การฝึ กอบรมหลักสู ตร“กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์คลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 15 -29 มิถุนายน 2557

ารต

่างป

ระเ

ทศ

นางสาวภาวนา สุ คนั ธวณิ ช1
นายสมจิตร์ ปอพิมาย2
นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พนั ธุ์ 3
นางสาวสุ จินต์ เจนพาณิ ชพงศ์4
นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพนั ธุ์ 5

Photo by IELE

สำน
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1. บทนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนาตลอดเวลาตาม
วิวฒั นาการทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ คดีทรัพย์สินทางปั ญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศในประเทศ
ไทยเป็ นคดี ที่มีลกั ษณะพิเศษซึ่งพิจารณาพิพากษาใน ชั้นศาลชั้นต้นโดยศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางซึ่ งเปิ ดทาการมาตั้งแต่วนั ที่ 1ธันวาคม 2540 จนกระทัง่ ปั จจุบนั ทั้งนี้เพราะยังไม่มีการ
เปิ ดทาการศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค ส่ วนการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้น
อุทธรณ์โดยแผนกคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาเริ่ มต้นในปี เดียวกัน
นวัตกรรมวิวฒั นาการทางเทคโนโลยี และสภาพสังคมโดยเฉพาะโลกการสื่ อสารไร้พรมแดนทาให้พิขพอ้ าททาง
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศมีความซับซ้อนขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ
ในระดับสากล จนอาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางเอกชนระหว่างประเทศมากขึ้น ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในสาขาวิชา
อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
3
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
4
ผูพ้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
5
ผูพ้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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ดังกล่าวจึงควรศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมถึงคุณลักษณะพิเศษของข้อพิพาทเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าหรื อป้ องกันการผูกขาดทางการค้า ซึ่ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในบางสาขานั้นประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระดับรอการพัฒนาแบบสมบูรณ์ จึงเป็ นวิสัยทัศน์อนั
กว้างไกลของผูบ้ ริ หารสานักงานศาลยุติธรรมที่เห็นถึงความสาคัญของการศึกษา การเพิ่มพูนความรู ้ และ
ฝึ กอบรมในสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทั้งแก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานใน
สาขาวิชานี้โดยตรง เช่น ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ และแก่ผทู ้ ี่ยงั มิได้มีโอกาสปฏิบตั ิงานในสาขาวิชานี้โดยตรง
รวมทั้งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างบุคลากรในองค์กรให้สามารถเติบโตและทางานทดแทนกันใน
สาขาวิชากฎหมายพิเศษเช่นนี้ เพื่อให้องค์กรศาลยุติธรรมพัฒนาต่อไปอย่างยัง่ ยืน การดาเนินการคัดเลือกผู ้
เข้ารับการอบรมจึงเป็ นไปทั้งในส่ วนการคัดเลือกจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานทั้งสองแห่งที่กล่าวถึง
ข้างต้น และการเปิ ดสอบคัดเลือกจากข้าราชการตุลาการผูม้ ีความสนใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในสัดส่ วนที่เท่าเทียมกัน
สาหรับสถานที่จดั อบรม คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY SCHOOL OF LAW) หรื อที่รู้จกั ในนามBERKELEY LAWหรื อ
BOALT HALLซึ่ งก่อตั้งขึ้นเมื่ อปี 1894เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงในด้านการให้การศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ กฎหมายเปรี ยบเทียบ กฎหมายสิ่ งแวดล้อม กฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายด้านความเป็ นธรรมทางสังคม รวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย
อนุญาโตตุลาการซึ่ งเป็ นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่สาคัญและต้องการความเป็ นสากลมากที่สุดฉบัหนึ
บ่ง
โดยส่ วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในโครงการจัดการอบรมครั้งนี้ คือ
INTERNATIONAL AND
EXECUTIVE LEGAL EDUCATION(IELE) ซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการศึกษาอบรม
กฎหมายด้านต่างๆ ให้แก่นกั กฎหมาย หน่วยงานราชการ นักศึกษา และบุคคลภายนอกจากประเทศอื่นๆ โลก
ทัว่
มหาวิทยาลัยนี้ยงั ตั้งอยูใ่ นเมืองที่แวดล้อมไปด้วย เมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีบริ ษทั เอกชนซึ่ง
ประสบความสาเร็ จด้านธุ รกิจการสื่ อสาร และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ น
อย่างมาก เช่นAPPLE, FACEBOOK, MICROSOFT, GOOGLE, YAHOO, EBAY, ORACLE, INTELและ HPที่เรี ยก
สถานที่รวมบริ ษทั เหล่านี้วSILICON
า่
VALLEY
สาหรับระยะเวลาการฝึ กอบรม คือ15 วัน แบ่งเป็ นวันเดินทางไปและกลับ 4 วัน เนื่องจากมลรัฐ
แคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมาก คือ ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย
ประมาณ 13 ชัว่ โมง และเป็ นวันหยุดสุ ดสัปดาห์ 2 วัน ดังนั้นจึงเหลือระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งสิ้ น 9 วัน
ตั้งแต่เวลา 9-16.30 นาฬิกา และเป็ นการศึกษาดูงานการพิจารณาคดีในศาลอีก 1 วัน รวม 10 วัน โดยเนื้อหา
การอบรมเน้นไปทางกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาค่อนข้างมาก ได้แก่ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
เบื้องต้น กฎหมายสิ ทธิ บตั ร การบริ หารจัดการคดีสิทธิ บตั รสาหรับผูพ้ ิพากษา กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมาย
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เครื่ องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายธุ รกรรมด้านทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ทางพาณิ ชย์
ระหว่างประเทศ และ DIGITAL ANTITRUSTซึ่ งจะกล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปในส่ วนที่ 2 วิทยากรที่มา
บรรยายให้ความรู ้ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย นักกฎหมายจากองค์กรภายนอก
และทนายความ ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ สถานที่
อบรมเป็ นห้องBELLI COMMONS ในอาคาร SIMON HALL ของ LAW SCHOOL ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากที่พกั
คือ DURANT HOTEL สามารถเดินเท้ามาได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 5-10 นาที
เนื้อหาในบทความแบ่งออกเป็ น
2 ส่ วน กล่าวคือ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของเนื้อหาวิชาการจากการ
อบรม มีท้ งั สิ้ น 11 วิชา และส่ วนที่สอง เป็ นส่ วนการศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาลในสหรัฐอเมริ กา
ทั้งนี้เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นภาพรวมและโครงสร้างของการฝึ กอบรมหลักสู ตรนี้
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2. เนื้อหาวิชาการจากการอบรม6
เนื่องจากข้อจากัดเรื่ องเนื้อที่ของบทความฉบับนี้ ในส่ วนเนื้อหาวิชาการจากการอบรมจะกล่าวถึง
โดยสังเขปแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่หนึ่ง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายและ
ระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ส่ วนที่สอง กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
ส่ วนที่สาม กฎหมายเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา และ
ส่ วนที่สี่ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ทางพาณิ ชย์ระหว่างประเทศ
2.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบกฎหมายและ
ระบบ ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
(INTRODUCTION TO U.S. LEGAL SYSTEM) บรรยายโดย PROFESSOR WAYNE BRAZIL
วิชานี้เป็ นวิชาเริ่ มต้นของการอบรมเพื่อให้ผู ้ รับการอบรมเห็นภาพกว้างๆและเข้าใจระบบกฎหมาย
ที่มาของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมาย ระบบศาล ลาดับชั้นของศาล วิธีพิจารณาคดีของศาลใน
สหรัฐอเมริ กาในเบื้องต้น และเพื่อเตรี ยมความพร้อมแก่ผู ้ รับการ อบรม สาหรับ วิชาอื่นๆ ซึ่งจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลสาหรับคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและ คดี การค้าระหว่างประเทศในลาดับ
ต่อๆ ไป ทั้งนี้เพราะระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริ กามีความแตกต่างจากของประเทศ
ไทยมากในหลายส่ วนด้วยกัน
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาเริ่ มต้นจากพื้นฐานความเกรงกลัวอานาจเด็ดขาดของระบบ
กษัตริ ยแ์ ละอานาจรัฐบาลกลาง กับความต้องการปกป้ องชนกลุ่มน้อยที่มกั ถูกเอาเปรี ยบจากชนกลุ่มมาก จึงมี
การปฏิรูประบบกฎหมายเมื่อปี 1776 มีบทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐอันถือเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ต่อมาจึง
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้นและมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปี 1789 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อจากัดอานาจกษัตริ ย ์
ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดโปรดศึกษาจากรายงานการศึกษาอบรมของแต่ละหัวข้อวิชา ซึ่งได้มีการแบ่งกันจัดทาเป็ นกลุ่ม ซึ่ง
อาจพิมพ์เผยแพร่ ในโอกาสต่อไป
6
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และรัฐบาลกลาง ให้อานาจแก่รัฐบาลมลรัฐ มีระบบการแบ่งแยกอานาจชัดเจน และมีระบบการถ่วงดุล
อานาจรวมทั้งการตรวจสอบระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐด้วย
ในอดีตรัฐบาลกลางถูกจากัดอานาจอย่างมาก จะมีอานาจเฉพาะในส่ วนเกี่ยวกับการประกาศ
สงครามและการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
กฎหมายจึงให้อานาจรัฐบาลกลางมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางจะมีอานาจ
เพียงเท่าที่รัฐธรรมนูญให้อานาจไว้เท่านั้น
หลักการแบ่งแยกอานาจภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กา มีการแบ่งแยกอานาจออกเป็ น
3 ส่ วน
คือ ฝ่ ายนิติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุลาการ โดยในส่ วนของฝ่ ายตุลาการหรื อศาลนั้น มีอานาจในการ
ตีความกฎหมาย อุดช่องว่างของกฎหมาย สร้างหลักกฎหมาย และควบคุมองค์กรของรัฐฝ่ ายอื่น
ที่มาของกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา ได้แก่ รัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติจากทั้งในส่ วนรัฐบาลกลาง
และ
รัฐบาลมลรัฐ คาสั่งหรื อกฎระดับรัฐบาลท้องถิ่น ระเบียบซึ่ งออกโดยฝ่ ายบริ หาร และกฎหมายคอมมอน ลอว์
(COMMON LAW)ซึ่งศาลเป็ นผูว้ างบรรทัดฐานเพื่อเป็ นแนวทางการตัดสิ นคดีสาหรับคดีอื่นในลักษณะ
เดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ระบบศาลของสหรัฐอเมริ กาเป็ นระบบสองศาล คือ ศาลรัฐบาลกลาง
(FEDERAL COURT)และศาล
มลรัฐ (STATE COURT) โครงสร้างของศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐแบ่งหลักๆ เป็ น 3 ลาดับชั้น
เช่นเดียวกัน คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลสู งสุ ด แต่ระหว่างศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐจะมี
โครงสร้าง กระบวนการเข้าสู่ ตาแหน่งของผูพ้ ิพากษา จานวนผูพ้ ิพากษา ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผูพ้ ิพากษา
และจานวนองค์คณะที่พิจารณาคดี ฯลฯ ที่แตกต่างกัและเป็
น นจุดที่แตกต่างจากประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ในระบบศาลรัฐบาลกลาง เรี ยกศาลชั้นต้น (UNITED STATES TRIAL COURT) โดยทัว่ ไปว่า
UNITED STATES DISTRICT COURT แบ่งเป็ น94 เขต ในแต่ละเขตจะมีDISTRICT COURT อย่างน้อย1 ศาล ใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนียมี DISTRICT COURT จานวน 4 แห่ง ได้แก่ UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA, UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA,UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA และ UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA ซึ่ง DISTRICT COURT ที่มีเขตอานาจเหนือเมือง
BERKELEY คือ NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA ส่ วนศาลชั้นกลางหรื อศาลอุทธรณ์จะ
แบ่งเป็ น 12 ภาค(CIRCUIT) มีหน้าที่พิจารณาคดีที่อุทธรณ์มาจาก DISTRICT COURT ในภาคของตน คดี
ของมลรัฐแคลิฟอร์ เนียอยูใ่ นเขตอานาจศาลอุทธรณ์ภาคที่ 9 และศาลฎีกาซึ่งเป็ นศาลสู งสุ ด มีอานาจพิจารณา
คดีที่มีการฎีกาขึ้นมาจากศาลอุทธรณ์ภาคต่างๆ
ส่ วนในระบบศาลมลรัฐ โดยทัว่ ไปประกอบไปด้วยศาล
3 ลาดับชั้น เว้นแต่ในบางมลรัฐที่มีเพียง2 ลาดับ
ชั้น คือ ศาลชั้นต้นและศาลสู ง ศาลชั้นต้นมีอานาจพิจารณาและสื บพยานคดี โดยกาหนดเขตอานาจตาม
COUNTY มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป ซึ่ งเมือง BERKELEY อยูใ่ นเขต ALAMEDA COUNTY สาหรับศาล
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อุทธรณ์มลรัฐมีโครงสร้างคล้ายกับศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลาง มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ที่มาจากศาลชั้นต้น ชื่อ
เรี ยกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐ เช่น COURT OF APPEAL หรื อ SUPERIOR COURTS ซึ่งมลรัฐ
แคลิฟอร์ เนียจะเรี ยกศาลอุทธรณ์วา่ SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA ส่ วนศาลสู งสุ ดหรื อฎีกามลรัฐ
จะมีอานาจพิจารณาคดีที่มีการอุทธรณ์จากศาลอุทธรณ์
ศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐมีเขตอานาจศาลเหนือคดีต่างๆ ใน 2 รู ปแบบ คือ เขตอานาจเหนือ
เรื่ องที่มีการฟ้องร้องหรื อเนื้อหาสาระแห่งคดี (SUBJECT MATTER) และเขตอานาจเหนือบุคคล
(PERSONAL JURISDICTION) โดยศาลรัฐบาลกลางมีอานาจพิจารณาคดีเกี่ยวพันกับข้อพิพาทที่เกิด
ระหว่างพลเมืองต่างรัฐ หรื อเกี่ยวพันกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง เช่น กฎหมายสิ ทธิ บตั ร กฎหมาย
ล้มละลาย กฎหมายพาณิ ชย์นาวี เป็ นต้น ส่ วนศาลมลรัฐมีอานาจพิจารณาคดีขอ้ พิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง
พลเมืองในมลรัฐนั้น นอกจากนี้ หากมีขอ้ พิพาทตามกฎหมายบางเรื่ อง ถือเป็ นอานาจโดยเด็ดขาดของศาลมล
รัฐใน
การพิจารณาพิพากษาคดี เช่น คดีเกี่ยวกับสิ ทธิ ส่วนบุคคล กฎหมายครอบครัวข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกและ
พินยั กรรม ศาลมลรัฐมีอานาจสร้างและบังคับใช้หลักกฎหมายของตนเองตราบใดที่ไม่ขดั กับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายของรัฐบาลกลาง แต่กฎหมายที่ศาลมลรัฐสร้างขึ้นจะมีผลใช้บงั คับเฉพาะแต่ในมลรัฐนั้นๆ
เท่านั้นในแต่ละมลรัฐจะมีศาลรัฐบาลกลางตั้งอยูอ่ ย่างน้อย 1 แห่ง สาหรับประเทศไทย กาหนดเขตอานาจ
ศาลโดยใช้หลักการใหญ่ๆ 3 ส่ วน คือ 1. การกาหนดเขตอานาจศาลเหนือเนื้อหาสาระแห่งคดี อันเป็ นที่มา
ของการกาหนดเขตอานาจศาลชานัญพิเศษต่างๆ เช่น ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง 2.
