แนวคิดดั้งเดิม แนวคิดสมัยใหม่ 
 6. มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการท างาน ของคน 

ปัจจัยความขัดแย้งผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็นต้น 

 
ที่มา: พรนพ พุกกะพันธ์ (2542) 
 
 2.3.3 พฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้ง  
   เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2530) ได้สรุปแบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้ง 5 แบบ คือ 
   1. Withdrawing ลักษณะแบบ “เต่า” (ถอนตัว หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความ
ขัดแย้ง ยอมละวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ส่วนตัว พยายามหลีกหนีจากประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งโดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี และหลีกหนีจากผู้คนในแวดวงนั้น นอกจากนี้จะไม่
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหา ผู้มีลักษณะเช่นนี้คิดว่าไม่มีประโยชน์ในการแก้ไขความ
ขัดแย้ง รู้สึกสิ้นหวัง และมีความเชื่อว่า การถอนตัวจากสภาพขัดแย้ง ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็น
การง่ายกว่าการเผชิญหน้า มองเป้าหมายของงานและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับต่ า 
   2. Forcing ลักษณะแบบ “ฉลาม” (บังคับ ชอบใช้ก าลัง ) เป็นการแก้ปัญหา             
ความขัดแย้งโดยใช้อ านาจตามต าแหน่ง (Authority) ค านึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของ
ตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พยายามแสดงอ านาจเหนือฝ่ายตรงข้าม โดยการบังคับ
ให้ยอมรับทางออกของความขัดแย้งที่ตนก าหนด การบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด สัมพันธภาพ
มีความส าคัญน้อยมาก ผู้มีลักษณะเช่นนี้จะพยายามท าทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึง             
ความเสียหายใด ๆ ไม่สนใจในความต้องการของคนอ่ืน ไม่สนใจที่คนอ่ืนไม่ชอบ หรือไม่ยอมรับตน              
มีความเชื่อว่า ความขัดแย้งจะยุติได้เมื่อมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ และอีกฝ่ายเป็นผู้แพ้ และลักษณะ            
แบบฉลามต้องการเป็นผู้ชนะ ชัยชนะก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จ แต่ความ
พ่ายแพ้ก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอ ความไม่เหมาะสม และความล้มเหลว ลักษณะฉลามจะพยายาม
เอาชนะด้วยการโจมตี โค่นล้ม พิชิต คุกคามผู้อื่น 
   3. Smoothing ลักษณะแบบ “ตุ๊กตาหมี” (สัมพันธภาพราบรื่น) ลักษณะนี้เชื่อว่า
สัมพันธภาพเป็นสิ่งส าคัญมาก เป้าหมายส่วนตัวมีความส าคัญน้อย ต้องการให้เป็นที่ยอมรับ และชอบพอ 
เชื่อว่าความขัดแย้งหลีกเลี่ยงได้เพ่ือเห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขัดแย้งเป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์และเกรงว่าหากความขัดแย้งยังด าเนินต่อไปจะสะเทือนความรู้สึกและท าลายสัมพันธภาพ 
ยอมยกเลิกเป้าหมาย เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ ใช้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนครอบครัว
เดียวกัน 
   4. Compromising ลักษณะแบบ “สุนัขจิ้งจอก” (ประนีประนอม แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า) รูปแบบนี้ จะค านึงถึงเป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับปานกลางแสวงหา
การประนีประนอม ยอมละเป้าหมายส่วนตนบางส่วนและชักจูงให้ผู้อ่ืนยอมสละเป้าหมายบางส่วน 
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พยายามหาข้อสรุปต่อข้อขัดแย้งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พร้อมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์และ
สัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี 
   5. Confronting ลักษณะแบบ “นกฮูก” (เผชิญหน้ากัน สุขุม) รูปแบบนี้ จะมอง
ความขัดแย้งว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ และหาทางออกที่
สนองต่อเป้าหมายทั้งของตนและของผู้อ่ืน โดยการเผชิญกับปัญหา มีความสุขุมรอบคอบในการ
แก้ปัญหา ถึงแม้จะเสียเวลามากกว่าวิธีอ่ืน ๆ ก็ตาม การเผชิญกับปัญหานี้จะพยายามหาวิธีการที่สนอง
ความต้องการของผู้ร่วมงานและได้ตามเป้าหมายของงานมากที่สุด  ถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
ปรับปรุงสัมพันธภาพโดยการลดความตึงเครียดระหว่างบุคคลทั้งสอง  พยายามที่จะถกประเด็นเพ่ือ
ระบุถึงความขัดแย้งที่เป็นปัญหา การหาทางแก้ไขซึ่งเป็นที่พอใจของตนและผู้อ่ืน ท าให้สามารถคง
สัมพันธภาพไว้ได้  สิ่งที่จะท าให้เกิดความพอใจคือ  การบรรลุเป้าหมายของตนเองและผู้ อ่ืน 
ความเครียดและความรู้สึกในทางลบได้รับการคลี่คลาย 
 2.3.4 การเจรจานอกศาลและการเจรจาในศาล 
   การเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. การเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล คือ การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งก่อนมีการ
ฟ้องร้องคดีต่อศาล หรือคดีที่ฟ้องร้องต่อศาลแล้วแต่คู่ความขอให้มีการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันเอง
โดยไม้ให้ด าเนินการในศาลได้ 
   2. การเจรจาไกล่เกลี่ยในศาล คือ การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล โดยศาลเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งหากคู่กรณีตกลงกันได้ก็จะมีการถอนฟ้องหรือท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลจะมีค าพิพากษาไปตามที่คู่กรณีตกลงกัน หรือหากคู่กรณีตก
ลงกันได้เพียงบางส่วน ศาลจะด าเนินการสืบพยานเฉพาะในประเด็นที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้  
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ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ยส าหรับคดีท่ีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด 
ที่มา: กองสารนิเทศและประชาสมันพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม (2549) 
 
 2.3.5 ขั้นตอนในการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม 
   การด าเนินการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม ถ้าศาลเห็นว่าคดีสามารถระงับ                 
ข้อพิพาทได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ศาลสามารถด าเนินการได้โดยมอบหมายให้                 
ผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาทประจ าศาลด าเนินการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม 
โดยในการด าเนินการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. การเตรียมความพร้อม  
    โดยมีการเตรียมพร้อมในตัวผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการเตรียม
ความพร้อมในตัวคดี โดยศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคู่พิพาท 
และหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นที่พิพาท 

คู่ความแจ้งความประสงค์ที่จะให้มกีารไกล่เกลีย่ไปยัง 
ศูนย์ไกลเ่กลีย่ความขัดแย้ง 

ศูนย์ไกลเ่กลีย่ความขัดแย้งจัดท าส านวนคดีไกล่เกลีย่ก่อนวัน
นัดและเสนอให้ผูบ้ริหารศาลแต่งตัง้ผู้เจรจาไกล่เกลีย่ 

ผู้บริหารศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอม 

ศูนย์ไกลเ่กลีย่ความขัดแย้งติดต่อคูค่วาม ทนายคู่ความและ 
ผู้ประนีประนอมเพื่อก าหนดวันเวลานัดไกล่เกลี่ย 

ผู้ประนีประนอมท าหน้าท่ีเจราไกล่เกลีย่ 

เจรจาไกลเ่กลี่ยส าเร็จ คู่ความตกลงท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความหรือถอนฟ้อง 

ไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็ 

เสนอให้ผู้พิพากษาพิจารณาพิพากษาตาม
ยอมหรือสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง 

แจ้งให้ผู้พิพากษาทราบเพื่อด าเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไป 
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    2. การเปิดการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม  
     ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมเริ่มแนะน าตนเอง และสร้าง
บรรยากาศ สัมพันธภาพ และความไว้เนื้อเชื่อใจแก่คู่พิพาท จากนั้นเริ่มชี้แจงวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม และอธิบายกระบวนการ กฎเกณฑ์ และข้อตกลง
เบื้องต้นเพ่ือให้คู่พิพาทได้รับทราบ และน าเข้าสู่ประเด็นโดยผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมนั้นต้อง
ไม่พูดหรือแสดงกิริยาบางอย่างที่ขัดจังหวะระหว่างที่อีกฝ่ายพูด โดยให้ทุกฝ่ายมีโอกาสน าเสนอและ/
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  
    3. การรวบรวมข้อมูลและค้นหาความต้องการที่แท้จริง 
     ในขั้นตอนนี้ได้ให้คู่พิพาททั้งคู่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันผู้ศึกษาได้รับฟัง
และท าความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้ตั้งค าถามถึง
ผลที่จะกระทบกับสมาชิกในครอบครัว จากนั้นผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้รวบรวมและสรุป
ข้อเท็จจริง จ าแนกแยกแยะเรื่องราว สาเหตุที่พิพาท และความต้องการที่แท้จริงของคู่พิพาท 
    4. การรวบรวมทางออก 
     ในขั้นตอนนี้ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้ค้นหาและแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการที่ตรงกันของคู่พิพาท จากนั้นผู้ เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้แสดงความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนและประสานให้เข้าใจความคิดของอีกฝ่าย เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างคู่พิพาท   
   5. การหาข้อตกลงและปิดการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม 
    ในขั้นตอนนี้ ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมได้คิดวิเคราะห์ข้อเสนอ และชี้
ประเด็นให้คู่พิพาททั้งคู่ได้ลองคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งผลได้และผลเสีย แต่การตัดสินใจจะเป็นของ
คู่พิพาทที่จะเลือกทางเลือกเอง เมื่อได้ข้อตกลงแล้วผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมจึงให้คู่พิพาทท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ ตามขั้นตอนการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม กระบวนการ            
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่จะมาแทนกระบวนพิจารณาคดีของศาล แต่เป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซึ่งไม่สามารถมาทดแทนการพิจารณาของศาลได้ 
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ภาพที ่2.3 สรุปขั้นตอนในการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมของผู้ไกล่เกลี่ย

ประนีประนอม 
ที่มา: กองสารนิเทศและประชาสมันพันธ์ ส านักงานศาลยุติธรรม (2549) 
 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
และออกแบบการจัดการความขัดแย้ง และการหาผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและ
ความเป็นจริง 
 2.4.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 
   1. ความหมายของการสื่อสาร 
    การสื่อสาร (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540) คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับ
สาร (Recieve) โดยผ่านสื่อ (Channel) 
   2. ความส าคัญของการสื่อสาร 
    ความส าคัญของการสื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประการคือ  (ศุภรัศมิ์                  
ฐิติกุลเจริญ, 2540) 
    2.1 ความส าคัญต่อความเป็นสังคม การที่มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม  
ตั้งแต่สังคมระดับเล็กคือ ครอบครัว ชุมชน เผ่าพันธุ์ ไปจนถึงการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ใน
ระดับประเทศนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน เพราะการสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจ 
และท าความตกลงกันได้ มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างระเบียบของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่าง

ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมเตรียมความพร้อม 

ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมการเปิดการเจราจา
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม 

ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมรวบรวมข้อมูลและ
ค้นหาความต้องการที่แท้จริง 

ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมรวบรวมทางออก 

ผู้เจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมการหาข้อตกลงและ
ปิดการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม 



24 
 

สมาชิก ทั้งนี้เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสังคม กล่าวคือ การมีสังคมมนุษย์ต้องอาศัยการ
สื่อสาร สังคมมนุษย์เกิดจากการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจะรวมคนหลาย ๆ คนให้มาอยู่
รวมกัน 
    2.2 ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่เราตื่น เราจะท าการสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วย
ค าพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและการสื่อสารมวลชนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เราท าประจ าวันนั้น มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาเรานอนหลับอยู่ หาก
เราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล 
(Intrapersonal Communication) 
    2.3 ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรม มีการ
ปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ต้องอาศัย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันที่
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนในทางตรงข้ามลูกจ้างของสถาบันเองก็จะมีการ
รวมตัวกันเป็นองค์การในรูปของสหภาพแรงงาน เพ่ือให้มีพลังต่อรองแสดงความต้องการของตนและชี้
ข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมยังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่างๆ 
อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ ฉะนั้น การด าเนินงานหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม นอกจากนั้ นสิ่งหนึ่งที่องค์กร
ต้องการก็คือ ความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น โดยองค์กรจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ ด้วยการใช้วิธีกิจการด้านสื่อสารที่เรียกว่า “การประชาสัมพันธ์” 
(Public relations) ในการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และยังสามารถตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กรด้วย 
    2.4 ความส าคัญต่อการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดหรือการ
ปกครองระดับใด คือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ ย่อมจะมีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
หรือประชาชน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้
สังคมเจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการ
ปกครองของรัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ จะได้เกิดความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายตลอดจนกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสาร
แล้ว รัฐบาลยังจ าเป็นที่จะต้องรับทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย 
เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติ
ในกรณีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือน าไปใช้ควบคุมประชามติของประชาชนไม่ให้
เบี่ยงเบนหรือต่อต้านนโยบายของรัฐบาลในกรณีของการปกครองระบอบเผด็จการ       
   3. วัตถุประสงค์ของการส่ง-รับสาร (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540) สามารถสรุปได้ว่า
ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
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    3.1 วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร ในการท าการสื่อสารกันแต่ละครั้ง ผู้ส่งสารจะมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     1) เพ่ือแจ้งให้ทราบ (Inform) ซึ่งหมายความว่า ในการท าการสื่อสารนั้นผู้
ส่งสารมีความต้องการที่จะบอกกล่าวหรือชี้แจงข่าวสารเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้รับ
สารได้รับทราบหรือเกิดความเข้าใจ โดยอาจผ่านทางสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ 
ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งลงตีพิมพ์ข่าวสารเพ่ือรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นประจ าวันไปให้ประชาชนได้รับทราบ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็จะท าหน้าที่ในฐานะผู้ส่งสาร ส่วน
ประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น จะอยู่ในฐานะผู้รับสาร คือ อ่านหนังสือพิมพ์เพ่ือจะได้ทราบข่าว
คราวความเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงของทั้งในแง่ตัวบุคคลและในแง่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น ๆ 
     2) เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ซึ่งหมายความว่าผู้ส่ง
สารมีความต้องการที่จะสอนวิชาความรู้หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับ
ความรู้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตัวอย่างเช่น วารสารหรือจุลสารเฉพาะด้าน เช่น วารสารเพ่ือสุขภาพอนามัย       
ก็จะมีการลงตีพิมพ์บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ เสมอ   
ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ว่าจะมีอาการอะไรปรากฏออกมาบ้าง ให้ความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติเช่นการให้ความรู้ในเรื่องการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องที่จะไม่ท าให้ติดโรคดังกล่าว เป็นต้น 
     3) เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain) ซึ่ง
หมายความว่าในการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ
จากสารที่ตนเองส่งออกไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
ตัวอย่างเช่น นวนิยาย เพลง ละคร เกมโชว์ การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องในฐานะผู้ส่งสารจะใช้ค าพูด
หรือค าร้อง ประกอบกิริยาท่าทางเต้น มีเสียงดนตรีประกอบ หากเป็นจังหวะที่สนุกสนาน เนื้อร้อง 
ท านองดี ผู้ชมในฐานะผู้รับสารก็จะรู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
ไปในตัวได้ 
     4) เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ซึ่งหมายความว่าผู้ส่ง
สารได้เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้องการชักจูงให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม
หรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน ตัวอย่างเช่น การโฆษณาสินค้าทางหน้าหนังสือพิมพ์  
หรือทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางวิทยุโทรทัศน์ นิตยสารและสื่อเฉพาะกิจอ่ืน ๆ ผู้โฆษณาในฐานะผู้
ส่งสารมีความต้องการที่จะเสนอแนะสินค้าหรือบริการของตนและชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ประชาชน
ซื้อสินค้าของตน ทางด้านประชาชนในฐานะผู้รับสารเมื่อดูโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นแล้วจะเป็นผู้
ตัดสินใจเองว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ เป็นต้น 
               ส่วนใหญ่แล้วในกระบวนการสื่อสารมวลชน เราจะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารหรือตัว
องค์กรสื่อ ต่างก็ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ครบทั้ง 4 อย่างข้างต้น เช่น หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ มีทั้ง
การรายงานข่าว แจ้งให้ทราบ บทความคอลัมน์ต่าง ๆ ที่ให้เกร็ดความรู้การใช้ค าภาษาอังกฤษ 
เกร็ดความรู้อ่ืน ๆ เป็นการให้ความรู้ นวนิยาย หนังเรื่องบันเทิงต่าง ๆ เป็นการให้ความบันเทิง โฆษณา
สินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นการเสนอแนะหรือชักจูงนั่นเอง 
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    3.2 วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ในส่วนของผู้รับสารนั้นเมื่อได้เข้าร่วมในกิจกรรม
ทางการสื่อสารกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระดับใดก็ตาม  ผู้รับสารก็จะมี
วัตถุประสงค์หรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากการสื่อสารนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไป
ผู้รับสาร จะมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการท าการสื่อสารดังนี้ 
     1) เพ่ือทราบ (Understand) ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการสื่อสารนั้น 
ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล เหตุการณ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ  ที่มีผู้แจ้งหรือ
รายงานหรือชี้แจงให้ทราบ หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็นของใหม่ก็จะท าให้ผู้รับสารได้ข่าวสาร
เพ่ิมเติม หากข่าวสารที่ได้รับทราบเป็นสิ่งที่เคยได้รับทราบมาก่อน ก็จะเป็นการยืนยันความถูกต้อง
ของข่าวสารที่ตนมีอยู่ให้เกิดความม่ันใจยิ่งขึ้น ตรงกันข้ามหากข่าวสารที่ได้มาใหม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่
ตนมีอยู่เดิม ผู้รับสารก็จะได้ใคร่ครวญว่าข่าวสารใดมีความน่าเชื่อถือ หรือมีความถูกต้องมากกว่ากัน 
     2) เพ่ือเรียนรู้ (Learn) หมายถึง การแสวงหาความรู้ของผู้รับสารจากการ
สื่อสาร ลักษณะของสารในกรณีนี้ มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้และวิชาการ เป็น
การหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของผู้ส่งสาร 
     3) เพ่ือหาความพอใจ (Enjoy) เป็นเรื่องปกติที่คนโดยทั่วไปแล้วจะท าการ
สื่อสารเพ่ือให้ทราบข่าวคราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และท าการสื่อสารเพ่ือศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมให้กับตนเองแล้ว คนเรายังมีความต้องการในเรื่องของความบันเทิงด้วย เพราะความ
บันเทิงสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยสร้างความสบายใจหรือเพ่ือเป็นการพักผ่อน                   
หย่อนใจ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสคนเราในฐานะผู้รับสารจึงมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาช่วย
สร้างความบันเทิงและสร้างความสบายใจให้แก่ตนเองบ้างเช่น ผู้รับสารอาจจะท าการสื่อสารด้วยการ
ฟังเพลง ฟังละครวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์หน้าบันเทิง คอลัมน์บันเทิงต่าง ๆ ชมรายการโทรทัศน์บ้าง 
เกมโชว์บ้าง เป็นต้น 
     4) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจหรือเพ่ือการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นย่อมหมายถึง
ว่าในการตัดสินใจของคนเรานั้น มักจะได้รับการเสนอแนะหรือชักจูงให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จาก
บุคคลอ่ืนอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นในการที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปย่อมจะมีการศึกษาทางเลือกว่า
ทางเลือกไหนจะดีกว่ากัน ซึ่งทางเลือกในการตัดสินใจของคนเรานี้จึงขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอแนะนั้น ๆ   
มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากข้อเสนอแนะ
และการชักจูงจากบุคคลอ่ืน ๆ แล้ว การตัดสินใจของคนเรายังจะต้องค านึงถึงการรับข่าวสาร ข้อมูล 
ความรู้ และความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ได้สั่งสมกันมาด้วย 
     จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มี
วัตถุประสงค์และความต้องการของตนเอง เมื่อใดก็ตามที่วัตถุประสงค์หรือความต้องการของ                 
ทั้ง 2 ฝ่าย สอดคล้องต้องกัน การสื่อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลส าเร็จ ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่
วัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สอดคล้องต้องกันหรือขัดแย้งกันการสื่อสารก็จะ
ประสบความล้มเหลว ซึ่งเป็นการพิจารณากันในด้านความหมายที่ว่าการสื่อสารเป็นการส่งสาร                
เพ่ือก่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แต่ถ้าหากมองกันในอีกความหมายหนึ่ง
ที่ว่า เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ก็ถือว่ามีการสื่อสารเกิดขึ้นแล้ว ยิ่งหากว่ารวม
ไปถึงการรับสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) และปฏิกิริยาที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีต่อกัน 
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(Interaction) แล้วมีลักษณะของ Two-way Communication แม้วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องต้องกัน 
ก็ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลว แต่ถือว่ามีการสื่อสารเกิดข้ึนแล้วเช่นเดียวกัน 
   4. ทฤษฎีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540) 
    4.1 การสื่อสารภายในตัวบุคคล  (Intrapersonal Communication) การ
สื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ภายในระบบประสาทและความนึกคิดของบุคคล ขอบเขตของการสื่อสารประเภทนี้คลุมไปถึงโครงสร้าง
ของความคิด (Cognitive Structure) การพัฒนาด้านสติปัญญา (Intellectual Development) การ
รับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) การแปลข่าวสาร (Interpretation) การรับรอง  (Recognition) 
และกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างอ่ืน โดยทั่วไปแล้วถือว่า  Intrapersonal Communication เป็น
กระบวนการส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางความนึกคิด (Cognitive Structure) 
    4.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารตัวต่อตัว หรือการสื่อสารปัจเจก
ชน (Interpersonal Communication or Face-to-face Communication) หมายถึงกระบวนการ
ของการติดต่อสื่อสาร หรือการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ (Reciprocal Interaction) ระหว่างบุคคลสองคน 
(Dyadic) หรือมากกว่านั้นขึ้นไป อาจเป็นสามคน (Triadic) หรือกลุ่มย่อย (Small-Group) แล้วแต่
จ านวนคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์ จ านวนคนที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่
แยกระหว่างการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน  การสื่อสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและ
กระบวนการท างานของระบบการสื่อสารโดยทั่วไป การสื่อสารระดับระหว่างบุคคลนี้ มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการสื่อสารครบถ้วนซึ่งอาจจ าแนกออกได้อย่างชัดเจนนับตั้งแต่ ผู้ส่งสาร  (Source) สาร 
(Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) ผล (Effect) และปฏิกิริยาสนองตอบ (Feedback) 
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นกระบวนการท างานของการสื่อสารได้ชัดแจ้ง รวมทั้งชี้ให้เห็นกลไก
บางอย่างซึ่งยากจะประเมินได้จากการสื่อสารมวลชน และสื่อสารประเภทอ่ืน เช่น ผล  (Effect) และ
ปฏิกิริยาสนองตอบ (Feedback) เป็นต้น  
    4.3 กา ร สื่ อ ส า ร ก ลุ่ ม ใ หญ่  (Large Group Communication or Public 
Communication) เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากจ านวนของคนที่มาท าการสื่อสารกันนั้นมีจ านวนมากเกินไป จึงไม่เข้า
ลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะการสื่อสารกลุ่มใหญ่โอกาสที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงนั้นมีอยู่น้อย และจะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวก็เป็นไปได้ยาก ตัวอย่าง
ของการสื่อสารกลุ่มใหญ่ เช่น การอภิปรายในหอประชุม การปราศรัย หาเสียง การปาฐกถา การสอน
ที่มีผู้เรียนจ านวนมากจนต้องจัดผู้เรียนไปอยู่หลาย ๆ ห้องเรียน โดยอาศัยสื่อการสอนเข้ามาช่วยใน
การสอน เช่น การใช้โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น  
     การสื่อสารประเภทนี้ ประกอบด้วยคนจ านวนมาก ผู้พูดหรือผู้ส่งสารกับผู้ฟังหรือ
ผู้รับสารอยู่ห่างไกลจากกัน ดังนั้นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงจะมีน้อย และท าให้เกิด
การสื่อสารแบบตัวต่อตัวยาก 
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                ดังนั้น เหตุการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดที่มีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นนี้ จะสามารถ
เรียกว่า การสื่อสารกลุ่มใหญ่ หรือการสื่อสารสาธารณะ หรือเป็นทฤษฎีการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน                
ทฤษฎีหนึ่ง 
    4.4 การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication) ลักษณะพิเศษ
ของการสื่อสารในองค์การอยู่ที่ว่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงาน             
ที่เป็นทางการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ นโยบาย มีการจัดองค์การมีการแบ่งงานกันท า                
เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในการจัดองค์การนั้น              
มีการแบ่งสายงานและล าดับขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา ดังนั้นลักษณะของ               
การสื่อสารในองค์การจึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การด้วย โดยปกติการสื่อสาร
ในองค์การจะประกอบไปด้วย การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสาร
ระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติที่อยู่คนละสายงานกันและ             
ต่างระดับกัน ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความร่วมมือเพ่ือความสมัครสมานสามัคคี เพ่ือสร้างความสงบสุขความกลมเกลียวกันของคน                
ในหน่วยงาน ตัวอย่างของการสื่อสารในองค์การ ได้แก่ การสื่อสารในบริษัท การสื่อสารในโรงงาน
อุตสาหกรรมการสื่อสารในหน่วยงานราชการ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น  
    4.5 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) กิจกรรมด้านการสื่อสาร              
ในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากและเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก เนื่องจากสังคม             
ในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนและมีความเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร  
(Information Society) มากขึ้น การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน จึงต้องอาศัยระบบการสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication) และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ เป็นส าคัญ ทั้งนี้เ พ่ือให้สามารถท า               
การติดต่อสื่อสารกับคนจ านวนมากที่อยู่กระจัดกระจายกันตามที่ต่าง ๆ ได้ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้
ในการสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับตามความเจริญของเทคโนโลยีที่มีเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือใช้
เป็นสื่อในการสื่อสารกับมวลชนได้โดยไม่ถูกจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ นอกจากนั้นผู้ชมผู้ฟัง
ยังสามารถรับชมและรับฟังได้พร้อม ๆ กันจ านวนมากแม้จะอยู่ต่างถิ่นกัน สื่อมวลชนจึงนับวันที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากยิ่ง ๆ ขึ้นในปัจจุบันเพราะการแสดงบทบาทของสื่อมวลชนก่อให้เกิดผลกระทบ 
แก่สังคมโดยทั่วไป เช่นเดียวกับที่อธิบายในทฤษฎีต้น ๆ หากเหตุการณ์ใด หรือสถานการณ์ทางการ
สื่อสารใด ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ จะเรียกว่า การสื่อสารมวลชน หรือทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
 2.4.2 ทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึก (Narrative Theory) (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2552) 
ส าหรับเล่าเรื่องราวความขัดแย้ง John Gehm (1998) น าทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึกมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการอธิบายการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเล่าเรื่องราวที่ตกเป็นผู้เสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่
พวกเขาโดย “การเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นกระบวนการบ าบัดเยียวยาอย่างหนึ่งและเป็นสื่อน าสู่การตระหนัก
ถึงคุณค่าในตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Freud และ 
Jung ในกรณีท่ีผู้เสียหายได้มีโอกาสพรรณนาเรื่องราวและระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้น  ท าให้ผู้เสียหาย
รู้สึกได้รับ “อ านาจ” ที่สูญเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งเพราะการตกเป็นผู้เสียหายท าให้เขารู้สึกสูญเสีย
การควบคุมไปดังนั้นการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งจึงท าให้ผู้เสียหายเรียนรู้ที่จะคิดถึงเรื่องที่
เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมคือในฐานะ  “ผู้เล่าเรื่อง” มิใช่ฐานะ “เหยื่อ
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ผู้ถูกกระท า” โดยเรียนรู้จากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังที่ร่วมแบ่งปันและรับรู้ความรู้สึก  นอกจากนี้ 
“การพรรณนาความรู้สึก” เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายใน 2 ระดับคือระดับเรื่องราว
พ้ืนผิว (Surface Story) ที่เหมือน ๆ กัน ถูกขโมยหรือถูกท าลายอัตลักษณ์ ถูกลบหลู่หยามเกียรติ 
ฯลฯ และระดับลึก (Deeper Story) ซึ่งมีลักษณะเป็น “นัยกรรม” (Discourse) คือเป็นเรื่องราวที่แต่
ละคนเข้าไปรับรู้ให้ความส าคัญและตีความสิ่งนั้นตามอัตลักษณ์และความผูกพันของแต่ละคน  ดังนั้น
ความหมายของ “สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส” “ทรัพย์สิน” ของแต่ละคนจึงมีความหมายแตกต่างกัน 
ด้วยเหตุนี้ การพรรณนาความรู้สึกจึงท าให้การจัดการความขัดแย้งของคู่พิพาทเข้าใจถึงความสูญเสียที่
เกิดข้ึนนอกเหนือไปจากความผูกพันในครอบครัว 
 2.4.3 แนวคิดทฤษฎีของ Thomas and Kilmann  
   โธมัส และคิลแมนน์ (Thomas & Kilmann, 1978 อ้างถึงใน วชิรา คิดการ, 2547) 
ได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือวัดที่เรียกว่า “Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument” โดย
แบ่งแนวคิดการจัดการกับความขัดแย้งออกเป็น 2 มิติ คือ  

1. Assertiveness หรือมิติท่ีมุ่งตนเอง บุคคลแสดงออกโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจ 
ของตนเองเป็นหลัก พฤติกรรมที่แสดงออกมาคือพฤติกรรมการมุ่งเอาชนะ 
   2. Cooperativeness หรือมิติท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้อ่ืน บุคคลแสดงออกโดย 
มุ่งเน้นให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกมาคือพฤติกรรมการร่วมมือ 
   โธมัส และคิลแมนน์ (Thomas & Kilman, 1987 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2540) ได้จ าแนกวิธีการจัดการความขัดแย้ง หรือพฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งเป็น 5 แนวทาง คือ 
1) การเอาชนะ (Competition) 2) การร่วมมือ (Collaboration) 3) การประนีประนอม (Compromising) 
4) การหลักเลี่ยง (Avoiding) และ 5) การยอมให้ (Accommodation) 
   การเอาชนะ (Competition หรือ Competing) คือ พฤติกรรมของผู้ที่มีอ านาจที่
แสดงออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มุ่งเน้นการเอาแต่ใจตนเองและชัยชนะของตนเองเป็น
ประการส าคัญโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อ่ืน พฤติกรรมจะมุ่งเน้นที่การเอาชนะ 
การแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางนี้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะแบบ ชนะ - แพ้ (Win - Lose) 
   การร่วมมือ (Collaboration หรือ Collaborating) คือ พฤติกรรมของผู้ที่มีอ านาจที่
แสดงออกเพ่ือมุ่งเน้นที่จะเอาชนะและในขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
เป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย การแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางนี้จะท าให้
เกิดผลลัพธ์ในลักษณะแบบ ชนะ - ชนะ (Win - Win) 
   การประนีประนอม (Compromising หรือ Compromising) คือ พฤติกรรมของผู้มี
อ านาจที่แสดงออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งถึงจุดยืนระหว่างมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอา
ใจผู้อ่ืนเป็นแบบการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่อาจจะได้บ้างเสีย
บ้าง หรือในลักษณะของการพบกันคนละครึ่งทาง การแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางนี้จะท าให้เกิดผล
ลัพธ์ในลักษณะแบบ แพ้ - แพ้ (Lose - Lose) หรือ ชนะ - แพ้ (Win - Lose) 
   การหลีกเลี่ยง (Avoiding หรือ) คือ พฤติกรรมของผู้ที่มีอ านาจแสดงออกเมื่อเกิด
ความขัดแย้ง เป็นการไม่สู้ปัญหา หลีกหนีปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ร่วมมือในการแก้ไขความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น ไม่สนใจในความต้องการของตนเองและของผู้อ่ืน พยามยามท าตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง และ
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เชื่อว่าความขัดแย้งนั้นจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางนี้จะท าให้เกิดผล
ลัพธ์ในลักษณะแบบ แพ้ - แพ้ (Lose - Lose) 
   การยอมให้หรือการยอมรับ (Accommodation) คือ พฤติกรรมของผู้ที่มีอ านาจ
แสดงออกเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่มุ่งเน้นการเอาใจผู้อ่ืน เป็นผู้เสียสละ ยอมปล่อยให้ผู้อ่ืน
ด าเนินการตามใจชอบ ถึงแม่จะไม่เห็นด้วยในพฤติกรรมแต่ก็ยินดีให้ผู้อื่นปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้ง
ในแนวทางนี้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะแบบ ชนะ - แพ้ (Win - Lose) 
 

 
 
      Competing        Collaborating 
 Assertive 
         Compromising 
       Assertiveness 
          Unassertive  Avoiding                 Accommodating 
 
 
           Uncooperative          Cooperative 

                 Cooperativeness 
 
ภาพที่ 2.4 แบบพฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของ Thomas & Kilmann 
ที่มา: Thomas & Kilmann (1987)  
 
 2.4.4 แบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แบบจ าลองวงกลมความขัดแย้ง (The Circle of Conflict) 
ที่มา: บรรพต  ต้นธีรวงศ์ และผกาวดี  สุพรรณจิตวนา (2554)  

ค่านิยม

ความสัมพันธ์
อารมณ/์ปัจจัย

ภายนอก
โครงสร้าง

ข้อมูล ผลประโยชน์
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   แบบจ าลองนี้ใช้ในการวินิจฉัยและแยกแยะสาเหตุหรือตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง เป็นรูปแบบที่น่าจะเป็นพ้ืนฐานในการน าไปสร้างแบบจ าลองของทุกความขัดแย้ง ทั้งในระดับ
บุคคลหรือระดับองค์กรไปจนถึงระดับประเทศ เพราะเราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดว่าความขัดแย้ง
อยู่ที่ส่วนใด และเราสามารถเข้าไปจัดการกับความขัดแย้งนั้นได้ด้วย 
 2.4.5 แบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ (The Triangle of Satisfaction Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ (The Triangle of Satisfaction Model) 
ที่มา: บรรพต ต้นธีรวงศ์ และผกาวดี สุพรรณจิตวนา (2554)   
 
   แบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจนี้ เป็นสามเหลี่ยมแห่งแนวคิดวิเคราะห์
เรื่องผลประโยชน์ โดยแบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1. ผลประโยชน์ด้านผลลัพธ์  
   2. ผลประโยชน์ด้านกระบวนการ 
   3. ผลประโยชน์ด้านความรู้สึก 
   ซึ่งผลประโยชน์ทั้ง 3 ด้านนี้ ถือเป็นเครื่องมือช่วยในการขจัดกับความขัดแย้ง เพราะ
คู่กรณีอาจถูกใจหรือพึงพอใจกับผลประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือคู่กรณีอาจพึงพอใจกับ
ผลประโยชน์ทั้ง 3 ด้าน  
 2.4.6 แบบจ าลองผลประโยชน์/สิทธิ/และอ านาจ (Interests/Rights/Power Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 แบบจ าลองผลประโยชน์ / สิทธิ / และอ านาจ (Interests / Rights / Power Model) 
ที่มา: บรรพต ต้นธีรวงศ์ และผกาวดี สุพรรณจิตวนา (2554)   
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   แบบจ าลองนี้เน้นที่กระบวนการและวิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ 3 ลักษณะ คือ 
   1. กระบวนการด้านผลประโยชน์ (Interests) คือ รูปแบบในการหาวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งที่ตอบสนองผลประโยชน์ของคู่กรณี ผลลัพธ์ในการบวนการนี้อาจจะ win - win คือ ชนะ
ทั้งสองฝ่าย 
   2. กระบวนการบนพ้ืนฐานสิทธิ (Rights) เป็นกระบวนการที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน
คงท่ี และสามารถใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ สิ้นเปลือง คู่กรณีอาจไม่พอใจเมื่อแพ้ ผลลัพธ์ของ
กระบวนการนี้อาจเป็น win - lose คือ ข้างหนึ่งอาจชนะ และอีกข้างหนึ่งอาจแพ้ 
   3. กระบวนการบนพ้ืนฐานอ านาจ (Power) เป็นกระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ต้อง
ปรึกษาใคร แต่อาจเกิดอาจเกิดอารมณ์ต้านขึ้นได้ เพราะคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ทุกอย่างที่ต้องการ แต่
อีกฝ่ายหนึ่งอาจไม่ได้ตามท่ีตนต้องการ ผลลัพธ์อาจเป็น win - lose หรือ lose - lose 
 2.4.7 แบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง (Moving Beyond Conflict) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 แบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง (Moving Beyond Conflict) 
ที่มา: บรรพต ต้นธีรวงศ์ และผกาวดี สุพรรณจิตวนา (2554)   
 
   แบบจ าลองการเคลื่อนผ่านความขัดแย้ง เป็นรูปแบบที่ดี เพราะจะท าให้ผู้ไกล่เกลี่ย
ทราบถึงช่วงเวลาและเงื่อนปมของความขัดแย้งว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการเจรจาที่จะท าให้คู่พิพาท
นั้นผ่านกรณีพิพาทไปได้อย่างใจเย็นและอดทน แบบจ าลองนี้ เป็นแบบจ าลองที่ชัดเจนมากท่ีจะท าให้
ผู้ไกล่เกลี่ยเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของคู่พิพาทที่ได้รับความสูญเสียว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการ
ที่จะก้าวผ่านความขัดแย้งนี้ไปได้ และในขณะเดียวกันก็จะต้องว่าเมื่อไรที่คู่พิพาทพร้อมที่จะก้าวไปสู่
อีกข้ันหนึ่ง 
 2.4.8 แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง (Dimensions Model) 
   แบบจ าลองมิติของความขัดแย้งเพ่ือท าความเข้าใจว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไร
และมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับต่าง ๆ อย่างไร สามารถวิเคราะห์ได้ขอบเขตที่ลึกซึ้งและกว้างกว่าถึง
ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในคดีเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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    ในการประเมินหรือวินิจฉัยความขัดแย้ง เราอาจเริ่มด้วยการพิจารณาความขัดแย้ง
ทั้งสามมิติเพ่ือให้เข้าใจดีขึ้นในพลวัตที่เกี่ยวข้อง เราอาจท าได้โดยเพียงท าความเข้าใจกับรูปภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง (Dimensions Model) 
ที่มา: บรรพต  ต้นธีรวงศ์. (2550) 
 
   แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง Dimensions Model แบ่งออกเป็น  
   1. มิติด้านความคิดหรือการรับรู้ การรับรู้มีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม               
โดยเกิดจากความคิดและการตีความตามความเชื่อที่มี และได้รับรู้ในมุมมองที่ตนเองเชื่อ ข้อสันนิษฐาน 
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ข้อโต้แย้ง ค าอธิบายความขัดแย้งที่ ผลกระทบต่อความรู้สึก พฤติกรรม วิธีการที่จะ
น ามาใช้เพ่ือให้คู่กรณีเดินหน้าต่อไปได้ ควรใช้กลยุทธ์ คือ ค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ โต้แย้งการตีความตาม
ความคิดและความเชื่อที่มีอยู่ เปิดเผยข้อสันนิษฐาน สร้างเรื่องราวขึ้นใหม่ในมุมมองที่ปรับเปลี่ยน
ค าอธิบายเจตนาที่ผู้นั้นท าออกจากผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งจะท าให้เกิดค าถามว่า “ต้องการอะไร              
เพ่ือเปลี่ยนมุมมอง” 
   2. มิติด้านอารมณ์ ส่งผลต่อความรู้สึกของคู่กรณีที่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงและการรับรู้
ที่เป็นรูปธรรม สิ่งส าคัญคือจึงประเมินความขัดแย้งจากมุมมองด้านความรู้สึกของตนเอง เพ่ือให้เข้าใจ
ว่าคู่กรณีก าลังมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความขัดแย้ง รับรู้และยอมรับความรู้สึกของคู่กรณี  และ              
ใช้วิธีการ Reframe ค าพูด ช่วยให้ระบายความรู้สึก เพ่ือได้รู้ถึงตัวจุดชนวนและก าจัดตัวจุดชนวนนั้น
ออกจากความคิด สร้างความมั่นใจ ให้อ านาจโดยเปิดโอกาสให้พูด และถามว่า “ต้องการอะไร              
เพ่ือเปลี่ยนความรู้สึก”  
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   3. มิติด้านพฤติกรรม โดยทั่วไป พฤติกรรมของคู่กรณีเป็นมิติส าคัญที่ต้องประเมิน
และเข้าใจตัวจุดชนวนและได้ก าจัดตัวจุดชนวนแล้ว  ผู้ปฏิบัติ เข้าแทรกกระบวนการและสร้าง
กฎเกณฑ์พ้ืนฐานร่วมกันระหว่างคู่กรณีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นวิธีส่งเสริมความไว้วางใจแทนที่
จะเป็นการกล่าวโทษ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่น าไปปฏิบัติได้ ระบุพฤติกรรมที่มีส่วนช่วยใน
การแก้ปัญหา และถามว่า “ต้องการอะไรเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม” 
    ในการประเมินหรือวินิจฉัยความขัดแย้ง เราอาจเริ่มด้วยการพิจารณาความ
ขัดแย้งทั้งสามมิติเพ่ือให้เข้าใจดีขึ้นในพลวัตที่เก่ียวข้อง 
 