การกาหนดเขตอานาจศาลเหนือทรัพย์สิน เช่น การใช้เกณฑ์สถานที่ต้ งั แห่งทรัพย์สินในการกาหนดเขต
อานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ และ 4 ฉ และ 3.การกาหนดเขตอานาจ
ศาลเหนือบุคคล เช่น การใช้เกณฑ์ภูมิลาเนาของจาเลยหรื อโจทก์ในการกาหนดเขตอานาจศาล เหล่ต้านีน้ เป็ น
อย่างไรก็ตาม อาจเกิดการซ้อนทับของเขตอานาจศาลในบางกรณี ที่มีผลทาให้คดีน้ นั ๆ อาจพิจารณา
ได้โดยศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐ ทาให้โจทก์สามารถเลือกได้วา่ ตนต้องการใช้สิทธิ ฟ้องจาเลยที่ศาลใด
ได้แก่ กรณี หากคดีน้ นั จาต้องมีการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐบาลกลาง หรื อสนธิ สัญญา ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องของรัฐบาลกลาง แต่กฎหมายไม่ได้มอบเขตอานาจโดยเฉพาะให้แก่ศาลรัฐบาล
กลางทั้งหมด หรื อในกรณี ที่มาจากความหลากหลายของพลเมืองสหรัฐทาให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชน
ต่างมลรัฐกัน เช่น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ทางแพ่ง ละเมิด หรื อสัญญาระหว่างพลเมืองต่างรัฐซึ่ ง
โจทก์อาจฟ้องคดีได้ไม่วา่ ต่อศาลรัฐบาลกลางหรื อศาลมลรัฐ สาเหตุที่กาหนดให้คู่ความมีสิทธิ ได้รับการ
พิจารณาจากศาลรัฐบาลกลางเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลของคู่ความในเรื่ องอคติหรื อความลาเอียงของศาลมล
รัฐที่อาจ
เข้าข้างคู่ความที่เป็ นพลเมืองของมลรัฐของตน ในคดีเหล่านี้หากโจทก์ยนื่ ฟ้องคดีต่อศาลมลรัฐ จาเลยมีสิทธิ
ขอโอนคดีไปยังศาลรัฐบาลกลางได้ แต่หากโจทก์ยนื่ ฟ้องคดีต่อศาลรัฐบาลกลาง คดีดงั กล่าวต้องได้รับการ
พิจารณาที่ศาลรัฐบาลกลางนั้นๆ ต่อไปสาหรับประเทศไทย แม้จะไม่ใช่ระบบศาลรัฐบาลกลางกับศาลมลรัฐ
ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่อาจเกิดกรณี การทับซ้อนของเขตอานาจศาล กล่าวคือ มีศาลที่มีเขต
อานาจเหนือการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทหนึ่งหลายศาลได้ เพราะศาลที่มูลคดีเกิด หรื อศาลที่จาเลยมี
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ภูมิลาเนาอยูอ่ าจเป็ นคนละศาลกันในกรณี เช่นนี้โจทก์มีสิทธิ เลือกที่จะเสนอคาฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขต
อานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 อย่างไรก็ดี จาเลยมีสิทธิ ร้องขอให้โอนคดีไป
พิจารณายังศาลอื่นที่มีเขตอานาจได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
การพิจารณาและวินิจฉัยข้อเท็จจริ งในคดีแพ่งของศาล ผูพ้ ิพากษาจะมีบทบาทในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาเชิงรับ (PASSIVE ROLE)โดยจะปล่อยให้คู่ความมีบทบาทในการนาเสนอพยานหลักฐาน
ของฝ่ ายตนตามภาระการพิสูจน์ แล้วศาลจะนาพยานหลักฐานที่คู่ความเสนอนั้นมาชัง่ น้ าหนักเปรี ยบเทียบกัน
การตัดสิ นคดีแพ่งทัว่ ไปใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการพิสูจน์แบบ PREPONDERANCE OF THE EVIDENCE
ส่ วนคดีแพ่งที่มีความอ่อนไหวเชิงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการวางแผนหรื อวิธีการที่แยบยล เช่น การจงใจในการ
กระทาความผิด หรื อการกาหนดค่าเสี ยหายเชิงลงโทษ ฯลฯ ศาลจะใช้มาตรฐานการพิสูจน์แบบ CLEAR
AND CONVINCING EVIDENCE ในคดีแพ่งจะมีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริ งก่อนการสื บพยาน เป็ นการ
บังคับให้คู่ความส่ งเอกสารและคาถามบางอย่างต่อศาลและคู่ความอีกฝ่ าย ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะ
นาไปสู่ ความเป็ นธรรมและเพื่อให้คู่ความนาพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับจากคู่ความอีกฝ่ ายไปพิจารณา
ประกอบการตัดสิ นใจว่า ประสงค์จะดาเนินคดีของตนในศาลต่อไปหรื อไม่ซ่ ึ งจากกระบวนการดังกล่าว
ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสู งในการดาเนินคดี ความล่าช้าในการดาเนินคดี และผลแห่งคดีที่ไม่สามารถ
คาดหมายได้ ทาให้ในความเป็ นจริ งมีคดีแพ่งจานวนน้อยที่มีการดาเนินกระบวนพิจารณาและสื บพยาน คดี
แพ่งส่ วนมากจะยุติได้ดว้ ยดีก่อนการพิจารณา ไม่วา่ จะโดยการระงับข้อพิพาททางเลือก การเจรจา โจทก์ถอน
ฟ้อง หรื อระงับโดยคาสั่งศาล สาหรับคดีอาญา โจทก์มีภาระต้องพิสูจน์ความผิดของจาเลยให้แจ้งชัดจน
ปราศจากข้อสงสัยว่าจาเลยกระทาผิดจริ ง หรื อเรี ยกว่ามีมาตรฐานการพิสูจน์แบบ
BEYOND A
REASONABLE DOUBT ศาลจึงจะลงโทษจาเลยได้ ซึ่ งหลักการนี้เป็ นไปในทานองเดียวกันกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ของไทย
การพิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาในสหรัฐอเมริ กาใช้ระบบลูกขุน ซึ่ งจะ
ทาหน้าที่ตดั สิ น
คดีในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริ งเท่านั้น โดยในศาลมลรัฐดังเช่นมลรัฐแคลิฟอร์ เนียจะใช้ลูก12
ขุนคน ทั้งสาหรับคดี
แพ่งและคดีอาญา ในการตัดสิ นคดีแพ่ง ลูกขุนต้องออกเสี ยงลงคะแนน หากได้คะแนน
9-3 จึงจะมีคาพิพากษาได้
ส่ วนในการตัดสิ นคดีอาญา ลูกขุนทั้ง12 คน ต้องมีมติเป็ นเอกฉันท์เท่านั้น จึงจะชี้ขาดคดีได้ ในศาลรัฐบาลกลาง
จะใช้ลูกขุน 6 คน หรื อมากกว่า สาหรับคดีแพ่ง ลูกขุนทั้งหมดต้องมีมติเอกฉันท์จึงจะมีคาพิพากษาได้ ส่ วน
ในการตัดสิ นคดีอาญา จะใช้ลูกขุน12 คน ซึ่ งต้องมีมติเป็ นเอกฉันท์เท่านั้น จึงจะชี้ขาดคดีได้เช่นเดียวกับศาลมลรัฐ
สาหรับประเทศไทยไม่มีการพิจารณาคดีโดยระบบลูกขุน จึงมีความแตกต่างกับระบบศาลและการ
พิจารณาคดีในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นอย่างมาก การพิจารณาพิพากษาคดีในประเทศไทยกระทาโดยผู ้
พิพากษา ส่ วนจานวนผูพ้ ิพากษา ที่เป็ นองค์คณะย่อมแตกต่างกันไปตามความหนักเบาแห่งคดี และประเภท
ของศาลที่พิจารณาคดีน้ นั ว่าเป็ นศาลชั้นต้นในศาลแขวงหรื อศาลจังหวัด หรื อ ชั้นศาลอุทธรณ์ หรื อ ชั้นศาล
ฎีกา ศาลชานัญพิเศษ มีผพู ้ ิพากษาสมทบร่ วมเป็ นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท เช่น คดี
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ทรัพย์สินทางปั ญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีภาษีอากร และคดีแรงงาน การนาระบบลูกขุนมาใช้
สาหรับการพิจารณาคดีในประเทศไทยนั้นมีขอ้ โต้แย้งเป็ นอย่างมากว่าไม่เหมาะสม ทั้งด้วยเหตุผลในด้าน
ประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ดังนั้นในการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญญา กฎหมายพิเศษเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา และกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ทาง
พาณิ ชย์ระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ผรู ้ ับการอบรมได้เรี ยนรู ้มากับของประเทศไทย ผู ้รับการ
อบรมจึงพึงต้องระลึกไว้เสมอถึงความแตกต่างทั้งในระบบกฎหมายและระบบศาลของทั้งสองประเทศนี้ดว้ ย
2.2 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาส่ วนนี้แบ่งออกเป็ น
6 วิชา คือ
2.2.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา (INTRODUCTION TO INTELLECTUAL
PROPERTY LAW) บรรยายโดย PROFESSOR PETER S. MENELL
ในส่ วนนี้ มุ่งปรับทัศนคติของผูร้ ับการอบรมให้เห็นถึงความสาคัญและลักษณะพิเศษของทรัพย์สิน
ทางปั ญญาว่าเป็ นผลิตผลของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จากสติปัญญาของมนุษยชาติซ่ ึ งมีลกั ษณะที่จบั ต้อง
หรื อเข้าครอบครองทางกายภาพอย่างชัดเจนไม่ได้ การแบ่งปั นหรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นร่ วมใช้ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาไม่ทาให้เจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญานั้นสู ญเสี ยสิ่ งที่เรี ยกว่าทรัพย์สินทางปั ญญาของตนไป เป็ นเหตุ
ให้มีผใู ้ ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาหนึ่งๆได้หลายคนในเวลาเดียวกัน อันแตกต่างจากทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ทวั่ ไป ลักษณะพิเศษเช่นนี้นามาสู่ ปรัชญารากฐานของการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริ กามีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริ กา มาตรา 1 (U.S. CONSTITUTION Article I, § 8, cl.8) เป็ นพื้นฐาน โดยให้อานาจรัฐสภา
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และงานศิลปะที่เป็ นประโยชน์ ( USEFUL ARTS)โดยให้สิทธิ แต่
เพียงผูเ้ ดียวแก่ผเู ้ ขียนและผูป้ ระดิษฐ์ในงานเขียนหรื อการค้นพบนั้น โดยกาหนดข้อจากัดของการให้ความ
คุม้ ครองด้วย คือระยะเวลาที่จากัด (LIMITED TIMES)อันเป็ นพื้นฐานของการให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ และ
สิ ทธิ บตั รภายใต้ระยะเวลาที่จากัด ในขณะเดียวกันส่ งเสริ มให้มีการสร้างสรรค์งานหรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ
ทั้งนี้เพราะในระบบการขอรับสิ ทธิ บตั ร ผูป้ ระดิษฐ์ตอ้ งเปิ ดเผยถึงการประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่นามาใช้
อย่างเพียงพอที่จะทาให้ผทู ้ ี่เข้าถึงสิ ทธิ บตั รนั้นสามารถประดิษฐ์ได้เอง หรื อศึกษาพัฒนาต่อยอดจนได้การ
ประดิษฐ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ในอีกมุมมองหนึ่ง การขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ทั้งนี้
เพราะผูท้ รงสิ ทธิบตั รได้รับความคุม้ ครองในการผลิต ใช้ ขาย เสนอขาย และนาเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม
สิ ทธิ บตั รนั้น ดังนั้นหากผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์น้ นั ๆ ย่อมต้องได้รับอนุญาตจากผู ้
ทรงสิ ทธิ บตั รในเทคโนโลยีที่เป็ นฐานแห่งการต่อยอดการประดิษฐ์น้ นั หากว่าสิ ทธิ บตั รนั้นยังคงอยูใ่ น