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ภาคนิพนธ์เรื่องการพัฒนาการจัดการความขัดแย้ง โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอก
ศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมนี้ เน้นการศึกษาเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เพ่ือช่วยลดจ านวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล ซึ่งจะท าให้เนื้อหา
ของภาคนิพนธ์ในส่วนของกฎหมายยังคงเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะมีเพียงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเฉพาะในบางส่วนเท่านั้น คือ 
 2.5.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
   “มาตรา 6” งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง
แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือ
ขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้ หรือท างาน  หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
   “มาตรา 9”  งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้
ท าเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ใน งานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน า
งานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามท่ีเป็นวัตถุประสงค์ แห่งการจ้างแรงงานนั้น 
   “มาตรา 10” งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และ ผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   “มาตรา 14” กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อม
มีลิขสิทธิ์ใน งานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตามค าสั่ง หรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะ
ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   “มาตรา 15” ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อม
มีสิทธิ แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้   
   1. ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
   2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   3. ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์  
และสิ่งบันทึกเสียง 
   4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
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   5. อนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะก าหนดเงื่อนไข อย่างใด
หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนด ในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม ไม่ได้ 
   การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่ เป็น
ธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
   “มาตรา 18” ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิที่จะแสดงว่า
ตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลงหรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือ เกียรติคุณ
ของผู้สร้างสรรค์และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้อง
บังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็น                
อย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   “มาตรา 27” การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยไม่ ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
   1. ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
   2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   “มาตรา 31” ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืน กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้า
ได้กระท าดัง ต่อไปนี้ 
   1. ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
   2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
   4. น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
 2.5.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    “มาตรา 425” นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้
กระท าไปในทางการที่จ้างนั้น 
   “มาตรา 432” ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยร่วมกันท า
ละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น ความข้อ
นี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจ าพวกที่ท าละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้
ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย 
   อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการท าละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระท า
ละเมิดร่วมกันด้วยในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น  ท่านว่าต่าง
ต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอ่ืน 
 2.5.3 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 
   “มาตรา 20” ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะ
ไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้น 
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   “มาตรา 20” ทวิ เพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลจะสั่งให้ด าเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งโดยจะให้มีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
   เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ  ศาลอาจแต่งตั้ ง                 
บุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้ประนีประนอม  เพ่ือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้
ประนีประนอมกัน 
   หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาล การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมรวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา               
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 
   ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได ้
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาพยายามค้นหางานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความขัดแย้งการละเมิด
ลิขสิทธิ์นอกศาล ก็ยังไม่ปรากฏมีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้  
 2.6.1 ส าหรับผลการศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   ณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ (2549) ศึกษาเรื่อง การไกล่เกลี่ยในศาลฎีกา : ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปริมาณคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาและอยู่ในระหว่าง            
การพิจารณา กับจ านวนผู้พิพากษาในศาลฎีกา จะเห็นได้ว่าระหว่างปริมาณคดีที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
กับอัตราก าลังของบุคลากรเป็นสัดส่วนที่ไม่สมดุลกันและภาวการณ์ของคดีที่เพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้               
ผู้พิพากษาแต่ละท่านต้องแบกภาระการพิจารณาคดีมากขึ้น ซึ่งแม้จะปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มก าลังแล้ว          
ก็ยังไม่อาจพิจารณาพิพากษาคดีให้ลุล่วงตามปริมาณคดีความที่เพ่ิมมากขึ้นได้ ศาลยุติธรรมไม่อาจเพ่ิม
จ านวนผู้พิพากษาศาลฎีกาให้สอดคล้องกับปริมาณคดีที่เพ่ิมขึ้นได้ รวมทั้งวิธีการด าเนินคดีในศาลรูป
แบบเดิมก็ไม่อาจรองรับปัญหาในเรื่องประเภทของข้อพิพาทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันที จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาคดีล้นศาลและคดีล่าช้าในปัจจุบัน การน าเอาวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลฎีกาจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาคดีโดยปกติซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดี 
เป็นผลให้การด าเนินคดีเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และยังให้เกิดความพอใจแก่คู่ความที่มีส่วนใน
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันด้วย 
   อัครศักย์ จิตธรรมมา (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
ยุติธรรมของประเทศไทย ผลกการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพ
นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลอย่าง
เพียงพอ การก าหนดระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
สร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลี่ย การฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ส่วนการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนั้น ปัจจุบันยังไม่ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบดังเช่นในศาลยุติธรรมด าเนินการอยู่ แต่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์               
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การพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพาทจากศาลยุตธรรมได้ทั้งด้านรูปแบบ องค์ความรู้ การพัฒนาในเชิงนโยบาย 
ระเบียบกฎหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นั้นต่างเดิน
มาบนเส้นทางที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ก็จะสามารถน าไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยและเอ้ืออ านวยให้
ระบบการอ านวยความยุติธรรมของประเทศโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   กฤษนัย วงค์ใจมา (2552) ศึกษาเรื่อง การสร้างการยอมรับระบบไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์ภาค 5  
   ผลการศึกษาพบว่า  
   1. การด าเนินการสร้างการยอมรับระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่
คู่ความของศาลอุทธรณ์ภาค 5 พบว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีการด าเนินการในระดับค่อนข้างน้อย                  
ในการด าเนินการสร้างความรู้ให้แก่คู่ความ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของศาล และผู้ ที่เกี่ยวข้อง การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ การด าเนินการปรึกษาหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสานระหว่างศาลกับคู่ความในการชี้แจงรายละเอียดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล 
   2. ความต้องการของคู่ความต่อการน าระบบการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท
มาใช้ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 พบว่า คู่ความมีความต้องการในระดับมากที่สุด โดยต้องการให้ศาล
อุทธรณ์ภาค 5 จัดให้มีห้องไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยเฉพาะมีเครื่องมือ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ พร้อมเพรียง มีทนายความ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในระบบการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท วางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติและยุติธรรม สามารถชี้แจงและอธิบาย
ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตางมา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ศาลคอยอ านวยความสะดวกชี้แจงรายละเอียดการมา
ติดต่อระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และคู่ความมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือเพ่ือ
น าไปสู่จุดหมายอันเป็นที่ยอมรับกัน 
   3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการน าระบบการไกล่เกลี่ย 
และประนอมข้อพิพาทของคู่ความ พบว่า คู่ความมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของการน าระบบการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทในระดับมาก 
   4. ปัญหาและอุปสรรค ในการน าระบบไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทมาใช้ใน
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พบว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไม่มีห้องส าหรับการด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทที่เป็นสัดส่วน ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านไกล่เกลี่ยโดยตรง ขาดการประสานงานเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง บุคลากรของศาลไม่ให้ความส าคัญศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท อุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงานยังไม่เพียบพร้อม 
และไม่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลืองบประมาณด าเนินงานในระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
อย่างเพียงพอ 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง                 
นอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม” นี้ เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์
กรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับ  
การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม เพ่ือศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท วิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม              
เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมโดยตัวแทน
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  เพ่ือพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดย             
การเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
3.1 วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและน ามา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ การด าเนินการแก้ไข และผลลัพธ์ของการด าเนินการแก้ไข 
โดยแสดงถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์จนกระทั่งสามารถก้าวผ่านความขัดแย้งนั้นได้ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยผู้ศึกษาเลือกกรณีที่เหมาะสมที่สุด   
ทั้งในแง่ที่เป็นกรณีที่สามารถให้ข้อมูลได้หลากหลายและครอบคลุมกับการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้               
ได้ท าการพูดคุยกับคู่พิพาทเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถน ามาวิเคราะห์ในการหา
สาเหตุของข้อพิพาทและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย            
คนกลางนอกศาล  
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาเน้นการศึกษาหาสาเหตุของความขัดแย้งที่ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม
โดยน าองค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึก ทฤษฎีจิตวิทยา               
การสื่อสาร และแบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง เพ่ือการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้ง และ            
ใช้ชุดเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง โดยแกรี่ ที. เฟอร์ลอง (Gary T. Furlong) บรรพต ต้นธีรวงศ์ และ
ผกาวดี สุพรรณจิตวนา แปล ได้แก่ แบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง แบบจ าลองผลประโยชน์ 
สิทธิ และอ านาจ แบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ แบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง และ
แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง ในการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง และได้น าแนวคิดและทฤษฎี
จากการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้วิเคราะห์หาสาเหตุและ
ออกแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือน าไปเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมโดยค านึงถึง
ความยุติธรรมของผู้เสียหายและการฟื้นฟูสัมพันธภาพที่ดีเป็นส าคัญ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกรณีศึกษาที่คดีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย  โดยแบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.4.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเป็นองค์คณะในการเจรจา                
ไกล่เกลี่ย ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเป็นองค์คณะในการเจรจา                  
ไกล่เกลี่ย ผู้ศึกษาได้ใช้กับกรณีศึกษาที่ 3 และกรณีศึกษาที่ 4 โดยผู้ศึกษาได้เข้าพบผู้ร่วมเป็นองค์คณะ
การเจรจาไกล่เกลี่ยทุกท่านและท าการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์คู่พิพาท  ในส่วนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยผู้ศึกษาสัมภาษณ์คู่พิพาท ผู้ศึกษาได้ติดต่อเพ่ือขออนุญาตพูดคุยกับคู่พิพาทผ่านทางประธาน
คณะเจรจาไกล่เกลี่ยและขอกับคู่พิพาทโดยตรง และผู้ศึกษาได้ท าการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และส่งให้คณะเจรจาไกล่เกลี่ยทุกท่านและคู่พิพาทได้อ่านเพ่ือเป็นการรับรองว่าข้อความที่ผู้ศึกษา            
ได้จดบันทึกนั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล วิเคราะห์แยก
เป็นด้านเนื้อหาเหตุการณ์ เนื้อหาด้านกระบวนการ เนื้อหาด้านผลลัพธ์ เรียบเรียงเนื้อหาการวิเคราะห์
ในภาพรวมแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยแสดงผลออกมาเป็นข้อความ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 3.5.1 สรุปเนื้อหาความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
เจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม 
 3.5.2 วิเคราะห์เรื่องราว (Story Telling) ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดจากคู่พิพาทในกรณีศึกษา 
เพ่ือหาสาเหตุและสร้างความเข้าใจของสาเหตุที่เกิดข้อพิพาทในกรณีศึกษา 
 3.5.3 วิเคราะห์สัมพันธภาพของคู่พิพาทในกรณีศึกษา 
 3.5.4 การออกแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
 3.5.5 น ากระบวนการจัดการความขัดแย้งที่ออกแบบมาด าเนินการจัดการเพ่ือยุติความขัดแย้ง 
 3.5.6 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความเป็นจริง 
 3.5.7 ข้อเสนอในการแก้ไขความขัดแย้งที่เหมาะสม 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ภาคนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาการจัดการความขัดแย้ง โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล 
กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม เป็นการน าเอาประสบการณ์จริงของเจ้าของ
ธุรกิจ ด้านสิ่งพิมพ์และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ในสมาคมผู้จัดพิมพ์จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย                
ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บริหารธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ ได้ท าหน้าที่ในการ              
ไกล่เกลี่ยในกรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม โดยน ามาเป็นกรณีศึกษา จ านวน             
5 กรณี เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมและ
วิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยน ากรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มาเปรียบเทียบ
กับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากในชั้นเรียนและ             
จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกแบบการจัดการความขัดแย้งซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา               
การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาลกรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
วรรณกรรมของสมาคมผู้จัดพิมพ์จัดจ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ในกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีนั้น ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน
ดังนี้ 
 1. บทน า เป็นส่วนของบริบทและพ้ืนฐานองค์ความรู้ของแต่ละกรณีศึกษา เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องราวในกรณีศึกษาตัวอย่าง 
 2. เรื่องราว (Story Telling) เป็นส่วนย่อของเหตุการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องราว
พ้ืนฐานที่ผู้พิพากษาสมทบได้เรียบเรียงจากประสบการณ์และถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวในแต่ละ
ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมที่เกิดขึ้นจริง 
 3. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี เป็นการน าเอาแนวคิด 
ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการมาอธิบายเพ่ือหาสาเหตุของความขัดแย้งในกรณี
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมในแต่ละกรณีศึกษา 
 4. การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง  เป็นการวิเคราะห์             
ผ่านแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ โดยผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบการจัดการ 
ความขัดแย้งว่าผู้ไกล่เกลี่ยได้น าแนวคิด ทฤษฎีใดที่สามารถท าให้คู่พิพาทสามารถยุติความขัดแย้งได้  
 5. ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์
ขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งที่ผู้ ไกล่เกลี่ยได้น ามาปรับใช้ในแต่ละกรณีศึกษาและเทคนิควิธีการ
ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอน และพัฒนาการของการจัดการความขัดแย้งที่สามารถน ามาเป็น
พัฒนาขั้นตอนความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ไกล่เกลี่ยในสมาคมผู้จัดพิมพ์จัด
จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 
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4.1 กรณีศึกษาที่ 1 คดีหยิบผลงานวิชาการของผู้อ่ืนมาขาย 
 4.1.1 บทน า (Introduction) 
   การที่บุคคลหนึ่งมีความฝันที่จะเป็นนักเขียน แล้วบุคคลนั้นสามารถผลิตงานเขียน
ออกมาสู่สายตานักอ่านได้ถือว่าบุคคลนั้นท าความฝันส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนความฝันที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยู่กับการตอบรับจากผู้อ่าน ถ้าผู้อ่านให้การตอบรับเป็นอย่างดีถือว่า
ผลงานชิ้นนั้นประสบผลส าเร็จ แต่ด้วยผลงานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านนั้น ถ้าเนื้อหา
สาระของหนังสือทั้งหมดมาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน และ
ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือได้อย่างงดงาม นับได้ว่างานเขียนชิ้นนั้ นสมบูรณ์มาก                   
แต่ถ้าด้วยเหตุการณ์ที่บุคคลหนึ่ง มีผลงานเขียนและผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเพราะด้วยบุคคลนั้นได้หยิบผลงานของคนอื่นที่ได้สร้างสรรค์ไว้แล้วมาเป็นผลงานของตนเอง 
ถือว่านักเขียนผู้นั้นไม่ใช่นักเขียนอย่างสมบูรณ์ ดังเช่นเรื่องราวด้านล่างนี้ 
 4.1.2 เรื่องราว (Story Telling) 
   นายธวัช (นามสมมติ) เป็นนักเขียนอิสระ ได้น าผลงานที่ตนเองแต่งไว้  ซึ่งต้นฉบับ             
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายมาน าเสนอขายให้กับส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า 
(นามสมมติ) โดยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบรรณาธิการได้เป็นผู้รับซื้อผลงานของ นายธวัช ไว้ใน
ราคา 100,000 บาทถ้วน ก่อนถึงวันตกลงยอมรับซื้องานเขียนของนายธวัชนั้น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
และบรรณาธิการได้สอบถามกับนายธวัชว่าเนื้อหาทั้งหมดภายในเล่มนั้น นายธวัชเป็นผู้แต่งเองทั้งหมด
โดยที่ไม่ได้คัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอ่ืนใช่ไหม นายธวัชตอบว่า “ใช่” หลังจากนั้นบรรณาธิการ
ต้องการดูสารบัญเพ่ือตรวจสอบว่าหนังสือที่  นายธวัช น ามาเสนอขายนั้นมีเนื้อหาครบถ้วนและ          
ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ นายธวัช บอกว่าอีก 2 วันจะส่งสารบัญที่สมบูรณ์
แล้วมาให้อ่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
   สองวันถัดมา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบรรณาธิการ ได้รับสารบัญทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์จากนายธวัช ทั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบรรณาธิการได้ตรวจสอบสารบัญแล้ว             
มีความเห็นตรงกันว่าสารบัญนั้นครอบคลุมเนื้อหาตรงตามที่ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าก าหนด                  
จึงได้โทรศัพท์ให้นายธวัชกลับมาที่ส านักพิมพ์อีกครั้ง เพ่ือลงนามในสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์ของ
หนังสือเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย ในวันที่ลงนามท าข้อตกลงกันนั้น ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดบอกกับผู้ศึกษาว่า ตนเองได้อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ทั้งหมดแก่นายธวัชแล้ว 
โดยมีการวางเงื่อนไขว่า นายธวัชตกลงขายขาดต้นฉบับหนังสือเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ            
อย่างง่ายแก่ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ในราคา 100,000 บาท และหลังจากที่หนังสือผลิตออกมาเป็น
รูปเล่มและวางจ าหน่ายแล้ว ถ้ามีคดีฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ นายธวัชจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว และทางส านักพิมพ์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่นายธวัชเมื่อนายธวัช           
ส่งต้นฉบับครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยที่ระหว่างการผลิตหนังสือนั้น ถ้าส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า             
มีปัญหาหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลบางอย่าง นายธวัชจะต้องยินยอมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบนั้น             
เมื่อนายธวัชรับทราบเงื่อนไขทั้งหมดแล้วได้ลงนามในหนังสือสัญญากับทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า 
โดยนายธวัชได้เก็บหนังสือสัญญาไว้ 1 ฉบับ และส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าเก็บไว้ 1 ฉบับ โดยเนื้อหา  
ของหนังสือสัญญาทั้ง 2 ฉบับนั้น มีเนื้อความเหมือนกันทุกประการ  
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   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้ข้อมูลต่อว่า หลังจากทางส านักพิมพ์วางจ าหน่ายหนังสือ
เรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายได้ประมาณ 2 เดือน ทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ได้รับ
จดหมายจากส านักงานทนายความแห่งหนึ่ง โดยมีเนื้อความว่า เนื้อหาภายในหนังสือเรื่องการติดตั้ง
ปรับอากาศอย่างง่ายที่ทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าวางจ าหน่ายอยู่นั้น เนื้อหาในหนังสือเรื่องการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศอย่างง่ายประมาณครึ่งหนึ่งนั้นมีข้อความตรงกันกับหนังสือของนายสัตหีบ (นามสมมติ) 
ซึ่งนายสัตหีบได้เขียนหนังสือเล่มนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ระดับ 3 
และขอให้ส านักพิมพ์ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท และขอให้ด าเนินการเก็บหนังสือ
คืนจากร้านหนังสือคืนทั้งหมด หลังจากที่ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ได้รับทราบถึงข้อกล่าวหา ของคดี
ความที่เกิดขึ้น ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ได้ปรึกษากับทนายความประจ าส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า  ซึ่ง
ทนายความประจ าส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ได้ท าการติดต่อกับนายธวัชเพ่ือมาชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้น 
แต่นายธวัชตอบกลับมาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเอง เรื่องทั้งหมดทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบและไม่ประสงค์จะมาพบกับส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าอีก ทนายความประจ าส านักพิมพ์
หนังสือสีฟ้า ได้พยายามติดต่อให้นายธวัชเข้ามาพบที่ส านักพิมพ์สีฟ้าเพ่ือน าคดีเข้าสู่กระบวนการ
เจรจาไกล่เกลี่ยก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป  
   ต่อมาประมาณ 2 สัปดาห์ นายธวัชได้ยอมเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยที่ส านักพิมพ์หนังสือ
สีฟ้า และคู่พิพาททั้งหมดยินดีด าเนินคดีด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ ยนอกศาล โดยทนายความของ
ส านักพิมพ์สีฟ้าได้เป็นตัวแทนด าเนินการติดต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเพ่ือขอด าเนินคดีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล 
   ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างทนายความของนายสัตหีบ นายธวัช และส านักพิมพ์
หนังสือสีฟ้าสรุปออกมาว่านายธวัชจะต้องชดใช้ค่าเสียเป็นจ านวน 100 ,000 บาท ให้แก่นายสัตหีบ 
และนายธวัชต้องการให้ทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า เป็นผู้เรียกเก็บหนังสือที่วางจ าหน่ายอยู่ตาม
ท้องตลาดแทนตนเอง แต่ตนเองจะเป็นผู้จ่ายค่าด าเนินการทั้งหมด ซึ่งทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า 
ยินดีที่จะเป็นผู้เรียกเก็บหนังสือตามที่นายธวัชร้องขอเพ่ือเป็นการยุติปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะบานปลาย 
และอาจต้องไปจบลงที่ศาล 
  4.1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
   จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า นายธวัช มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้น 
และคิดว่าการกระท าที่ตนได้ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นจะไม่มีผู้รับรู้ แต่ท าให้นายสัตหีบซึ่งเป็นผู้เสียหาย            
รู้สึกโกรธ จึงได้มีการว่าจ้างทนายให้มาติดต่อกับทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า ส่วนผู้เสียหายอีกฝ่ายหนึ่ง
คือส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าที่ไม่ได้คาดคิดว่า นายธวัชจะท าการคัดลอกงานของผู้อ่ืนมาขายให้กับ
ส านักพิมพ์ของตน ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึก (Narrative Theory) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เสียหายได้เล่าเรื่องราวที่ตนได้รับ ซึ่งเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดย  “การเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นกระบวนการ
บ าบัดเยียวยาอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสียหายได้มีโอกาสพรรณนาเรื่องราวและระบายความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น 
ท าให้ผู้เสียหายรู้สึกได้รับ “อ านาจ” ที่สูญเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งเพราะการตกเป็นผู้เสียหายท าให้
เขารู้สึกสูญเสียการควบคุมไป ดังนั้น การพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งจึงท าให้ผู้เสียหายเรียนรู้ที่จะ
คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมคือในฐานะ  “ผู้เล่าเรื่อง” มิใช่ฐานะ 
“เหยื่อผู้ถูกกระท า” โดยเรียนรู้จากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังที่ร่วมแบ่งปันและรับรู้ความรู้สึก  
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นอกจากนี้ “การพรรณนาความรู้สึก” เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายใน 2 ระดับ คือ ระดับ
เรื่องราวพ้ืนผิว (Surface Story) ที่เหมือน ๆ กัน ถูกขโมยหรือถูกท าลายอัตลักษณ์ และระดับลึก 
(Deeper Story) ซึ่งมีลักษณะเป็น “นัยกรรม” (Discourse) คือเป็นเรื่องราวที่แต่ละคนเข้าไปรับรู้             
ให้ความส าคัญและตีความสิ่งนั้นตามอัตลักษณ์ และความส าคัญของแต่ละคน และได้น าแบบจ าลอง
การก้าวข้ามความขัดแย้งและแบบจ าลอง ผลประโยชน์ สิทธิและอ านาจ และแบบจ าลองสามเหลี่ยม
แห่งความพึงพอใจ มาอธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี  
  4.1.4 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง   
   ผู้ศึกษาได้น าแบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง (Moving Beyond Conflict)  
มาวิเคราะห์เป็นทฤษฎีแรก โดยแบ่งออกเป็น 
   1. ระยะของการปฏิเสธ กล่าวคือ ด้านนายธวัชเมื่อได้รับการติดต่อเรื่องของ            
การละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย นั้นได้มีการปฏิเสธไม่รับผิด ทั้งที่ได้มีการท า
สัญญากันก่อนที่จะมีการสั่งพิมพ์หนังสือ ส่วนทางด้านนายสัตหีบเมื่อทราบว่ามีคนคัดลอกงานเขียน
ของตนไปตีพิมพ์เป็นผลงานของตนเอง ในระยะแรกก็เกิดการปฏิเสธ เพราะไม่คิดว่าจะมีใครกล้า             
มาละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของตนเอง ทางด้านส านักพิมพ์เมื่อได้รับการแจ้งว่ามีการตีพิมพ์หนังสือ             
ที่คัดลอกมาจากผู้เขียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนแรกทางส านักพิมพ์ได้ปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่านายธวัช  
ได้เอางานที่คัดลอกมาขายให้กับทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าของตน จึงได้ท าการติดต่อไปยังนายธวัช
ให้มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
   2. ระยะของความโกรธ กล่าวคือ เมื่อนายสัตหีบได้น ามาเทียบเคียงกับหนังสือที่ตน
เคยแต่งไว้เพ่ือท างานวิจัยทางวิชาการพบว่ามีเนื้อหาที่ตรงกันทุกอย่าง แม้แต่รูปภาพประกอบของ
วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย ท าให้นายสัตหีบมีความรู้สึกโกรธ จึงได้ไปปรึกษาทนายความ 
และให้ทนายความติดต่อมายังส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า เพ่ือท าการด าเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งพิมพ์ของตนเอง ทางส านักพิมพ์เมื่อได้รับการติดต่อจากทนายความของนายสัตหีบก็มีความรู้สึก
โกรธนายธวัช ที่ท าให้ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าของตน ได้รับความเสียหาย และเมื่อได้มีการติดต่อไปยัง
นายธวัชกลับปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตนเอง ด้านนายธวัชเองก็โกรธที่มีคนจับได้ว่าตนได้
คัดลอกงานเขียนของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง แม้นว่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของหนังสือเล่มดังกล่าว          
ก็ตาม  
   3. ระยะของการยอมรับ กล่าวคือ เมื่อนายธวัชปฏิเสธไม่ยอมรับท าให้ทางส านักพิมพ์
หนังสือสีฟ้า ได้ให้ทนายความของส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าเป็นผู้ท าการติดต่อ โดยทางทนายความ            
ได้ชี้แจงถึงความผิดที่นายธวัชได้ก่อขึ้น ท าให้นายธวัชยอมรับที่จะมาพบกับนายสัตหีบและทนายความ
ของนายสัตหีบ เมื่อคู่กรณีทั้งสามฝ่ายมาพบกัน และทนายของทั้งสองฝ่ายได้มาคุยกัน ท าให้คู่กรณี             
ทั้งสามฝ่ายยอมรับผลของการไกล่เกลี่ย เพราะผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้รูปแบบจ าลอง ผลประโยชน์ สิทธิ และ
อ านาจ มาออกแบบจัดการความขัดแย้ง 
    การน ารูปแบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ (Interests/Rights/Power 
Model) (IRP) มาออกแบบจัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษานี้ สามารถอธิบายวิธีการตามขั้นตอน                    
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.1 แบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ (Interests/Rights/Power Model) มาวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่ 1 