ระยะเวลาคุม้ ครอง พัฒนาการของเครื่ องถ่ายเอกสารเป็ นตัวอย่างหนึ่งของความล่าช้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพราะผลสื บเนื่องจากการต้องรอให้พน้ ระยะเวลาคุม้ ครองตามสิ ทธิบตั รของผูท้ ี่ขอรับสิ ทธิบตั ร
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ในเทคโนโลยีบางอย่างก่อนหน้า ทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์และพัฒนาอีกด้วย โดยเครื่ องถ่าย
เอกสารเครื่ องหนึ่งมีสิทธิ บตั รครอบคลุมอยูถ่ ึงกว่า 300 สิ ทธิ บตั ร ส่ วนเทคโนโลยีการประดิษฐ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง SPREADSHEETS เป็ นตัวอย่างของการพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็ วนับจากปี 1978 ที่นกั ศึกษาบริ หารธุ รกิจไม่อาจทนอยูก่ บั สภาพเอกสารทางบัญชีจานวนมหาศาล และ
มีการพัฒนาต่อยอดเรื่ อยมาจนกระทัง่ เป็ นโปรแกรม MICROSOFT EXCEL เพราะไม่มีผปู ้ ระดิษฐ์คนใดยืน่
ขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ อย่างไรก็ดี ผูส้ ร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั อาจได้รับการคุม้ ครองและฟ้องคดีต่อ
ศาลเพื่อขอปกป้ องสิ ทธิ ของตนภายใต้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ได้
2.2.2 กฎหมายสิ ทธิบัตรบรรยายโดย MR.STEVEN C. CARLSON
ระบบการขอรับสิ ทธิบตั รในประเทศสหรัฐอเมริ กาดาเนินการโดยสานักงานสิ ทธิบตั รและ
เครื่ องหมายการค้าของสหรัฐอเมริ กา เมื่อมีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รแล้ว ผูต้ รวจสอบซึ่ งปั จจุบนั มีอยูใ่ นทุก
ภูมิภาคทัว่ สหรัฐอเมริ กาจะตรวจสอบว่าสามารถออกสิ ทธิ บตั รให้ได้หรื อไม่ ซึ่ งใช้เวลาตรวจสอบนาน
ประมาณ 1-3 ปี เนื่องจากมีปริ มาณคาขอรับสิ ทธิ บตั รเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ หากได้รับสิ ทธิ บตั ร ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
จะได้รับความคุม้ ครอง 20 ปี นับแต่วนั ยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร โดยจะมีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการผลิต ใช้ ขาย
เสนอขาย และนาเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั ร
จะได้รับการพิจารณาพิพากษาโดย DISTRICT COURTและคดีสามารถอุทธรณ์ไปยัง FEDERAL CIRCUIT
COURT
สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์จะออกให้แก่การประดิษฐ์หรื อการค้นพบนวัตกรรมซึ่ งเป็ นประโยชน์ หรื อ
เครื่ องจักร หรื อหลายสิ่ งดังกล่าวข้างต้นรวมกัน หากว่าการประดิษฐ์ การค้นพบ หรื อเครื่ องจักรนั้นใหม่และ
มีพฒั นาการที่ดีข้ ึนในการใช้ประโยชน์ ( USEFUL IMPROVEMENT)ทาให้เกิดประเด็นคาถามที่น่าสนใจ
ตามมาว่า การค้นพบแบคทีเรี ยใหม่ๆ การค้นพบสิ่ งสื บต่อพันธุ กรรมหรื อยีน (GENE) ในร่ างกายมนุษย์วา่
สามารถนามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้ หรื อการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด( STEM CELL) เพื่อการรักษาโรค
บางชนิดหรื อแม้กระทัง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สามารถขอรับสิ ทธิ บตั รตามกฎหมาย
สิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กาได้หรื อไม่ อย่างไรก็ดี มีผใู ้ ห้คาอธิ บายถึงสิ่ งที่ขอรับสิ ทธิ บตั รตามกฎหมาย
สิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กาไว้วา่ ทุกสิ่ งภายใต้ดวงอาทิตย์น้ ี หากเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ ึนแล้ว ย่อม
ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ แต่ทา้ ยที่สุด กฎหมายสิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กาวางข้อจากัดไว้วา่ กฎธรรมชาติ และการ
ค้นพบหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นหลักการทางฟิ สิ กส์ เป็ นต้น ไม่อาจขอรับสิ ทธิ บตั รได้
สาหรับประเทศไทย ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถ
ขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 9(3) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. 2522 จึงต้อง
พิจารณาว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แก่งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะงานวรรณกรรม นอกจากนี้ จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
สัตว์ พืช หรื อสารสกัดจากสัตว์หรื อพื ชเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจขอรับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร
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พ.ศ.2522 มาตรา 9 ได้เช่นกัน ดังนั้นในกรณี ของการค้นพบแบคทีเรี ยที่ใช้รักษาโรคได้จึงต้องพิจารณาว่าเป็ น
จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรื อสารสกัดจากสัตว์
หรื อพืช หรื อไม่ ท้ายที่สุด วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์ เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจขอรับ
สิ ทธิ บตั รได้เช่นกัน ดังนั้น การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด ( STEM CELL)การค้นพบสิ่ งสื บต่อพันธุ กรรมหรื อ
ยีน (GENE)ในร่ างกายมนุษย์วา่ สามารถนามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้อาจถูกพิจารณาว่าเป็ น วิธีการวินิจฉัย
บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตอัว์นต้องห้ามมิให้รับความคุม้ ครองโดยการออกสิ ทธิ บตั รให้เป็กน็ ได้
สิ่ งที่น่าสนใจประการหนึ่งในการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์วา่ สามารถให้สิทธิ บตั รได้
หรื อไม่คือ สหรัฐอเมริ กาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่จากเดิมที่ใช้หลักผูป้ ระดิษฐ์คนแรก
หรื อ FIRST TO INVENT เป็ นหลักผูท้ ี่ยนื่ ขอรับสิ ทธิบตั รคนแรก หรื อ FIRST TO FILE โดยเพิง่
เปลี่ยนแปลงมาใช้หลักการนี้ในเดือนมีนาคม ปี 2013 ภายใต้ AMERICA INVENTS ACT เป็ นผลให้
ปัจจุบนั หลัก FIRST TO FILEถูกนามาใช้พิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นใหม่หรื อไม่
ตัวอย่างเช่น แม้นายเอจะเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นก่อน แต่หากนายเอมิได้ยนื่ คาขอรับ
สิ ทธิ บตั รไว้ต่อสานักงานสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้าของสหรัฐอเมริ กา ก็จะสู ญเสี ยความใหม่ไป ถ้านายบี
ที่แม้จะประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นในภายหลัง แต่ได้มายืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ก่อนนายเอ ในกรณี เช่นนี้จะถือ
ว่าสิ่ งประดิษฐ์หรื อการค้นพบของนายบีใหม่กว่าของนายเอสาหรับประเทศไทย หลักการพิจารณาความใหม่ที่ใช้
มาโดยตลอดยังคงเป็ นหลักผูท้ ี่ยนื่ ขอรับสิ ทธิบตั รคนแรก หรื อ FIRST TO FILE ทั้งนี้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.2522 มาตรา 6
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาวันยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร การพิจารณาความใหม่ งานที่
ปรากฎอยูแ่ ล้ว ความไม่เป็ นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลผูม้ ีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงาน
ประเภทนั้น(NON-OBVIOUSNESS)และการฝ่ าฝื นสิ ทธิบตั ร(INFRINGEMENT OF PATENT) โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักการสาคัญในการพิจารณาเรื่ องการฝ่ าฝื นสิ ทธิบตั ร คือ NON-LITERAL หรื อ DOCTRINE OF
EQUIVALENTS และท้ายที่สุดกล่าวถึงแนวทางการเยียวยาในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นสิ ทธิ บตั ร อันได้แก่ การสั่ง
ห้ามการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื นสิ ทธิบตั ร หรื อ INJUNCTIONและการกาหนดค่าเสี ยหาย
2.2.3 การบริหารจัดการคดีสิทธิบัตรสาหรับผู้พพิ ากษา
บรรยายโดยPROFESSOR PETER S. MENELL
เป็ นหัวข้อวิชาที่น่าสนใจทีเดียว โดยนาเสนอถึงแผนการบริ หารจัดการคดีสิทธิ บตั รที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เริ่ มต้นจากการตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะนาสื บตั้งแต่ใน
วันนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐาน การกาหนดประเด็นข้อพิพาทเป็ นเรื่ องสาคัญ โดยควรทาเป็ นบัญชี
รายการสาหรับตรวจสอบว่า คดีสิทธิ บตั รที่พิพาทกันอยูน่ ้ นั มีประเด็นข้อพิพาทสาคัญที่ยงั โต้เถียงกันและ
ต้องให้ศาลชี้ขาดที่ประเด็นใด การตรวจสอบคาถามเบื้องต้นที่สาคัญสาหรับคดีสิทธิ บตั ร เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
โต้เถียงกันอยูน่ ้ นั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้หรื อไม่ เทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปตาม
มาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆหรื อเป็ นเทคโนโลยีที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน ผลิตภัณฑ์น้ นั ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ บตั รแล้วหรื อไม่ การกระทาที่ถูกกล่าวหานั้นเป็ นการกระทาโดยจงใจหรื อ
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เจตนากระทาเช่นนั้นหรื อไม่ หลังจากนั้นจึงกาหนดจุดที่ตอ้ งให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการที่จะออกคาสั่ง
ไปในทางหนึ่งทางใด แล้วจึงกาหนดกรอบระยะเวลาสาหรับการดาเนินคดี และรู ปแบบของการดาเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป
สิ่ งที่ตอ้ งให้ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ ในการพิจารณาคดีการฝ่ าฝื นสิ ทธิ บตั ร คือ ข้อถือสิ ทธิ ตาม
สิ ทธิ บตั ร ดังนั้น การเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารจัดการคดีสิทธิ บตั รจึงต้องเริ่ มจากการศึกษาข้อถือสิ ทธิ
ตามสิ ทธิ บตั รนั้นว่าประกอบด้วยส่ วนใดบ้าง หากเป็ นไปได้ให้จดั ทาในรู ปแบบของตารางข้อถือสิ ทธิ ทั้งนี้