 
 ผลประโยชน์ 
ส านักพิมพ์ ส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนายธวัช เป็นผลประโยชน์ 

ด้านกระบวนการ 
นายธวัช ไม่ถูกด าเนินคดีโดยยอมชดใช้ค่าเสียหาย เป็นผลประโยชน์ด้านผลลัพธ์ 
นายสัตหีบ ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย และได้รับความรู้สึกถึงอ านาจของตนเองกลับคืนมา              

เป็นผลประโยชน์ด้านจิตใจ 
 สิทธิ 
ส านักพิมพ์ มีสัญญาคลุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะทางส านักพิมพ์ได้ให้นายธวัชตรวจทานและ

ยืนยันก่อนมีการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายลิขสิทธิ์ก่อนการจัดพิมพ์ 
นายธวัช มีสิทธิในหนังสือที่ตนเองขายให้กับส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้าเพียงส่วนเดียวเท่านั้น               

ที่ตนเองได้มีการแต่งเพ่ิม  
นายสัตหีบ มีสิทธิในการฟ้องร้องเพราะเป็นผลงานของตนเอง ที่ได้มีการตีพิมพ์รวมเล่ม              

เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 3 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง                    
ในปี พ.ศ. 2545 

 อ านาจ 
ส านักพิมพ์ มีอ านาจในการยกเลิกสัญญากับนายธวัช และเรียกค่าปรับจากการจัดพิมพ์และจัด

จ าหน่ายหนังสือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายจากนายธวัช 
นายธวัช คิดว่าตนเองมีอ านาจในการพิมพ์หนังสือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย 

เพราะตนเป็นผู้มีส่วนในการเขียนด้วย  
นายสัตหีบ มีอ านาจในการด าเนินคดีฟ้องร้องนายธวัชข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์จากงานเขียน             

ของตนเอง 
 
   นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้น าแบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ (The Triangle 
of Satisfaction Model) มาออกแบบการจัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษา ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ผลประโยชน์ด้านผลลัพธ์ ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการใช้
วิธีการระดมสมอง โดยผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้ทักษะด้านการไกล่เกลี่ยคือการสื่อสารโดยใช้ค าถามปลายเปิด 
เพ่ือให้คู่กรณีสามารถมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า ถ้ามีการด าเนินคดีแล้ว จะใช้เวลานาน
เท่าใด ใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์ ท าให้นายธวัชยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับนายสัตหีบ
และชดใช้ค่าเรียกเก็บหนังสือคืนให้กับทางส านักพิมพ์หนังสือสีฟ้า 
   2. ผลประโยชน์ด้านกระบวนการ ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้เทคนิคจิตวิทยา ในการให้ นายธวัช
คิดกลับไปว่าถ้าผลงานชิ้นนี้ของนายธวัช มีผู้อ่ืนน าไปตีพิมพ์ โดยใช้เนื้อหาข้อความเหมือนกันกับ
ข้อความในหนังสือเล่มนี้ นายธวัชจะมีความรู้สึกเช่นใด และจะด าเนินการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไร ท าให้นายธวัชถึงกับอ้ึงในค าถามดังกล่าว แล้วจึงได้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกั บกล่าวค าว่า               
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“ขอโทษ ผมผิดไปแล้ว” ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยในตอนแรกที่มีที่ท่าว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ 
สามารถคลี่คลายลง ด้านนายสัตหีบเมื่อยอมรับในค าขอโทษของนายธวัชแล้ว จึงได้มีการเจรจา             
ในขั้นตอนต่อไป 
   3. ผลประโยชน์ด้านจิตใจ เมื่อนายธวัชได้รู้ส านึกผิดและยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงินหนึ่งแสนบาทแก่นายสัตหีบ ท าให้นายสัตหีบพอใจและรู้สึกถึงความเป็นผู้ได้รับอ านาจ
กลับคืนมา เพราะในขณะที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นั้น นายสัตหีบมีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ที่ถูกรังแก 
และเอาเปรียบ แต่เมื่อได้มีการขอโทษและชดใช้แล้ว ท าให้นายธวัชไม่ติดใจเอาความ พร้อมกับ            
ได้กล่าวค า “ขอบคุณ” กับผู้ไกล่เกลี่ย  
 4.1.5 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความเป็นจริง 
   จากประสบการณ์การท างานของผู้ศึกษาที่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ข้อพิพาทประจ าศาลจังหวัดนนทบุรี และได้ผ่านการฝึกอบรมจากส านักระงับคดีข้อพิพาทอยู่เนือง  ๆ  
ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการมาออกแบบ
การจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าข้อมูลจากการใช้เครื่องมือต่าง  ๆ เช่น ทฤษฎี
การสื่อสาร ทฤษฎีพรรณนาความรู้สึก มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
นอกจากผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีพรรณนาความรู้สึก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มี
และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทบทวนความผิดที่ได้กระท าไว้อันจะท าให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกเอาเปรียบได้มี
โอกาสอธิบายความรู้สึกและความต้องการที่ฝ่ายผู้เอาเปรียบไม่เคยได้รับรู้มาก่อน และท าให้ผู้ศึกษา
สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ ที่ตนตกเป็นผู้ที่ถูกรังแก เอาเปรียบ 
ด้วยการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดผ่านแบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง (Moving 
Beyond Conflict) และใช้แบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ ( Interests/Rights/Power 
Model) มาออกแบบเพ่ือให้เห็นถึงสิทธิ และอ านาจที่ฝ่ายผู้ถูกเอาเปรียบสามารถด าเนินคดีความกับ ผู้
เอาเปรียบได้อย่างไร และผลประโยชน์ในส่วนของ IRP นั้น เป็นผลประโยชน์ที่ทั้งสามฝ่ายมีการตกลงกัน
ด้วยความพอใจ ส่วนรูปแบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ (The Triangle of Satisfaction 
Model) นั้น ผู้ศึกษาน ามาออกแบบกระบวนการจัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษานี้ เพราะท าให้
ทราบผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านผลลัพธ์ที่ท าให้คู่กรณีได้เข้าใจถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลประโยชน์ด้านกระบวนการ ท าให้คู่กรณีรับรู้ถึงผลลัพธ์ด้านกระบวนการ 
ว่ากระบวนการฟ้องร้องด าเนินคดีจะต้องใช้เวลา เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในศาล และการชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งจะรวมถึงการมีคดีความที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับทั้งสองฝ่าย สุดท้ายผลประโยชน์  
ด้านจิตใจ ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถท าให้คู่กรณีเข้าใจความรู้สึกของการถูก เอาเปรียบ โดยการใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาการสื่อสารและทฤษฎีการสื่อสาร เข้ามาประยุกต์ในการตั้งค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีได้ใช้เวลาในการทบทวนในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไปและเกิดผลกระทบอย่างไร ท าให้สามารถ
ยุติความขัดแย้งลงได้อย่างสันติและสามารถรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณีไว้ได้เป็นอย่างดี 
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4.2 กรณีศึกษาที่ 2 คดีเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์ 
  4.2.1 บทน า 
   การที่บุคคลคนหนึ่งมีความฝัน ที่จะมีงานเขียนของตนเองออกมาสู่สายตาของสังคม
สักชิ้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพราะความฝันคือความคิด คือจินตนาการ แต่ยังไม่ได้มีการลงมือ
เขียนออกมาเป็นตัวอักษรเพ่ือร้อยเรียงออกมาเป็นผลงานอันล้ าค่าของตนเอง ในทางกลับกันการที่คน
คนหนึ่งก าลังมุ่งมั่นสร้างงานเขียนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะกว่าจะรังสรรค์ค าพูดแต่ละค าวลี                 
แต่ละวลี ประโยคแต่ละประโยค ขึ้นมาได้นั้นต้องใช้สมาธิ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์เป็น
อย่างมากที่จะได้ค าหรือหรือประโยคนั้น ๆ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรานั้นได้สร้างสรรค์ค า
หรือประโยคออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั้น ได้มีบุคคลหนึ่งน าผลงานของเราไปคัดลอก และ
กล่าวอ้างว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ของเขาเอง ผลสุดท้ายคดีความเรื่องลิขสิทธิ์ก็บังเกิดขึ้นดัง
กรณีศึกษาต่อไปนี้  
 4.2.2 เรื่องราว (Story Telling) 
   นายหนึ่ง (นามสมมติ) เป็นนักเขียนประจ าส านักพิมพ์กุหลาบแดง (นามสมมติ)             
นายหนึ่งได้รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับ
บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ท่านหนึ่ง คือ นายข้าวต้ม (นามสมมติ)  
   นายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ตนเองได้รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่าย
การตลาดส านักพิมพ์กุหลาบแดงแล้ว ตนเองได้ศึกษาค้นคว้าประวัติของนายข้าวต้มจากหลายแหล่ง 
เช่น อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร และหนังสือเก่า เมื่อตนเองไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับนายข้าวต้ม 
ตนได้พบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วตนได้ยึดถือข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้น เพราะ
พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ตนเองต้องการ จึงได้น าข้อมูลบางส่วน
จากหนังสือเล่มดังกล่าวน ามาใส่ในต้นฉบับที่ตนก าลังรวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เมื่อนายหนึ่งเรียบ
เรียงต้นฉบับเกี่ยวกับนายข้าวต้มเรียบร้อยแล้ว นายหนึ่งได้ส่งเนื้อหาพร้อมรูปภาพประกอบทั้งหมด 
เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยผ่านกองบรรณาธิการ และเมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็น
หนังสือที่สมบูรณ์พร้อมน าออกจ าหน่ายออกสู่ท้องตลาด ฝ่ายการตลาดจึงได้ด าเนินการวางหนังสือ
ชีวประวัติของนายข้าวต้ม ที่เรียบเรียงใหม่โดยนายหนึ่ง วางจ าหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วประเทศ  
   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส านักพิมพ์กุหลาบแดงได้ให้ข้อมูลต่อไปว่า เวลาผ่านไป
ประมาณ 3 เดือน ภายหลังจากที่หนังสือชีวประวัติของนายข้าวต้มออกวางแผง ส านักพิมพ์กุหลาบ
แดงได้รับจดหมายปิดผนึกจากส านักทนายความแห่งหนึ่ง มีใจความว่า “หนังสือเรื่องนายข้าวต้ม  แต่ง
โดยนายหนึ่ง ได้น าข้อมูล ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ (นามสมมติ) มากล่าวอ้างโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทางส านักพิมพ์ทราบ ดังนั้น ทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ขอเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดเป็น
จ านวนเงิน 500,000 บาท แต่ยังคงให้จ าหน่ายหนังสือเล่มดังกล่าวได้ต่อไป แต่ถ้าทางส านักพิมพ์
กุหลาบแดงไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว ขอให้ส านักพิมพ์กุหลาบแดงเรียกเก็บหนังสือจากร้านค้า
และจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วทั้งหมดกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด” 
   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของส านักพิมพ์กุหลาบแดงเพ่ิมเติมข้อมูลว่า เมื่อส านักพิมพ์
กุหลาบแดงทราบเรื่องจึงได้นัดประชุมทุกฝ่ายเป็นการด่วน ทนายประจ าส านักพิมพ์ได้สอบถาม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายหนึ่ง นายหนึ่งจึงเล่าให้ทนายความประจ าส านักพิมพ์กุหลาบแดงฟังว่า ตนได้
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ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนายข้าวต้ม และได้มาพบหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่ออ่านแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ใ ห้
ข้อมูลเกี่ยวกับนายข้าวต้มได้ครบถ้วนตามที่ตนเองต้องการทั้งหมด โดยที่ตนเองไม่ทันคิดว่าบางส่วน
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนายข้าวต้ม และบางส่วนคือข้อมูลที่ทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์แต่งขึ้นมาใหม่               
ตนจึงน าข้อมูลบางส่วนที่เป็นส่วนของทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์แต่งเติมขึ้นมานั้นน ามาใส่ในต้นฉบับ
ที่ตนเรียบเรียงใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น 
   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของส านักพิมพ์กุหลาบแดงได้ให้ข้อมูลต่อว่า ทนายความ
ประจ าส านักพิมพ์กุหลาบแดง ได้ติดต่อกลับไปที่ส านักงานทนายความของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ 
และได้ให้ข้อมูลของการจัดท าหนังสือนายข้าวต้มว่าทั้งหมดว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิด เพราะนาย
หนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนของส านักพิมพ์กุหลาบแดง คิดว่าเรื่องทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มที่ทางส านักพิมพ์
ฟอร์เอเวอร์นั้นเป็นเรื่องราวของนายข้าวต้มทั้งหมด ซึ่งนักเขียนของส านักพิมพ์กุหลาบแดงไม่ทราบ
จริง ๆ ว่ามีเรื่องราวบางส่วนที่เป็นส่วนของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ที่ได้แต่งเติมขึ้นมาใหม่ และ              
ขอต่อรองเรื่องค่าเสียหายที่เรียกร้อง คือ ขอลดค่าเสียหายจากเดิมจ านวน 500 ,000 บาท เป็น 
100,000 บาท และขอให้ส านักพิมพ์กุหลาบแดงสามารถจ าหน่ายหนังสือเล่มที่เกิดข้อพิพาทต่อไป 
และการด าเนินคดีนั้นขอด าเนินคดีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล โดยไม่ประสงค์ด าเนินการ              
ทางกระบวนการยุติธรรมปกติ 
   ทนายความของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ เล่าว่า เมื่อตนเองได้รับเอกสารการขอต่อรอง
ค่าเสียหายจากส านักพิมพ์กุหลาบแดง ทราบสาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ และกระบวนการด าเนิน
ทางคดีแล้ว ตนและกรรมการผู้จัดการส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ได้ปรึกษาหารือกัน และตัดสินใจเข้าร่วม
ด าเนินคดีโดยการเจราไกล่เกลี่ยนอกศาล โดยทนายความของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ได้ติดต่อไป             
ที่ส านักพิมพ์กุหลาบแดง เพ่ือให้ส านักพิมพ์กุหลาบแดงเข้าร่วมการด าเนินคดีในกระบวนการเจรจา
ไกล่เกลี่ย และส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ได้ติดต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางโดยขอด าเนินคดีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล ได้ข้อสรุปคือจะยอมให้ส านักพิมพ์กุหลาบแดง
จ าหน่ายหนังสือเล่มที่เกิดปัญหาต่อไป แต่จะไม่ลดทรัพย์ที่เป็นเงิน คือยังคงเรียกร้องค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 500,000 บาท 
  4.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
   ในกรณีศึกษานี้ผู้ไกล่เกลี่ยได้น าทฤษฎีการสื่อสารมาประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
และถูกต้อง และน าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) มาประกอบ 
การออกแบบการจัดการความขัดแย้ง เพราะในกรณีศึกษานี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับส านักพิมพ์ทั้งสองฝ่าย 
ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยจ าเป็นต้องใช้จิตวิทยาประกอบ เพราะต้องแสดงให้คู่กรณีเห็นความไม่เจตนา
ที่จะกระท าความผิดของนายหนึ่ง และเพ่ือลดความรู้สึกกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องไกล่เกลี่ย             
ผู้ไกล่เกลี่ยได้พยายามสร้างบรรยากาศในการไกล่เกลี่ยให้เป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นการทั่วไปในการท างาน หลังจากที่ได้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายแล้ว               
ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าคู่กรณีไม่ยินยอมลดเงินชดใช้ค่าเสียหายอย่างแน่นอนและยังอยู่ในขั้นของความโกรธ 
ผู้ไกล่เกลี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าปล่อยให้คู่กรณีเผชิญหน้ากัน อาจท าให้การไกล่เกลี่ยไม่สามารถ             
ยุติลงได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจึงขอแยกคุยทีละฝ่าย 
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 4.2.4 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
   ผู้ไกล่เกลี่ยได้เชิญฝ่ายผู้ได้รับความเสียหายได้พูดก่อน โดยผู้ไกล่เกลี่ยได้ยกข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นคือ ฝ่ายส านักพิมพ์กุหลาบแดงได้น าข้อมูลบางส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์
มาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนั้น เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนายหนึ่ง ซึ่งคิดว่าข้อมูลที่ทางส านักพิมพ์    
ฟอร์เอเวอร์มาตีพิมพ์นั้นเป็นชีวประวัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถน ามาเปิดเผยได้เป็นการทั่วไป มิได้เกิดจาก
การแต่งขึ้นมาใหม่ และตัวนายหนึ่งเองไม่ได้มีเจตนาที่จะท าให้ทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์เดือดร้อน
จากการท าดังกล่าว และจากข้อมูลที่ผู้ไกล่เกลี่ยทราบมานั้น ถ้าต้องมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับ
ส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ตามจ านวนที่ทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์เรียกร้องมานั้น นายหนึ่ง  ซึ่งเป็น
พนักงานในส านักพิมพ์กุหลาบแดงจะต้องโดนหักเงินเดือน เป็นจ านวนเงินเดือนละ 5,000 บาท และ
ตอนนี้ภรรยาของนายหนึ่งก็ก าลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง และจะคลอดอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้า                  
ส่วนบุตรสาวคนโตเพ่ิงมีอายุได้เพียง 3 ขวบ ก็ก าลังจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ท าให้นายหนึ่ง
เองมีความเครียดที่จะต้องโดนหักเงินเดือนเป็นระยะเวลานาน ถ้าทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์สามารถ   
ที่จะลดการชดใช้ค่าเสียหายลงมาสักครึ่งหนึ่งจะเป็นกุศลต่อเจ้าของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์  ดังนั้น             
ผู้ไกล่เกลี่ยจึงขอให้ทางส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ทบทวนเรื่องการเรียกร้องค่าชดใช้ เป็นจ านวนเงิน 
500,000 บาท จากส านักพิมพ์กุหลาบแดง จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาได้น าแบบจ าลองวงกลมแห่ง
ความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) ของแกรี่ ที. เฟอร์ลอง มาออกแบบจัดการความขัดแย้ง 
โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 การน าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) มาออกแบบ

การจัดการความขัดแย้ง 
 
 เจ้าของส านักพิมพ์กุหลาบแดง เจ้าของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ 
ค่านิยม มีค่านิยมแบบการค้ารูปแบบคนไทย 

และคิดว่าน่าจะตกลงกันได้ เพราะ
ท างานในวงการเดียวกัน 

มีค่านิยมที่ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพ และ                
คิดว่าถ้าไม่เรียกร้องค่าเสียหายเป็น     
จ านวนเงินที่สูงจะท าให้เกิดการกระท า             
ซ้ า ๆ แบบนี้มาอีก 

ความสัมพันธ์ เริ่มไม่ปกติเม่ือมีการเรียก
ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนสูง 

เกิดความไม่ไว้วางใจว่าทางส านักพิมพ์จะ
ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตน
เรียกร้อง 

ปัจจัยภายนอก / 
อารมณ์ 

เป็นส านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและ              
กลัวเสียภาพพจน์ของส านักพิมพ์ 

มีความรู้สึกว่าส านักพิมพ์กุหลาบแดง             
จะเลี่ยงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกน้อง
ของตนได้กระท า 

ข้อมูล คิดว่าส านักพิมพ์ต้องการให้ตนเอง
ต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนเงินสูง 
เพราะคิดว่าหนังสือนายต้ม ขายดี    

ไม่เข้าใจว่าท าไมนายหนึ่งไม่มีการ
ตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลก่อนที่จะท า
การตีพิมพ์หนังออกมาจ าหน่าย เพราะ             
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
 เจ้าของส านักพิมพ์กุหลาบแดง เจ้าของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ 
 มีก าไรมากและความผิดพลาดเกิด

จากความประมาทของนายหนึ่งที่
ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนที่จะมี             
การตีพิมพ์ 

ในหนังสือเล่มดังกล่าวมีการยกเอาเนื้อหา
ในส่วนที่เป็นชีวประวัติที่ทางส านักพิมพ์
ฟอร์เอเวอร์ได้แต่งเติมเข้าไปใหม่ และ
ทราบว่านายหนึ่งจะต้องโดนหักเงินเดือน
เพ่ือมาชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายแทน 
และภรรยานายหนึ่งก าลังจะคลอดบุตร 
ส่วนบุตรสาวคนโตอายุ 3 ขวบ ก าลังจะ
เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาล 

โครงสร้าง เรื่องการลดเงินค่าชดใช้ค่าเสียหาย เรื่องการได้เงินค่าชดใช้เต็มจ านวน                  
ทีเ่รียกร้อง 

ผลประโยชน์ ยินดีจ่ายเงินเป็นจ านวน                       
250,000 บาท 

ต้องการเงินที่เรียกร้องไปเต็มจ านวน คือ 
500,000 บาท 

 
   เมื่อผู้เสียหายได้ทราบข้อมูลที่นายหนึ่งจะต้องโดนหักเงินเดือน และภรรยากับบุตร
ของนายหนึ่งจะต้องใช้เงิน ท าให้ผู้เสียหายยอมลดเงินเรียกร้องลงมาเหลือเพียง 250,000 บาท                    
ฝ่ายนายหนึ่งเมื่อได้ทราบข้อมูลเรื่องการลดค่าเสียหายแล้วนั้น ได้เดินไปยกมือไหว้ขอบคุณและกล่าว
ค าขอโทษ ที่ท าให้ส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ ต้องเดือดร้อน และได้เดินมาขอโทษเจ้าของส านักพิมพ์
กุหลาบแดง ท าให้การไกล่เกลี่ยยุติลงอย่างสันติ 
 4.2.5 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง 
   จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้ทฤษฎีการสื่อสารเข้ามา
เป็นวิธีการไกล่เกลี่ยเป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างบรรยากาศในการไกล่เกลี่ย เพราะด้วยทั้งสองฝ่ายท า
ธุรกิจที่คล้ายกัน และอยู่ในวงการเดียวกัน ผู้ไกล่เกลี่ยจ าเป็นต้องวางตัวเป็นกลางให้มากท่ีสุดเพ่ือไม่ให้
ทั้งสองฝ่ายคิดว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และเชื่อมั่นในกระบวนการไกล่เกลี่ย เมื่อผู้ศึกษาได้น าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle 
of Conflict Model) มาออกแบบจัดการจะพบว่า ทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงได้
พยายามใช้ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยทราบถึงความจ าเป็นที่ส านักพิมพ์กุหลาบแดงต้องขอลดเงินค่าชดใช้ ด้วยเหตุผลที่            
ทางส านักพิมพ์จะต้องน าเงินจ านวนดังกล่าว ไปหักจากเงินเดือนของนายหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนายหนึ่งมี
ภาระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวนสูงอยู่แล้ว ท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้ให้ข้อมูลดังกล่าวกับทางเจ้าของส านักพิมพ์
ฟอร์เอเวอร์ ซึ่งเมื่อเจ้าของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ทราบข้อมูลแล้วจึงเกิดความเห็นใจในตัวนายหนึ่ง 
จึงได้ลดค่าชดใช้ลงมาครึ่งหนึ่ง เหลือเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท สิ่งที่ส าคัญ อีกสาเหตุหนึ่ง               
ที่สามารถท าให้กรณีนี้ยุติได้คือการแสดงออกของนายหนึ่งที่รู้ส านึกผิด โดยการเข้าไปกล่าวค าขอโทษ 
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ท าให้เจ้าของส านักพิมพ์ฟอร์เอเวอร์ เกิดความสงสาร แบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle 
of Conflict Model) จึงหมุนมาลงได้ท่ีผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ 
 
4.3 กรณีศึกษาที่ 3 คดีใช้รูปภาพมาประกอบหนังสือโดยไม่ค านึงถึงลิขสิทธิ์ 
  4.3.1 บทน า 
   หนังสือที่มีภาพประกอบเพ่ือสื่อให้เห็นถึงความส าคัญ และเพ่ือขยายความในเนื้อหา
ของหนังสือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้แต่งได้คัดสรรรูปภาพเพ่ือน ามาประกอบในหนังสือโดยบุคคลที่มา
เป็นแบบให้นั้นเป็นบุคคลที่ผู้เขียนได้คัดเลือกมาเฉพาะเจาะจง เพราะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุด
และเหมาะสมกับเนื้อหาของหนังสือมากท่ีสุด แต่เมื่อหนังสือนั้นยุติการพิมพ์ซ้ าและยุติการจัดจ าหน่าย
แล้วนั้น ได้มีบุคคลอ่ืนน ารูปภาพที่ลงในหนังสือเล่มดังกล่าวไปประกอบลงหนังสือเล่มอ่ืน โดยไม่มี           
การแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบ ท าให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาดังกรณีศึกษา 
  4.3.2 เรื่องราว (Story Telling) 
   นายจันทร์ (นามสมมติ) เป็นนักเขียนส านักพิมพ์อังคาร (นามสมมติ) ได้รับค าสั่งจาก
หัวหน้ากองบรรณาธิการให้เรียบเรียงหนังสือเรื่องกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาฟุตซอล โดยท าเป็นชุด 
ชุดละ 8 เล่ม 
   นายจันทร์ ให้ข้อมูลกับผู้ไกล่เกลี่ยว่า เมื่อนายจันทร์ได้รับค าสั่งจากหัวหน้ากอง
บรรณาธิการให้เรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาฟุตซอลแล้ว นายจันทร์ได้หา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่นายจันทร์มีความรู้อยู่ เดิม โดยหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร              
การกีฬาแห่งประเทศไทยและหนังสือเก่า โดยนายจันทร์ได้ออกหาซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือ
ตามร้านหนังสือท่ัวไป และร้านจ าหน่ายหนังสือเก่า นายจันทร์ได้ค้นหารายชื่อหนังสือจากอินเตอร์เน็ต
และได้พบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่สมบูรณ์แบบ นายจันทร์ได้ออกหาซื้ อ
หนังสือเล่มดังกล่าวตามร้านหนังสือทั่วไป แต่ไม่พบ นายจันทร์จึงได้ออกไปหาซื้อตามร้านหนังสือเก่า             
นายจันทร์ได้หนังสือเล่มนั้นมา โดยนายจันทร์ได้เรียบเรียงเนื้อหาของการเล่นกีฬาฟุตซอล จากความรู้
และประสบการณ์ของนายจันทร์ แต่นายจันทร์ได้น ารูปภาพจากหนังสือเก่าเล่มนั้น มาประกอบกับ
เนื้อหาที่นายจันทร์ ได้เรียบเรียงไว้ เมื่อนายจันทร์ เรียบเรียงหนังสือกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬา  
ฟุตซอลจนครบทั้ง 8 เล่ม แล้ว นายจันทร์ ได้ส่งต้นฉบับให้กับหัวหน้ากองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วย
ไฟล์เนื้อหาและไฟล์รูปภาพ 
   หัวหน้ากองบรรณาธิการ ให้ข้อมูลผู้ไกล่เกลี่ยฟังว่า เมื่อหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ได้รับต้นฉบับจากนายจันทร์แล้ว หัวหน้ากองบรรณาธิการได้ตรวจดูเนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมด 
และเมื่อตนตรวจดูต้นฉบับเรียบร้อยแล้วได้ส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายผลิต  หัวหน้าฝ่ายผลิตให้ข้อมูลผู้ไกล่
เกลี่ยฟังว่า เมื่อหัวหน้าฝ่ายผลิต ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจจากหัวหน้ากองบรรณาธิการแล้ว หัวหน้า
ฝ่ายผลิต ได้น าเข้าสู่กระบวนการผลิต และเมื่อพิมพ์หนังสือออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว หัวหน้าฝ่ายผลิต 
ได้ส่งหนังสือไปให้คลังสินค้าเพ่ือเก็บไว้ก่อนรอจัดจ าหน่าย และแจ้งให้กับหัวหน้าฝ่ายการตลาดทราบ
เพ่ือน าไปจัดจ าหน่าย 
   หัวหน้าฝ่ายการตลาด ให้ข้อมูลกับผู้ไกล่เกลี่ยว่า หัวหน้าฝ่ายการตลาดได้จัดจ าหน่าย
หนังสือเรื่องกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาฟุตซอล ประมาณ 2 เดือน ทางส านักพิมพ์อังคาร ได้รับ
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จดหมายจากส านักงานทนายความสองห้าห้าหก (นามสมมติ) โดยมีข้อความว่า ทางส านักพิมพ์อังคาร 
ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์มกราในเรื่องของรูปภาพประกอบในหนังสือเรื่องกฎ กติกา และ
วิธีการเล่นกีฬาฟุตซอล ดังนั้น ทางส านักพิมพ์มกราขอเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
1,500,000 บาท เมื่อหัวหน้าฝ่ายการตลาดได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงได้นัดผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของส านักพิมพ์อังคาร แลได้ปรึกษากับทนายความประจ าส านักพิมพ์อังคาร 
   หัวหน้าฝ่ายการตลาดให้ข้อมูลกับผู้ไกล่เกลี่ยฟังว่า ต่อมาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ทาง
ส านักพิมพ์อังคารได้รับจดหมายจากส านักงานทนายความสองศูนย์หนึ่งสาม (นามสมมติ) ว่าทาง
ส านักพิมพ์อังคารได้ละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องของรูปภาพที่นายกุมภา (นามสมมติ) เป็นนายแบบให้กับ
หนังสือเรื่องการเล่นกีฬาฟุตซอล ที่พิมพ์โดยส านักพิมพ์มกรา โดยที่ทางส านักพิมพ์อังคารไม่ได้แจ้งให้
นายกุมภาทราบ ดังนั้น นายกุมภาจึงขอเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 
   หัวหน้ากองบรรณาธิการ ให้ข้อมูลผู้ไกล่เกลี่ยว่า หัวหน้ากองบรรณาธิการได้สอบถาม
ไปที่นายจันทร์แล้ว ได้ค าตอบมาว่า นายจันทร์ตั้งใจน ารูปภาพของส านักพิมพ์มกรามาใช้ เพราะเห็น
ว่าหนังสือเก่าเล่มดังกล่าวไม่ได้ท าการพิมพ์ซ้ าแล้ว และรูปก็เป็นภาพที่สมบูรณ์มาก นายจันทร์จึง
ตัดสินใจน ารูปภาพมาใช้โดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบ ผู้จัดการส านักพิมพ์มกรา ให้ข้อมูลว่า
หนังสือเล่มดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์มกรา และไม่ได้ท าการพิมพ์ซ้ าแล้ว ซึ่งเนื้อหาของ
หนังสือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์มกรา เพราะเจ้าของส านักพิมพ์เป็นผู้แต่งขึ้นมาเองทั้งหมด               
ส่วนเรื่องของรูปภาพประกอบนั้น ส านักพิมพ์มกราได้ตกลงท าสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์กับนายกุมภาคือ 
นายกุมภาจะได้ค่าลิขสิทธิ์เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 100,000 บาท โดยทางส านักพิมพ์มกราสามารถน า
รูปภาพไปใช้ประกอบหนังสือได้ในระยะเวลา 3 ปี และถ้าทางส านักพิมพ์มกราต้องการใช้รูปภาพนั้น
อีกครั้งหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ทางส านักพิมพ์มกราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่นายกุมภาเป็นจ านวนเงิน 
100,000 บาทอีกครั้งหนึ่ง นายกุมภาได้รับทราบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้จัดการส านักพิมพ์มกรา 
นายกุมภาจึงได้ติดต่อส านักงานทนายความสองศูนย์หนึ่งสาม ให้ด าเนินการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
ดังกล่าว ทนายความประจ าส านักพิมพ์อังคารได้ติดต่อไปที่ทนายความประส านักพิมพ์มกรา                
เพ่ือต่อรองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางส านักพิมพ์มกราไม่ตกลง ผู้จัดการทั่วไปของส านักพิมพ์อังคาร
จึงขอให้ส านักพิมพ์มกราด าเนินการฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรมปกติ 
   ผู้จัดการส านักพิมพ์มกราได้ทราบเรื่องสาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ คือ 
นายจันทร์ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางส านักพิมพ์มกราจึงไม่ขอยินยอมที่จะลดค่าเสียหายที่ทาง
ส านักพิมพ์อังคารต่อรอง 
  4.3.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
   ในกรณีศึกษานี้ผู้ไกล่เกลี่ยได้น าทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึกมาประกอบเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง และน าแบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ (Interests/Rights/Power 
Model) มาประกอบการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง เพราะในกรณีศึกษานี้เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนกับ
ส านักพิมพ์ทั้งสองฝ่าย ท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยจ าเป็นต้องใช้จิตวิทยาการสื่อสารมาประกอบการ    
ไกล่เกลี่ยภายในห้องไกล่เกลี่ยที่ประกอบไปด้วยคู่กรณีหลายฝ่าย ท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยจ าเป็นต้องหา                
ตัวช่วย โดยการเชิญให้ทนายความทั้งสองฝ่ายได้คุยกันถึงทางออกของปัญหาที่คิดว่าสามารถตกลงกัน
ได้ก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ย หลังจากท่ีได้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยเห็น
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ว่าคู่กรณีไม่ยินยอมลดเงินชดใช้ค่าเสียหายอย่างแน่นอนและยังอยู่ในขั้นของความโกรธ ผู้ไกล่เกลี่ย
พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าปล่อยให้คู่กรณีเผชิญหน้ากัน อาจท าให้การไกล่เกลี่ยไม่สามารถยุติลงได้                   
ผู้ไกล่เกลี่ยจึงขอแยกคุยทีละฝ่าย  
 4.3.4 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
   เมื่อผู้ศึกษาได้ข้อมูลมาเพ่ือน ามาออกแบบการจัดการความขัดแย้ง โดยได้เลือก              
การน าแบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ (Interests/Rights/Power Model) (IRP) มาออกแบบ
จัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษานี้ สามารถอธิบายวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 แบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ มาวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี 3 
 

 ผลประโยชน์ 
ส านักพิมพ์
อังคาร 

ส านักพิมพ์มกรา ซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนายกุมภา เป็นผลประโยชน์              
ด้านกระบวนการ ถ้าส านักพิมพ์อังคารน ารูปภาพของนายกุมภาไปใช้ ควรที่
จะเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้กับส านักพิมพ์มกรา เพราะเท่ากับส านักพิมพ์มกราเป็น                
ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงรายเดียว 

นายจันทร์ มีความพยายามที่จะต่อรองเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางนายกุมภา               
แต่ทางกุมภาและทางส านักพิมพ์มกราเรียกเงินค่าชดใช้เป็นจ านวนที่สูงมาก 
ตนไม่มีเงินพอที่จะน าไปช าระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้   

นายกุมภา นายกุมภาจะได้ค่าลิขสิทธิ์เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 100,000 บาท โดยทาง
ส านักพิมพ์มกราสามารถน ารูปภาพไปใช้ประกอบหนังสือได้ในระยะเวลา 3 ปี 
และถ้าทางส านักพิมพ์มกราต้องการใช้รูปภาพนั้นอีกครั้งหลังจาก 3 ปีไปแล้ว 
ทางส านักพิมพ์มกราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่นายกุมภาเป็นจ านวนเงิน 100,000 
บาทอีกครั้งหนึ่ง จากการละเมิดลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ที่ทางส านักพิมพ์อังคารไม่ได้
แจ้งให้นายกุมภาทราบ ดังนั้น นายกุมภาจึงขอเรียกร้องค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 

ส านักพิมพ์มกรา ทางส านักพิมพ์มกราต้องการให้ทางส านักพิมพ์อังคารชดใช้ค่าเสียหายเพียง
อย่างเดียว เพราะเข้าใจว่าเป็นเจตนาที่ทางส านักพิมพ์อังคารต้องการใช้
รูปภาพดังกล่าวและไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย 

 สิทธิ 
ส านักพิมพ์
อังคาร 

ทางส านักพิมพ์อังคารได้มีค าสั่งให้นายจันทร์จัดท าหนังสือฟุตซอล เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนในชั้นมัธยมปลาย  

นายจันทร์ ได้รับค าสั่งจากหัวหน้ากองบรรณาธิการให้เรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับกฎ กติกา 
และวิธีการเล่นกีฬาฟุตซอล นายจันทร์ได้เรียบเรียงเนื้อหาของการเล่นกีฬา              
ฟุตซอล จากความรู้และประสบการณ์ของนายจันทร์ แต่นายจันทร์ได้น า
รูปภาพจากหนังสือเก่าเล่มนั้น มาประกอบกับเนื้อหาที่นายจันทร์ได้เรียบเรียง
ไว้เพราะคิดว่าไม่มีการตีพิมพ์ซ้ า  
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 
 ผลประโยชน์ 
นายกุมภา นายกุมภาได้รับทราบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้จัดการส านักพิมพ์มกรา 

นายกุมภาจึงได้ติดต่อส านักงานทนายความสองศูนย์หนึ่งสาม ให้ด าเนินการ
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว และมีสิทธิในการฟ้องร้องเพราะเป็นผลงาน
ของตนเอง 

 อ านาจ 
ส านักพิมพ์
อังคาร 

ได้พยายามขอต่อรองการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 
1,500,000 บาท  

นายจันทร์ พยายามให้มีการไกล่เกลี่ยเพราะตนไม่อยากข้ึนศาล เสียเวลาและมีค่าใช้จ่าย  
นายกุมภา เป็นเจ้าของรูปภาพในหนังสือที่นายจันทร์ได้น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ตนเอง

เสียหาย และไม่ได้มีการขออนุญาตล่วงหน้า จึงได้ท าการฟ้องส านักพิมพ์
อังคาร 

ส านักพิมพ์มกรา มีสัญญาคลุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะทางส านักพิมพ์ได้ให้นายกุมภา
ตรวจทานและยืนยันก่อนมีการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายลิขสิทธิ์ก่อน                    
การจัดพิมพ์ 

 
   ผลจากการน าทฤษฎีผลประโยชน์ สิทธิและอ านาจมาใช้ออกแบบจัดการในกรณีศึกษานี้ 
ผู้ไกล่เกลี่ยไม่สามารถท าให้คู่กรณียุติความขัดแย้งลงได้ แม้นว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะได้เชิญทนายของคู่กรณี
เข้ามาปรึกษาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ก็ยังไม่ได้รับค าตอบที่เป็นทางเลือกที่น่าพอใจ จึงได้น า
แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง (Dimensions Model) มาออกแบบเพ่ิมเพ่ือค้นหาความต้องการ              
ที่แท้จริงของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุความขัดแย้งโดยใช้แบบจ าลองมิติของความขัดแย้ง (Dimensions 
Model) ในกรณีศึกษาท่ี 3 

 
มิติด้านความคิด มิติด้านอารมณ์ มิติด้านพฤติกรรม 

- ส านักพิมพ์อังคารคิดว่า
การไกล่เกลี่ยน่าเป็น
ทางออกที่ดี โดยไม่ต้องเป็น
คดีความ 
- นายจันทร์คิดว่าทาง
ส านักพิมพ์มกราและนาย
กุมภาเรียกค่าเสียหายมาก
เกินเหตุ เพราะรูปถ่ายที่
น ามาใช้ประกอบในหนังสือ
ฟุตซอล เป็นหนังสือที่ไม่ได้มี
การตีพิมพ์ซ้ า 
- นายกุมภาคิดว่าเป็นโอกาส
ที่ตนจะได้เงินชดใช้
ค่าเสียหายเต็มตามจ านวนที่
เรียกร้อง เพราะมีทนายดูแล
ผลประโยชน์ให้ 
- ส านักพิมพ์มกรา คิดว่าถ้า
ขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญา
แล้ว ถ้าตนชนะจะสามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมถึงเงินที่จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้กับทาง
ส านักพิมพ์ด้วย 

- ส านักพิมพ์อังคาร รับรู้ถึงการ
กระท าที่พนักงานในส านักพิมพ์
ได้ละเมิดลิขสิทธิ์การท าหนังสือ
ฟุตซอล ด้วยการยินยอมชดใช้
ค่าเสียหาย แต่ทางทนายความ
ของนายกุมภามีท่าทีไม่ยอม
พูดคุยเรื่องตัวเลขท่ีน่าจะเป็น 
ไปได้ ท าให้การแสดงออกของ
ทนายส านักพิมพ์อังคารมีความ
หงุดหงิดและบางครั้งใช้ค าพูดที่
ไม่สุภาพและบริภาษเป็นครั้ง ๆ 
- ทางทนายของนายกุมภาและ
ทนายของส านักพิมพ์มกรา              
ไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือ             
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขท่ี
น่าจะตกลงกันได้ ท าให้
ทนายความของส านักพิมพ์
อังคารเกิดความไม่พอใจ  

- ทนายของส านักพิมพ์อังคารได้
พยายามชี้แจงถึงเหตุผลของ             
การตีพิมพ์หนังสือฟุตซอล                
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีการตีพิมพ์ซ้ า 
และนายจันทร์เองไม่ได้มีเจตนา 
ที่จะท าให้นายกุมภาและ
ส านักพิมพ์มกราเดือดร้อน              
จึงได้พยายามให้ยุติโดยใช้                 
การไกล่เกลี่ยที่สมาคมผู้จัดพิมพ์
จัดจ าหน่าย  
- ทนายของส านักพิมพ์มกราและ
ทนายของนายกุมภา เมื่อผนวก
กันเป็นทีมแล้ว ท าให้ทั้งสองใช้
ค าปรึกษาร่วมกันเพ่ือที่จะท าให้
ลูกความของตนได้ประโยชน์
สูงสุด จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การไกล่เกลี่ยในครั้งนี้เท่าใดนัก 
เพราะคิดว่าถ้าต้องมีการใช้
กระบวนการยุติธรรมปกติ น่าจะ
เป็นผลดีกับลูกความของตน
มากกว่า 

 
   ผู้ไกล่เกลี่ยได้พยายามใช้ทฤษฎีการสื่อสารเข้ามาเป็นตัวช่วย ไม่ว่าจะเป็นการทวน
ค าพูด (Paraphrasing) หรือการปรับกรอบค าพูด (Reframing) เพ่ือท าให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันใน
สิ่งที่ต้องการสื่อสารระหว่างกัน แต่ด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายยังติดอยู่ในตัวเลขของการได้รับหรือการต้อง
เสียไป ท าให้ผู้ไกล่เกลี่ยไม่สามารถพาให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ 
 4.3.5 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง 
   จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้ไกล่เกลี่ยได้พยายามใช้วิธีการไกล่เกลี่ยในหลาย
รูปแบบมาออกแบบจัดการความขัดแย้ง  แต่เมื่อได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยไปตามกระบวนการพบว่า                   
สิ่งที่ท าให้คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาตัวเลข 
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ที่เหมาะสมได้ เพราะทั้งสองฝ่ายได้ตั้งธงไว้ในใจแล้วว่าต้องการตัวเลขในจ านวนเท่าใด ผู้ไกล่เกลี่ยจึง 
ไม่สามารถทะลายภูเขาน้ าแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ภายในได้ และสาเหตุส าคัญคือทนายของทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นส านักพิมพ์อังคาร ส านักพิมพ์มกราหรือทนายส่วนตัวของนายกุมภาก็ตาม ไม่ได้ให้ความร่วมมือ 
ในการไกล่เกลี่ยเท่าท่ีควร ด้วยเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใน จึงไม่สามารถยุติความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้ 
 
4.4 กรณีศึกษาที่ 4 คดีคัดลอกเนื้อหาไปท าเอกสารเย็บเล่มขาย 
 4.4.1 บทน า 
   ในปัจจุบัน การแข่งขันเพ่ือสอบเข้าท างานเป็นข้าราชการตามหน่วยงานของภาครัฐ
นั้นมีการแข่งขันที่สูงมาก หลายคนเข้าสถาบันกวดวิชา เพ่ือเกง็ข้อสอบก่อนสอบจริง แต่หลายคนเลือก
ที่จะหาซื้อหนังสือ เพ่ืออ่านเอง บางคนเตรียมสอบเมื่อเห็นประกาศรับสมัครสอบ แต่หลายคนเตรียม
ตัวเพ่ือสอบเข้าเป็นข้าราชการนานนับปีด้วยวิธีการอ่านหนังสือสะสมความรู้  เมื่อส านักพิมพ์ต่าง ๆ 
ทราบเรื่องการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ ทางส านักพิมพ์
ต่าง ๆ ก็เร่งผลิตต ารา หรือรวบรวมข้อสอบมาวางจ าหน่าย บางส านักพิมพ์ท าออกมาจ าหน่วยในรูป
ของหนังสือ บางส านักพิมพ์ท าออกมาในรูปของเอกสารเย็บเล่ม แต่เมื่อส านักพิมพ์แห่งหนึ่ง  ได้ผลิต
หนังสือคู่มือเตรียมสอบออกมาขาย ปรากฏว่ามีแผงขายหนังสือแห่งหนึ่งน าเนื้อหาในหนังสือ              
มาท าเป็นเอกสารเย็บเล่มขาย ท าให้เกิดคดีเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้   
 4.4.2 เรื่องราว (Story Telling) 
   ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ (นามสมมติ) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหนังสือคู่มือเตรียมตัว
สอบเข้ารับราชการส าหรับหน่วยงานของรัฐ เมื่อทางฝ่ายการตลาด ของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟทราบ
เรื่องการประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะท าการนัดกองบรรณาธิการ 
เพ่ือให้จัดท าต้นฉบับคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ โดยเนื้อหาของต้นฉบับจะต้องทันสมัยและทันกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กองบรรณาธิการให้ข้อมูลว่า เมื่อผู้จัดการฝ่ายการตลาดสรุปหัวข้อ             
ที่น่าจะออกสอบ ให้กองบรรณาธิการเพ่ือท าการจัดพิมพ์ต้นฉบับ คู่มือสอบเข้ารับราชการ                  
ทางกองบรรณาธิการได้เรียกประชุมนักเขียนฝ่ายวิชาการของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ เพ่ือรีบสรุป
เนื้อหา ที่ส าคัญเพ่ือจัดท าต้นฉบับคู่มือสอบเข้ารับราชการให้เสร็จเร็วที่สุดภายใน 1 สัปดาห์ต่อมา              
กองบรรณาธิการได้รวบรวมและเรียบเรียงต้นฉบับคู่มือสอบเข้ารับราชการเสร็จเรียบร้อย และ              
ได้ด าเนินการส่งต่อให้กองบรรณาธิการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการ              
ปี พ.ศ. 2555 ถัดมาอีก 1 สัปดาห์ ทางกองบรรณาธิการได้ผลิตหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการเสร็จ
เรียบร้อย และฝ่ายขายได้น าหนังสือคู่มือเข้ารับราชการ ปี พ.ศ. 2555 ออกวางจ าหน่ายตาม            
ร้านหนังสือและแผงหนังสือทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้ข้อมูลว่า วันหนึ่งขณะที่ฝ่ายขายได้น า
หนังสือที่ผลิตจากส านักพิมพ์ริมทางรถไฟไปส่ง ณ แผงหนังสือแห่งหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าฝ่ายขายได้เผอิญพบเอกสารเย็บเล่มที่สรุปคู่มือสอบเข้ารับ
ราชการปี พ.ศ. 2555 วางขายอยู่ ซึ่งมีชื่อเหมือนกับหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการของส านักพิมพ์ริม
ทางรถไฟ ฝ่ายขายได้หยิบเอกสารเย็บเล่มที่มีชื่อเหมือนกันนั้นมาเปิดดูเนื้อหาภายในเอกสารเย็บเล่ม
นั้น ปรากฏว่าเนื้อหาของเอกสารเย็บเล่มเหมือนกับหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการของส านักพิมพ์ริม
ทางรถไฟอย่างแน่นอน หลังจากที่พนักงานฝ่ายขายคนนั้น กลับมาถึงส านักพิมพ์             ริมทาง
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รถไฟแล้ว ได้เล่าเรื่องที่ได้พบเอกสารเย็บเล่มนั้นให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทราบ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดได้แจ้งให้ผู้จัดการทั่วไปและกองบรรณาธิการทราบทันที ผู้จัดการทั่วไปได้ติดต่อไปที่
ทนายความประจ าส านักพิมพ์ริมทางรถไฟและได้ให้ข้อมูลที่ได้รับทราบมาให้กับทนายความประจ า
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  
   ทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟได้ไปที่แผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งนั้น และพบว่าเอกสารเย็บเล่มกับหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ 
เหมือนกันทุกประการอย่างที่ผู้จัดการทั่วไปของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟแจ้งมา ทนายความของ
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟจึงได้เข้าไปสอบถามเบื้องต้นกับพนักงานขายประจ าแผงนั้น แต่ปรากฏว่ า
พนักงานคนนั้นไม่ทราบเรื่องราว ทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ จึงได้ขอเข้าพบกับเจ้าของ
แผงหนังสือและผู้จัดการประจ าแผงหนังสือแห่งนั้น และเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟัง ในตอน
แรกเจ้าของแผงหนังสือไม่ยอมรับ ทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟจึงได้เดินออกไปหยิบ
หนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟและเอกสารเย็บเล่มที่ท าลอกเลียนแบบกับ
คู่มือสอบเข้ารับราชการปี พ.ศ. 2555 มาให้เจ้าของแผงหนังสือและผู้จัดการแผงหนังสือเพ่ือเปรียบเทียบ 
เมื่อเจ้าของแผงหนังสือเห็นเอกสารเย็บเล่มดังกล่าวและน ามาเปรียบเทียบกับคู่มือเตรียมสอบเข้ารับ
ราชการปี พ.ศ. 2555 ของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟว่าตรงกันทุกหน้า เจ้าของแผงหนังสือมีสีหน้าถอดสี
และตกใจว่าเป็นแบบนี้ได้อย่างไร ทนายความประจ าส านักพิมพ์ริมทางรถไฟเล่าต่อว่า เจ้าของแผง
หนังสือเกิดอาการเครียดและโกรธเป็นอย่างมาก และพูดกับตนเองแบบมีอารมณ์โกรธว่า “กูไม่รู้เรื่อง 
มึงจะเอาไงว่ามา” เมื่อทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟรู้สึกว่าทางเจ้าของแผงหนังสือก าลังตก
อยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน ทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟจึงขอตัวกลับและจะขอติดต่อ
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และ 3 วันถัดมา เจ้าของแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยรัฐแห่งนั้น ได้ติดต่อกับมา
ทางทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟและบอกถึงเหตุผลของการละเมิดลิขสิทธิ์ว่า ผู้จัดการแผง
หนังสือเห็นว่าหนังสือคู่มือสอบเข้ารับราชการ ของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟขายดีมาก จึงน ามาท าเป็น
เอกสารเย็บเล่มขาย เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับทางร้าน ทนายความประจ าส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ                
เล่าต่อว่า เมื่อตนทราบเหตุผลของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว และได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นการตั้งใจและ
เจตนาละเมิดลิขสิทธิ์จึงได้เรียกค่าเสียหายจ านวน 1 ,000,000 บาท ตามความประสงค์ของผู้จัดการ
ทั่วไปของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ แต่เจ้าของแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่ยอมจ่าย เพราะ
เห็นว่าเป็นจ านวนเงินที่สูงเกินไป และจะขอสู้คดีในชั้นศาล เวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน  ตนได้รับ
การติดต่อกลับจากเจ้าของแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยรัฐทางโทรศัพท์ ทนายความของส านักพิมพ์
ริมทางรถไฟได้ให้ข้อมูลกับเจ้าของแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยว่ามีวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล 
โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  
   เจ้าของแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยของรัฐหยุดนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วจึงตัดสินใจ
ยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล ทนายความของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟจึงมาติดต่อ
ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศาลจังหวัดมีนบุรี และผู้ไกล่เกลี่ยได้พิจารณาข้อพิพาททั้งหมดแล้วจึง
ได้ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
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  4.4.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
   จากกรณีศึกษาดังกล่าว ผู้ไกล่เกลี่ยได้น าทฤษฎีพรรณนาความรู้สึกมาใช้เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่ายโดยผู้ไกล่เกลี่ยได้น าจิตวิทยาการสื่อสารมาประกอบการไกล่เกลี่ย 
“ดังนั้น การชี้ให้เห็นถึงทิฐิที่เกิดขึ้น ผ่านการเล่าเรื่องในมุมมองที่แตกต่างของคู่กรณีที่มีต่อความขัดแย้ง
จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ละฝ่าย” 
(ปรัชญา ปิยะมโนธรรม, 2550) และใช้แบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้ง (Moving Beyond 
Conflict) เพ่ือให้เจ้าของส านักพิมพ์ลดความโกรธ และน าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง              
(The Circle of Conflict Model) มาออกแบบจัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษาดังกล่าว เพื่อหาข้อมูล
ในแต่ละส่วนในทฤษฎีดังกล่าว เพ่ือให้หมุนมาลงที่ผลประโยชน์ของรูปแบบวงกลมความขัดแย้ง 
  4.4.4 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
   เมื่อคู่กรณีได้ให้ข้อมูลกับผู้ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้แบบจ าลอง
วงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) มาออกแบบการจัดการความขัดแย้ง
กรณีศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.5  การน าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้ง (The Circle of Conflict Model) มาออกแบบ

การจัดการความขัดแย้งกรณีศึกษาท่ี 4  
 
 เจ้าของ ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ เจ้าของแผงหนังสือ 
ค่านิยม ร้านค้าต้องการเอาเปรียบเพราะ     

เห็นว่า หนังสือคู่มือสอบเพ่ือเข้ารับ
ราชการ ของส านักพิมพ์ริมทาง
รถไฟ ขายดี และเป็นที่ต้องการของ
คนที่จะเข้าสอบรับราชการ 

อยากได้รายได้เพ่ิมข้ึน                       
โดยไม่ค านึงถึงความเสียหาย
ของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ 

ความสัมพันธ์ เสื่อมถอยเมื่อพบว่าทางเจ้าของ            
แผงหนังสือแอบเอาหนังสือคู่มือ
สอบเพ่ือเข้ารับราชการ ของ
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟไปถ่าย
ส าเนาเพ่ือน ามาขาย                           
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตึงเครียดเมื่อได้รับการติดต่อ
จากทนายความ ของ
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ  

ปัจจัยภายนอก / อารมณ์ ไม่พอใจที่ทางเจ้าของแผงหนังสือ 
น าหนังสือคู่มือสอบเพื่อเข้ารับ
ราชการ ของส านักพิมพ์ริมทาง
รถไฟไปอัดส าเนาขาย  

ไม่พอใจที่ถูกจับได้ว่าตนได้แอบ
เอาหนังสือคู่มือสอบเพ่ือเข้ารับ
ราชการ ของส านักพิมพ์ริมทาง
รถไฟมาอัดส าเนาขายเพราะ
เห็นว่าเป็นที่ต้องการของคนที่
จะเข้าสอบรับราชการ  
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ)  
 
 เจ้าของ ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ เจ้าของแผงหนังสือ 
ข้อมูล เมื่อทราบเป็นที่แน่ชัดวางทาง

เจ้าของแผงหนังสือได้แอบน า
หนังสือคู่มือสอบเพ่ือเข้ารับราชการ 
ของส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ มาอัด
ส าเนาขาย จึงได้ติดต่อให้
ทนายความประจ าส านักพิมพ์ริม
ทางรถไฟ และกระท ามาเป็น
เวลานาน  

ไม่คิดว่าทางส านักพิมพ์ริมทาง
รถไฟจะทราบว่าตนแอบอัด
ส าเนาหนังสือคู่มือสอบเพื่อเข้า
รับราชการ ของส านักพิมพ์              
ริมทางรถไฟ คิดว่าถ้ายอมจ่าย
ค่าปรับเล็กน้อย กรณีพิพาท
น่าจะจบลงอย่างรวดเร็ว  

โครงสร้าง เชื่อว่าเจ้าของแผงหนังสือได้แอบ
กระท าในลักษณะนี้มานาน 

ร้านขายหนังสือหน้า
มหาวิทยาลัยของรัฐมักน า
หนังสือมาอัดส าเนาขายเป็น
เรื่องปกติ 

ผลประโยชน์ เรียกร้องเงินให้ชดใช้ค่าเสียหาย                
ในการแอบอัดส าเนาหนังสือ               
คู่มือสอบเพื่อเข้ารับราชการ ของ
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ เป็น
จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ไม่ยินยอมจ่ายค่าชดใช้จ านวน
1,000,000 บาทตามท่ี
ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟ
เรียกร้อง ต้องการจ่ายเพียง 
20,000 บาท 

 
 4.4.5 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง 
   ผลสรุปของการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล คือ คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ 
เนื่องจากส านักพิมพ์ริมทางรถไฟไม่ยินยอมลดค่าเสียหายที่เรียกร้องไปคือจ านวน 1 ,000,000 บาท     
ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยไม่สามารถหมุนวงกลมความขัดแย้งให้มาลงที่ผลประโยชน์ได้ เพราะทางส านักพิมพ์               
ริมทางรถไฟพิจารณาแล้วว่า ทางแผงหนังสือหน้าร้านมหาวิทยาลัยรัฐ มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ และ             
ท าให้ทางส านักพิมพ์ริมทางรถไฟสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมาก ส่วนทางเจ้าของแผงหนังสือให้เหตุผลว่า 
ค่าเสียหายที่ส านักพิมพ์ริมทางรถไฟเรียกร้องมีมูลค่าสูงเกินไป และยินดีจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย
จ านวน 20,000 บาทเท่านั้น ผู้ไกล่เกลี่ยจึงจ าเป็นต้องยุติกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย และส่งคดีเข้าสู่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต่อไป 
 
4.5 กรณีศึกษาที่ 5 คดีท าหนังสือสอนภาษาไทยชาวต่างชาติโดยไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ 
 4.5.1 บทน า 
   เมื่อบุคคลหนึ่งได้ท าการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือท าการแต่งต าราทางวิชาการ ขึ้นมาสัก
เล่มหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องใช้เวลา ใช้ความสามารถ ใช้ความอดทน และใช้ความคิด และ
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืน ๆ ว่ามีข้อความใดที่ซ้ ากันหรือไม่ เพ่ือเป็น
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การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และเมื่อผลิตออกมาได้แล้วย่อมเป็นที่ภาคภูมิ ใจและยังแสดงถึง
ความสามารถด้านวิชาการของคน ๆ นั้น และเมื่อเจ้าของผลงานน าผลงานด้านวิชาการของตนเอง             
ไปจ้างส านักพิมพ์ผลิตหนังสือให้ออกมาเป็นรูปเล่มและวางจ าหน่วย แต่เมื่อเวลาระยะหนึ่ง หนังสือ
ของตนเองถูกพิมพ์ซ้ าโดยที่เจ้าของผลงานไม่เคยทราบเลยว่าผลงานของตนเองถูกน ามาพิมพ์ซ้ าอีกครั้ง 
เหตุนี้จึงเป็นคดีความเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมา ดังกรณีศึกษานี้ 
 4.5.2 เรื่องราว (Story Telling) 
   นายโจเซฟ (นามสมมติ) เล่าว่า ตนได้แต่งหนังสือเรื่อง “สอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ” และได้น าไปจ้างส านักพิมพ์ไม้บรรทัด (นามสมมติ) ผลิตและจ าหน่ายหนังสือ โดยได้ท า
สัญญาการว่าจ้างผลิตหนังสือในราคา 100 ,000 บาท โดยต้องจ่ายค่ามัดจ าในการจ้างผลิตหนังสือ
จ านวน 30,000 บาท และส่วนที่เหลือคือจ านวน 70,000 บาท จะจ่ายเมื่อหนังสือผลิตออกมาเป็นเล่ม
แล้ว และในส่วนเรื่องการจ้างจัดจ าหน่วยนั้น ตนและส านักพิมพ์ไม้บรรทัดได้ตกลงกันที่จ านวน 
300,000 บาท ซึ่งหนังสือมีทั้งหมด 3,000 เล่ม ราคาเล่มละ 250 บาท โดยทางส านักพิมพ์จะจ่ายเงิน
ค่าจ าหน่ายหนังสือทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยตนได้รับเงิน จ านวน 24 งวด งวดละ 31,250 บาท รวม
ทั้งสิ้น 750,000 บาท  
   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส านักพิมพ์ไม้บรรทัดเล่าว่า เมื่อทางส านักพิมพ์จ าหน่าย
หนังสือของโจเซฟหมดจ านวน 3,000 เล่มแล้ว ทางส านักพิมพ์ได้ติดต่อนายโจฟเซฟเพ่ือท าสัญญา            
ขอผลิตหนังสือซ้ า แต่ไม่สามารถติดต่อนายโจเซฟได้ และตนเห็นว่าหนังสือเรื่อง “สอนภาษาไทย
ชาวต่างชาติ” เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก ตนจึงสั่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์หนังสือเล่ม
ดังกล่าวทันที และตนตั้งใจจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้นายโจเซฟทันทีที่ติดต่อนายโจเซฟได้ แต่ปรากฏว่า             
ได้เกิดคดีขึ้นมาก่อน 
   ผู้ท าการเจรจาไกล่เกลี่ยได้วิเคราะห์แล้วว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ของส านักพิมพ์                 
ไม้บรรทัด เป็นการละเมิดที่ไม่ได้เจตนา ผู้ไกล่เกลี่ยจึงได้พูดคุยกับนายโจเซฟว่า ทางส านักพิมพ์             
ไม้บรรทัดไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ด้วยเหตุที่ไม่สามารถติดต่อนายโจเซฟได้ และหนังสือเป็นที่
ต้องการของลูกค้าอย่างมาก และทางส านักพิมพ์พิจารณาแล้วว่าถ้าไม่ท าการพิมพ์หนังสือซ้ าทันที             
อาจท าให้ทั้งส านักพิมพ์และนายโจเซฟเสียรายได้เป็นจ านวนมาก ผู้จัดการทั่วไปของส านักพิมพ์             
ไม้บรรทัดจึงสั่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์หนังสือ “สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ” จ านวน 3,000 
เล่มทันท ี
   เมื่อนายโจเซฟได้ฟังเหตุผลของการพิมพ์ซ้ าหนังสือของส านักพิมพ์ไม้บรรทัดแล้ว  จึง
ได้บอกถึงผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียที่ตนต้องการคือ ต้องการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท และในครั้งต่อไปถ้าทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดต้องการพิมพ์ซ้ าหนังสือเล่มนี้อีก ขอให้
ทางส านักพิมพ์ได้รับการอนุญาตจากตนก่อนที่จะท าการพิมพ์ซ้ า  ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัด               
ได้รับทราบผลประโยชน์ที่นายโจเซฟต้องการแล้ว ทางส านักพิมพ์ สามารถรับข้อเสนอนั้นได้ และ             
ตกลงที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับนายโจเซฟ ผู้ไกล่เกลี่ยได้สรุปข้อพิพาทและผลประโยชน์ที่ทั้งคู่พิพาท
ตกลงได้ และได้ให้ทั้งคู่ท าการลงนามในสัญญาการยุติข้อพิพาท   
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  4.5.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
   การน าแนวคิด ทฤษฎีมาใช้ในกรณีศึกษานี้ ผู้ไกล่เกลี่ยได้น าแบบจ าลองการก้าวผ่าน
ความขัดแย้ง (Moving Beyond Conflict) มาออกแบบเพ่ือให้คู่พิพาทได้ก้าวข้ามความขัดแย้งก่อน          
ที่จะออกแบบในขั้นตอนต่อไป เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสามารถให้คู่พิพาทยอมรับในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ข้อมูล     
ที่เป็นประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยจึงได้น าแบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ                   
(The Triangle of Satisfaction Model) มาออกแบบในขั้นตอนต่อไป เพราะเห็นว่าข้อมูลที่ทั้งสอง
ฝ่ายได้รับแล้วนั้น ทางฝ่ายผู้เสียหายเริ่มเข้าใจในสาเหตุของการกระท าของส านักพิมพ์ไม้บรรทัด              
ผู้ไกล่เกลี่ยจึงได้ใช้จิตวิทยาการสื่อสาร เช่นการปรับกรอบค าพูด (Reframing) และการทวนค าพูด 
(Paraphrasing) มาประกอบการไกล่เกลี่ย เพ่ือให้คู่ความได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนต้องการสื่อสารไปนั้น 
ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน 
  4.5.4 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง 
   นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้น าแบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจ (The Triangle 
of Satisfaction Model) มาออกแบบการจัดการความขัดแย้งในกรณีศึกษา ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ผลประโยชน์ด้านผลลัพธ์ ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้ไกล่เกลี่ย
ได้ใช้ทักษะด้านการไกล่เกลี่ยคือการสื่อสารโดยใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อให้คู่กรณีสามารถมองเห็นภาพ
ว่าสาเหตุที่ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดไม่ได้มีเจตนาในการที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ ในหนังสือที่นายโจเซฟ           
ได้แต่งขึ้น เพราะตนเองเป็นเจ้าของส านักพิมพ์ไม้บรรทัด ย่อมรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ บทลงโทษและค่าปรับมีจ านวนสูงมาก ท าให้นายโจเซฟเข้าใจถึงเหตุผลที่ทางส านักพิมพ์               
ไม้บรรทัดได้กระท าลงไป 
   2. ผลประโยชน์ด้านกระบวนการ ผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้เทคนิคจิตวิทยาการสื่อสาร              
การปรับกรอบค าพูด (Reframing) และการทวนค าพูด (Paraphrasing) มาประกอบการไกล่เกลี่ย 
เพ่ือให้คู่ความได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนต้องการสื่อสารไปนั้น ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน  เพราะสาเหตุที่ทาง
ส านักพิมพ์ไม้บรรทัดไม่สามารถติดต่อกับนายโจเซฟได้ ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัด ได้น าเอกสารใบเสร็จ
ค่าโทรศัพท์ ที่ทางส านักพิมพ์ได้พยายามติดต่อนายโจเซฟเพ่ือขออนุมัติในการพิมพ์หนังสือ “สอน
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ” เพ่ิมข้ึนเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ท าให้นายโจเซฟเข้าใจและ
ยอมรับในเหตุผลที่ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดได้น ามาแสดงให้ตนทราบ 
   3. ผลประโยชน์ด้านจิตใจ เมื่อนายโจเซฟ ได้เสนอค่าลิขสิทธิ์ เป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดยินดีจ่าย รวมถึงข้อตกลงที่ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดต้องการ
พิมพ์ซ้ าหนังสือ “สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ” อีก ขอให้ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดขอการ
อนุญาตนายโจเซฟ ก่อนที่จะท าการพิมพ์ซ้ า 
 4.5.5 ผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง 
   จากกรณีศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ย ได้มีการออกแบบจัดการความขัดแย้ง 
ที่สามารถท าให้คู่พิพาทเข้าใจและยอมรับในสาเหตุของความไม่ได้มีเจตนาที่จะท าให้นายโจเซฟได้รับ
ความเสียหาย แต่เพราะไม่ได้มีการสื่อสารที่เอ้ือประโยชน์ที่จะท าให้คู่พิพาทสามารถเข้าใจในเจตนา            
ที่ทางส านักพิมพ์ไม้บรรทัดได้กระท าลงไป เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี จัดการความขัดแย้ง
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แบบบูรณาการมาออกแบบ ท าให้ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้และที่ส าคัญท าให้คู่พิพาทสามารถรักษา
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อันเป็นความภูมิใจของผู้ไกล่เกลี่ย 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม สรุปและอภิปรายผลดังนี้ 
 
5.1 สรุป 
 การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม โดยสรุปตามวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุ
ของความขัดแย้งในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม  2) เพ่ือศึกษากระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท วิเคราะห์เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิด
เกี่ยวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 3) เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับ     
การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 4) เพ่ือพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
นอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ที่กล่าวมานี้ สามารถสรุปได้ว่า 
 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีศึกษาที่ 1 คดีหยิบผลงานวิชาการของผู้อ่ืนมาขาย             
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์  พบว่า สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์คือ การขาด
จรรยาบรรณนักเขียน เพราะผู้ละเมิดมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มต้น และคิดว่าการกระท านั้นจะ
ไม่มีผู้รับรู้  ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมหรือขั้นรอง (Secondary Infringement) คือ 
ผู้กระท ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้น ๆ ได้ท าขึ้นมาโดยการละเมิดแต่ยังกระท าเพ่ือขาย 
 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีศึกษาที่ 2 คดีเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์นั้น ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์มาจากการขาด           
ความรับผิดชอบและขาดความตระหนักถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ของนักเขียน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยตรงหรือขั้นต้น (Primary Infringement) เพราะผู้ละเมิดลิขสิทธิ์มีอาชีพเป็นนักเขียน เพราะฉะนั้น
ผู้มีอาชีพเป็นนักเขียนจะต้องทราบกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถ่องแท้ และงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
ขึ้นมานั้นเป็นงานที่มีการโฆษณาแล้ว นับว่างานนั้นได้มาซึ่งลิขสิทธิ์แล้ว แต่การที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์             
ได้ส านึกผิดที่ได้กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ และได้กล่าวขอโทษเจ้าของผู้สร้างสรรค์ผลงาน จึงส่งผลให้
เจ้าของผู้สร้างสรรค์ผลงานเห็นใจและเข้าใจในความรู้สึกของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จึงส่งผลให้คดีเข้าใจผิด
คิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์ยุติลงที่การไกล่เกลี่ยเจรจานอกศาล 
 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีศึกษาที่  3 คดีใช้รูปภาพมาประกอบหนังสือโดย            
ไม่ค านึงถึงลิขสิทธิ์ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า สาเหตุของการละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดจากการขาดจรรยาบรรณนักเขียน ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือขั้นต้น คือ             
ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทราบแล้วว่าผลงานสร้างสรรค์ที่ตนน ามาใช้งานซ้ านั้น เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีการ
โฆษณาแล้ว และตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ถือว่างานนั้นได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว และ
อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์คือตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์
ถึงแก่ความตาย และในคดีนี้ ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เจ้าของผู้สร้างสรรค์
ผลงานจึงประสงค์ที่จะด าเนินคดีความตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีศึกษาที่ 4 คดีคัดลอกเนื้อหาไปท าเอกสารเย็บเล่มขาย                 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ขาดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการ เพราะผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งใจกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือหวังผลก าไร โดยไม่ตระหนัก
ถึงผลเสียของผู้ประกอบธุรกิจเดียวกัน ส่งผลให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วน
ของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรง คือ ผู้ละเมิดตั้งใจท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นยังอยู่ในช่วง
ของอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์
ทางอ้อมด้วย คือ ผู้กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์รู้ว่างานนั้น ๆ ได้ท าขึ้นมาโดยละเมิดลิขสิทธิ์แต่ยังได้
กระท าต่อไปเพ่ือการขาย โดยบทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อ
น าโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมรวมกันแล้ว ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์               
มีโทษปรับมากกว่า 800,000 บาท หรือจ าคุกมากกว่า 2 ปี ดังนั้น ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จึงตัดสินใจเข้าสู่
กระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล 
 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีศึกษาที่ 5 คดีท าหนังสือสอนภาษาไทยชาวต่างชา ติ            
โดยไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดจากการขาดความตระหนักในเรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หวังเพ่ือผลก าไรทางธุรกิจโดยลืมตระหนักถึงเรื่องของกฎหมาย 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เพราผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส านักพิมพ์ คือ            
เป็นนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคลต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์และควรตระหนักถึง
กฎหมายลิขสิทธิ์อยู่ตลอดเวลา แต่นิติบุคคลตั้งใจกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงถือว่าคดีนี้เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์โดยตรง แต่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ส านึกในความผิดที่ได้กระท าลงไปได้ การขัดการความขัดแย้ง               
จึงจบลงที่กระบวนการไกล่เกลี่ยเจรจานอกศาล 
  ดังนั้น การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีที่ส่งผลกระทบถึง                 
การละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมมาจาก 1) การขาดความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ              
2) การขาดความตระหนักถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของกฎหมายจึงเป็นผลให้เกิดคดีละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น 
  ด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาพบว่า ในขั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยน า
ทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึก และการน าชุดเครื่องมือจัดการ
ความขัดแย้งของแกรี่ ที. เฟอร์ลอง มาวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ได้
ขอบเขตที่ลึกซึ้งถึงความคิด ความรู้สึก ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในคดี
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ส าหรับเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมคือ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายต่างต้องมี                 
ความสมัครใจ มีความพร้อม และการให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เพราะ
คู่พิพาทมีสิทธิและอ านาจที่จะยินยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือยินยอมที่จะเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมปกติ 
 ในส่วนของการสังเคราะห์แนวทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
วรรณกรรม โดยตัวแทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาเป็นสมาชิก
ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 
และเป็นตัวแทนของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้สังเคราะห์แนวทางการไกล่เกลี่ยในความผิดเกี่ยวกับ             
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การละเมิดลิขสิทธิ์ พบว่า เรื่องของวัฒนธรรมและความส านึกผิด เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะสามารถ
น าพาผู้อยู่ในวงการสิ่งพิมพ์ผ่านพ้นการละเมิดลิขสิทธิ์  และในส่วนของกระบวนการด าเนินการ              
ไกล่เกลี่ยส าหรับคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย คือ ก่อนถึงวันนัดหมายในขั้นตอนศูนย์ไกล่เกลี่ย              
ความขัดแย้งติดต่อคู่ความ ทนายคู่ความและผู้ประนีประนอมเพ่ือก าหนดวันเวลานัดไกล่เกลี่ ย        
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ควรให้ความรู้และเน้นย้ าให้คู่ความ คือ                 
ทั้งผู้ประกอบการและนักเขียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ และโทษที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
จะได้รับ 
  ส าหรับการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ ยคนกลางนอกศาล               
กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ผู้ศึกษาพบว่า “การเสวนาร่วม” เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
ผู้ศึกษาขอใช้วลีเฉพาะว่า “เชื่อมเสวนาพาเพลิน” คือ การให้คู่ความได้เสวนาร่วมกันอย่างอิสระและ
ไม่มีการจ ากัดระยะเวลาแห่งการเสวนา เพราะในขั้นตอนของการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีคน
กลางหรือผู้ประนีประนอมร่วมด้วย คู่พิพาทอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจและไม่ประสงค์ที่จะให้
บุคคลที่สามรับรู้ เพียงแต่ประสงค์ที่ให้คู่ความด้วยกันรับรู้เพียงเท่านั้น แต่คนกลางหรือผู้ประนีประนอม
ต้องพร้อมที่ให้ความรู้เรื่องหรือพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และส าหรับกรณี
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ผู้ประนีประนอมต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณผู้ประกอบการและจรรยาบรรณนักเขียน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 จากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์มาจากการขาดจรรยาบรรณ
ของนักเขียน การขาดจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ และการขาดความตระหนักในเรื่องกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาลจึงใช้ทฤษฎีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งมาใช้ประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ย 
 5.2.2 กรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 3 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์คือ การขาด
จรรยาบรรณนักเขียน โดยกรณีศึกษาที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งคือการน าทฤษฎี 
การพรรณความรู้สึกมาใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเล่าเรื่องราวต่าง ๆ และใช้เครื่องมือแบบจ าลอง
การก้าวผ่านความขัดแย้ง ของ แกรี่  ที. เฟอร์ลอง มาวิเคราะห์ความขัดแย้งและใช้รูปแบบจ าลอง
ผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจมาออกแบบการจัดการความขัดแย้ง โดยผลสรุปการจัดการความขัดแย้ง
คือ ผู้ละเมิดหวังผลประโยชน์หรือผลก าไรจากงานที่มีผู้สร้างสรรค์ไว้แล้ว ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยอ้อม และเข้าข่ายคดีอาญา เพราะผู้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์เรียกร้องค่าเสีย แต่คดีอาญาสามารถยอม
ความกันได้ คดีนี้จึงจบลงด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยนอกศาล  
   ส่วนกรณีศึกษาที่ 3 คดีใช้รูปภาพมาประกอบหนังสือโดยไม่ค านึงถึงลิขสิทธิ์ แนวคิด 
ทฤษฎีที่ ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี คือ น าทฤษฎีการพรรณนาความรู้สึก                 
มาประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน และน าแบบจ าลองผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ  
มาประกอบการออกแบบการจัดการความขัดแย้ง เพราะในกรณีศึกษานี้คู่พิพาทคือส านักพิมพ์หรือ 
นิติบุคคล ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจเพ่ือผลก าไร ดังนั้น ในการในการออกแบบกระบวนการ
จัดการความขัดแย้งจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง  แต่จากการน าแบบจ าลอง
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เรื่องผลประโยชน์ สิทธิ และอ านาจ มาใช้ออกแบบการจัดการความขัดแย้งปรากฏว่าไม่สามารถ             
ยุติความขัดแย้งได้ ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยจึงได้น าแบบจ าลองมิติของความขัดแย้งมาออกแบบการจัดการ
ความขัดแย้งเพ่ิมเติม ซึ่งผลลัพธ์การจัดการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง พบว่า สิ่งที่ท าให้
คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทั้งคู่ยังไม่สามารถหาตัวเลขที่เหมาะสมได้   
อีกทั้งทนายของทั้งสามฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพาทจึงไม่สามารถยุติความขัดแย้ง             
ที่เกิดขึ้นได้ 
 5.2.3 กรณีศึกษาที่ 2 และ กรณีศึกษาที่ 5 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของนักเขียนและส านักพิมพ์ โดยในกรณีศึกษาที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี            
ที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณีเป็นการน าทฤษฎีการสื่อสารมาประกอบ และ            
น าแบบจ าลองวงกลมแห่งความขัดแย้งมาออกแบบการจัดการความขัดแย้ง โดยผลลัพธ์การจัดการ
เปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง พบว่า การที่ผู้ไกล่เกลี่ยน าทฤษฎีการสื่อสารมาใช้ประกอบการ
การค้นคว้าหาข้อมูล ท าให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่พิพาท สิ่งนั้นคือ ผลประโยชน์             
ด้านการเงิน แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถยุติความขัดแย้งได้คือ เรื่องของข้อมูล ที่พบว่า ผู้กระท าการละเมิด
ลิขสิทธิ์ต้องเสียค่าเสียหายเอง ซึ่งเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ทราบข้อมูลดังกล่าวท าให้ความต้องการ
ผลประโยชน์ด้านการเงินลดลง เพราะเกิดความสงสาร แบบจ าลองวงกลมแห่ งความขัดแย้งจึงหมุน 
มาลงได้ที่ผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ 
   ส่วนกรณีศึกษาที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี 
เป็นการน าแบบจ าลองการก้าวผ่านความขัดแย้งมาออกแบบเพ่ือให้คู่พิพาทได้ก้าวข้ามความขัดแย้ง
ก่อนที่จะออกแบบในขั้นตอนต่อไป และน าแบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจมาออกแบบ              
ในขั้นตอนต่อไป โดยการวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดการความขัดแย้ง ได้น า
แบบจ าลองสามเหลี่ยมแห่งความพึงพอใจมาออกแบบการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งผลลัพธ์การจัด               
การเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง พบว่า ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้และที่ส าคัญท าให้คู่พิพาท
สามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ 
 5.2.4 กรณีศึกษาที่  4 สาเหตุของการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การขาดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการ แนวคิด ทฤษฎีที่ ใช้อธิบายความขัดแย้งในข้อพิพาทเฉพาะกรณี ได้น าทฤษฎี              
การพรรณนาความรู้สึกมาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่าย และใช้แบบจ าลองการก้าวผ่าน
ความขัดแย้งมาวิเคราะห์ความขัดแย้งและออกแบบการจัดกาความขัดแย้ง โดยผลลัพธ์การจัดการ
เปรียบเทียบเชิงทฤษฎีและความจริง พบว่า คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ย                    
ไม่สามารถหมุนวงกลมแห่งขัดแย้งให้มาลงที่ผลประโยชน์ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจึงจ าเป็นต้องยุติกระบวนการ       
ไกล่เกลี่ยเจรจาคนกลางนอกศาล และส่งคดีเข้าสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 โดยแนวทางของการเสนอแนะการพัฒนาการจัดการความขัดแย้ง โดยการเจรจาไกล่เกลี่ย
คนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ                 
2 ประการ คือ 
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 5.3.1 ควรจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย  
   ผู้ศึกษาในฐานะสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย               
และได้ศึกษาเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล มีความเห็นว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย ควรจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์ และ              
ผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท 
ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางระหว่างส านักพิมพ์                
กับผู้ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรมในการปรึกษา หรือหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับ         
คดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล                
โดยให้ผู้ที่สามารถท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยได้รับความรู้  โดยการผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท              
จากส านักระวังข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของคู่พิพาทโดยสามารถท างาน
เชื่อมโยงกับส านักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
 5.3.2 ควรสร้างจิตส านึก ให้ทุกส านักพิมพ์ตระหนักถึงจรรยาบรรณ ของนักเขียน
จรรยาบรรณผู้ประกอบธุรกิจ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์  ถ้าผู้บริหารและ
นักเขียนไม่ตระหนักถึง 2 สิ่งดังที่กล่าวนี้ การประกอบธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้บริหารส านักพิมพ์ 
และการสร้างสรรค์งานเขียนของนักเขียนจะสร้างความเสียหายแก่วงการสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต 
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ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ              
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับ
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าข้ึน 
 “วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่น าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด 
 “นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 
 “ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
 (1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอ่ืน อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
 (2) งานประติมากรรม ได้แก ่งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ 
 (3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ
รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
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 (4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง
ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ าลองของ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 (5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสง
ผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันท าให้
เกิดภาพข้ึน หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน 
 (6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
 (7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น 
น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
 ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
 “ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมี
ท านองและค าร้องหรือมีท านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้
แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 
 “โสตทัศนวัสดุ” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยล าดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ             
ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้
วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี 
 “ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ ซึ่งสามารถน า
ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่าง
ภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี 
 “สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง 
หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือ
เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 
 “นักแสดง” หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร า และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง 
ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 
 “งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่น าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึงกัน 
 “ท าซ้ า” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณา            
ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  ทั้งนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วย
วิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
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 “ดัดแปลง” หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ าลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
 (1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่ 
 (2) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ 
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็น           
การจัดท าข้ึนใหม่ 
 (3) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 
 (4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสาม
มิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ 
 (5) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง จัดล าดับเรียบเรียงเสียงประสาน
หรือเปลี่ยนค าร้องหรือท านองใหม่ 
 “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง              
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจ าหน่าย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานท่ีได้จัดท าขึ้น 
 “การโฆษณา” หมายความว่า การน าส าเนาจ าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใด
ที่ท าขึ้นโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจ าหน่าย โดยส าเนาจ าลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชน
เป็นจ านวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรือการท า
ให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม  
การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด การน าศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึง                
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
ลิขสิทธิ ์

 
ส่วนที่ 1 
 งานอันมีลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 1 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (1) ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
 (2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
 (3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
 (4) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
 (5) ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
 
ส่วนที่ 2 
 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น 
 (2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระท าขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็น
ภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไม่เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางาน
ดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก  หรือผู้สร้างสรรค์
เป็นผู้มีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 
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 ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น
ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 มาตรา 9 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง  ถ้ามิได้ท าเป็น
หนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน างานนั้น
ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามท่ีเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น 
 มาตรา 10 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอ่ืน ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มี
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 มาตรา 11 งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ผู้ที่ ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ ในงานที่ ได้ดัดแปลงตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์
เดิมที่ถูกดัดแปลง 
 มาตรา 12 งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้              
มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบ
เข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดย
การคัดเลือกหรือจัดล าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือ
ประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่
ถูกน ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน 
 มาตรา 13 ให้น ามาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การมีลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 11 หรือมาตรา 12 โดยอนุโลม 
 มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์
ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ส่วนที่ 3 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ 
แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และ           
สิ่งบันทึกเสียง 
 (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
 (5) อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ 
แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
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 การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
หรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 16 ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิตาม
มาตรา 15 (5) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธินั้นได้ด้วย  เว้นแต่                 
ในหนังสืออนุญาตได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้ 
 มาตรา 17 ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ 
 เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนได้  และจะ
โอนให้โดยมีก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 
 การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและ
ผู้รับโอน ถ้าไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสิบปี 
 มาตรา 18 ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็น             
ผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน 
ดัดแปลงหรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง  หรือเกียรติคุณของ             
ผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับ
ตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
ส่วนที่ 4 
 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม 
และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 
 ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
 ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล  ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับ
แต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
 มาตรา 20 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้
นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้
มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็น
ครั้งแรก 
 ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 21 ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่
เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
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 มาตรา 22 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่
ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว  ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการ
โฆษณาเป็นครั้งแรก 
 มาตรา 23 ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุม
ตามมาตรา 14 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
 มาตรา 24 การโฆษณางานตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 
23 อันเป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง  การน างานออกท าการโฆษณา              
โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 25 เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก าหนดในปีใด ถ้าวันครบก าหนดอายุแห่ง
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบก าหนดอายุแห่งการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น 
 มาตรา 26 การน างานอันมีลิขสิทธิ์ออกท าการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม ่
 
ส่วนที่ 5 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 27 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้                  
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 มาตรา 28 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียง
และหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 
 มาตรา 29 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (2) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (3) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนในทางการค้า 
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 มาตรา 30 การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 
 มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
 (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 (4) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
 
ส่วนที่ 6 
 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 32 การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  หากไม่ขัด
ต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
วรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
 (1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
 (2) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัว
หรือญาติสนิท 
 (3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 (4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 (5) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล
หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
 (6) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอน
ของตน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 
 (7) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา 
เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้ เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระท า              
เพ่ือหาก าไร 
 (8) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
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 มาตรา 33 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  มิให้ถือว่าเป็น              
การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 
 มาตรา 34 การท าซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการท าซ้ านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) การท าซ้ าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 
 (2) การท าซ้ างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยหรือ
การศึกษา 
 มาตรา 35 การกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
 (2) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
 (3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น 
 (4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
 (5) ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ านวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับ
โปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงรักษาหรือป้องกัน                 
การสูญหาย 
 (6) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล
หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
 (7) น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
 (8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีจ าเป็นแก่การใช้ 
 (9) จัดท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณชน 
 มาตรา 36 การน างานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามความเหมาะสมโดยมิได้จัดท าขึ้น หรือด าเนินการเพ่ือหาก าไรเนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมและนักแสดงไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการด าเนินการโดยสมาคม 
มูลนิธิ หรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา  หรือการสังคม
สงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง 
 มาตรา 37 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การปั้น                  
การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระท าใด ๆ 
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ท านองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจ าอยู่ในที่สาธารณะ  นอกจากงานสถาปัตยกรรม     
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 มาตรา 38 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น  การแกะสลัก              
การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปัตยกรรมนั้น 
 มาตรา 39  การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆ  อันมี
ศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 มาตรา 40 ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่
ด้วยการที่ผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ท าศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็นการท าซ้ า
บางส่วนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง แบบจ าลอง หรือข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาที่ใช้ในการท าศิลปกรรมเดิม ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ท าซ้ าหรือลอกแบบในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญของศิลปกรรมเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 มาตรา 41 อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  การบูรณะ
อาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 มาตรา 42 ในกรณีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว มิให้ถือว่า
การน าภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม  นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดท าภาพยนตร์นั้น 
 มาตรา 43 การท าซ้ า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอ านาจตาม
กฎหมายหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยู่ใน
ความครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32             
วรรคหนึ่ง 
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หมวด 2 
สิทธิของนักแสดง 

 
 มาตรา 44 นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้ เดียวในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของตน 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่จะเป็นการแพร่
เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว 
 (2) บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว 
 (3) ท าซ้ าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่ง
บันทึกการแสดงที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด
สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 53 
 มาตรา 45 ผู้ใดน าสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
แล้ว หรือน าส าเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง  ให้ผู้นั้นจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดง ในกรณีที่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้  ให้อธิบดีเป็นผู้มีค าสั่งก าหนด
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 
 ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 มาตรา 46 ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคน
ขึ้นไป นักแสดงเหล่านั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพ่ือดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได้ 
 มาตรา 47 ให้นักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา 44 หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ 
 (2) การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
 มาตรา 48 ให้นักแสดงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา 45 หากเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 (1) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียง              
การแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิ หรือ 
 (2) การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้น             
ในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง              
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
 มาตรา 49 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มี
การแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึก
การแสดง 
 มาตรา 50 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่
ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง 



83 

 

 มาตรา 51 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ย่อมโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน และจะโอนให้โดยมีก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองก็ได้ 
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนข้ึนไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส่วนที่เป็นของตนเท่านั้น 
การโอนโดยทางอ่ืนนอกจากทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน  ถ้าไม่ได้
ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสามปี 
 มาตรา 52 ผู้ใดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 44 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง
หรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 45 ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 มาตรา 53 ให้น ามาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 42  และมาตรา 43 
มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม 
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หมวด 3 
การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ 

 
 มาตรา 54 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือประโยชน์ใน             
การเรียนการสอน หรือค้นคว้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรอาจยื่นค าขอต่ออธิบดี โดยแสดง
หลักฐานว่าผู้ขอได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย  หรือท าซ้ าส าเนางานที่ได้
เคยจัดพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ได้รับการปฏิเสธหรือเมื่อได้ใช้เวลา
อันสมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว 
 (1) เจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดท าหรืออนุญาตให้ผู้ใดจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยของงาน
ดังกล่าวออกท าการโฆษณาภายในสามปีหลังจากท่ีได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรก หรือ 
 (2) เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์ค าแปลงานของตนเป็นภาษาไทยออกท าการโฆษณา  ซึ่งเมื่อ
พ้นก าหนดสามปีหลังจากที่ได้จัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวครั้งสุดท้ายไม่มีการจัดพิมพ์ค าแปลงานนั้น
อีกและไม่มีส าเนาค าแปลงานดังกล่าวในท้องตลาด 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้อธิบดีมีค าสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง (1) หรือ (2) สิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือน 
 (2) ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดท า               
ค าแปลหรือจัดพิมพ์ค าแปลงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาต            
ยังไม่สิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไม่เกินหกเดือน ห้ามมิให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลอ่ืนจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก 
 (3) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น 
 (4) ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงต่ออธิบดีว่าตน
ได้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย หรือจัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกัน
กับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 55 และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์นั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ
กับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จ าหน่ายในประเทศไทย ให้อธิบดีมีค าสั่งว่าหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่
ผู้ได้รับอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ส าเนาสิ่งพิมพ์ที่จัดท าหรือจัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีมีค าสั่งให้หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง            
ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะจ าหน่ายส าเนาดังกล่าวจนกว่าจะหมดสิ้นไป 
 (5) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งส าเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดแปลหรือจัดท าเป็นภาษาไทยดังกล่าว เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 (ข) สิ่งพิมพ์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน การสอน หรือค้นคว้า 
 (ค) การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือการค้า และ 
 (ง) ประเทศที่สิ่งพิมพ์ถูกส่งไปดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่าย
สิ่งพิมพ์ดังกล่าวในประเทศนั้น 
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 มาตรา 55 เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา 54 ให้อธิบดีด าเนินการให้มีการตกลงกันระหว่าง
คู่กรณีในเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณา  
มีค าสั่งก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และ
อาจก าหนดเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร 
 เมื่อได้มีการก าหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์แล้ว  ให้อธิบดีออกหนังสือ
อนุญาตให้แก่ผู้ขอใช้ลิขสิทธิ์ 
 ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวัน             
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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หมวด 4 
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 

 
 มาตรา 56 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก              
ไม่เกินสิบสองคน ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงและผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเป็น
กรรมการ 
 คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 มาตรา 57 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว 
 มาตรา 58 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
 (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 59 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน                  
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 มาตรา 60 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 45 และมาตรา 55 
 (3) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับ               
การด าเนินการเพ่ือจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอ่ืนที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  และ
การคุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (4) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  และให้น ามาตรา 59 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ  มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตาม          
ความจ าเป็น 
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หมวด 5 
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนกัแสดงระหว่างประเทศ 

 
 มาตรา 61 งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วม
เป็นสมาชิกอยู่ด้วยย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์
หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 6 
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสทิธิของนักแสดง 

 
 มาตรา 62 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นคดี
แพ่งหรือคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงาน
ดังกล่าว เว้นแต่จ าเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้งสิทธิ
ของโจทก์ 
 งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ ใช้แทนชื่อนั้นเป็น             
ผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดง 
 งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้อ้าง
ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งอ้างว่า
เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์                
ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น 
 มาตรา 63 ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นก าหนดสามปีนับ
แต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด  แต่ทั้งนี้ต้อง            
ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 
 มาตรา 64 ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิด
ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร  โดยค านึงถึง
ความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการบังคับตาม
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย 
 มาตรา 65 ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระท าการหรือก าลังจะกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงอาจขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท าดังกล่าวนั้นได้ 
 ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ งไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง                       
ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 64 
 มาตรา 66 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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หมวด 7 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 มาตรา 67 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในอาคาร สถานที่ท าการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะ 
เพ่ือตรวจค้นสินค้า หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  เพ่ือประโยชน์             
ในการด าเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (3) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าถ้อยค า สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา 68 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคล                 
ซึ่งเก่ียวข้อง 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา 69 ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 
มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 70 ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 71 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา 60 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 72 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 67 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 67  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 73 ผู้ใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่
ครบก าหนดห้าปี กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 มาตรา 74 ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือ
ผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท าผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท า
ของนิติบุคคลนั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 มาตรา 75 บรรดาสิ่งที่ได้ท าขึ้นหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระท าความผิดตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 70 ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระท า
ความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น 
 มาตรา 76 ค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเป็นจ านวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น 
 มาตรา 77 ความผิดตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง และมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 มาตรา 78 งานอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 
พุทธศักราช 2474 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 งานที่ได้จัดท าขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 แต่
เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
            ชวน หลีกภัย 
            นายกรัฐมนตรี 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2521 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ด้านลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
สร้างสรรค์งานในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริตตี้กรีทติ้ง จ ากัด  
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พ.ศ.  2553 

รางวัลพ่อดีเด่นโยธินบูรณะ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา จากศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโยธินบูรณะ 
รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม                       
ในการสนับสนุนกิจกรรมของศาลจังหวัดนนทบุรี 
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