เพราะการพิจารณาว่าฝ่ าฝื นสิ ทธิ บตั รหรื อไม่ อาจต้องพิจารณาว่าเข้าตามข้อถือสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รทุกข้อ
หรื อไม่ นอกจากนี้ แม้ไม่ตรงตามข้อถือสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รตามหลักการตีความตามลายลักษณ์อกั ษรLITERAL
หรื อ
แต่อาจเข้าข้อถือสิ ทธิ โดยหลักการตีความด้วยความเท่าเทียมกัน DOCTRINE
หรื อ
OF EQUIVALENTก็ได้
กรณี ศึกษาที่น่าสนใจคือ ข้อพิพาทระหว่าง
Apple และ Samsung โดย Apple กล่าวหาว่า Samsung
ฝ่ าฝื นสิ ทธิบตั รของ Apple ถึง 7 ประการด้วยกัน ซึ่ งเมื่อจัดทาตารางเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ของ Samsung ที่
ถูกกล่าวหากับข้อถือสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รในผลิตภัณฑ์ของ Apple แล้ว แม้เพียงการตีความตามลายลักษณ์
อักษร พบว่าผลิตภัณฑ์ของ Samsungใช้เทคโนโลยีตามข้อถือสิ ทธิในผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้ง 7 ประการ
ตามตัวอย่างตารางเปรี ยบเทียบข้อถือสิ ทธิ ดา้ นล่าง

จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริ หารจัดการคดีสิทธิบตั รสาหรับผูพ้ ิพากษา โดย Prof. Peter Menell

อย่างไรก็ดี Samsung ต่อสู ้วา่ สิ ทธิ บตั รของ Apple ไม่สมบูรณ์ เพราะผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ใช่การ
ประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ เทคโนโลยีที่ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิ ทธิ น้ นั ล้วนแล้วแต่เป็ นเทคโนโลยีที่ปรากฎอยูก่ ่อน
แล้วทั้งสิ้ นทั้งยังไม่ปรากฏขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น กล่าวคือเป็ นสิ่ งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความ
ชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น (OBVIOUSNESS) ข้อต่อสู ้เช่นนี้ทาให้การพิจารณาคดี
สิ ทธิ บตั รต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบมากยิง่ ขึ้น เพราะนอกจากต้องเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ตาม
สิ ทธิ บตั รกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่ าฝื นสิ ทธิ บตั รแล้ว ยังต้องเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วก่อน
หน้าผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รด้วย ทั้งนี้เพราะหลักการพิจารณาความใหม่คือ มิใช่เพียงเทคโนโลยีใด
เทคโนโลยีหนึ่งได้ปรากฏอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ที่มีอยูก่ ่อนหน้าแล้วเพียงเทคโนโลยีเดียวจะทาให้ผลิตภัณฑ์ตาม
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สิ ทธิ บตั รสู ญเสี ยความใหม่ไป หากแต่ตอ้ งได้ความว่าผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ที่มีอยูแ่ ล้วก่อนวันที่ผลิตภัณฑ์ตาม
สิ ทธิ บตั รยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นมีเทคโนโลยีครบทุกประการตามที่ผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รระบุไว้ในข้อถือ
สิ ทธิ จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่เป็ นการประดิษฐ์ใหม่ ในกรณี เช่นนี้หมายความว่า หากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
แล้วก่อนวันที่ Apple จะยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รแม้เพียงชิ้นเดียวที่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ Apple
ปรากฎอยูค่ รบถ้วน ผลิตภัณฑ์ของ Apple จึงไม่ถือเป็ นการประดิษฐ์ใหม่ ตามตัวอย่างตารางเปรี ยบเทียบ
ด้านล่างนี้

จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริ หารจัดการคดีสิทธิบตั รสาหรับผูพ้ ิพากษา โดย Prof. Peter Menell

หากเป็ นเช่นนั้นสิ ทธิ บตั รที่ Apple ได้รับสาหรับผลิตภัณฑ์น้ นั จึงเป็ นสิ ทธิ บตั รที่ไม่สมบูรณ์ Apple จึงไม่ได้
รับความคุม้ ครองการใช้เทคโนโลยีที่กล่าวอ้างแต่เพียงผูเ้ ดียว Samsungไม่ใช่ผฝู ้ ่ าฝื นสิ ทธิ บตั ร และไม่ตอ้ งใช้
ค่าเสี ยหายแก่ Apple ดังนี้เป็ นต้นแต่เมื่อพิจารณาจากตารางเปรี ยบเทียบความใหม่ และสิ่ งที่ประจักษ์ได้
โดยง่ายสาหรับบุคคลผูม้ ีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น (OBVIOUSNESS) แล้ว เห็น
ได้วา่ ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดที่อยูก่ ่อนผลิตภัณฑ์ของ
Apple ที่มีการใช้เทคโนโลยีครบทั้ง 7 ประการใน
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สิ่ งประดิษฐ์ชิ้นเดียว ดังนั้น จึงน่าจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple มีความใหม่ และไม่ใช่สิ่งที่ประจักษ์ได้
โดยง่ายสาหรับบุคคลผูม้ ีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น มีผลให้สิทธิ บตั Apple
รที่ ได้รับเป็ น
สิ ทธิ บตั รที่สมบูรณ์ ส่ วนSamsung นั้นถือได้วา่ กระทาการฝ่ าฝื นสิ ทธิ บตั รของ
Apple แล้ว ดังนี้เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารจัดการคดีสิทธิ บตั รสาหรับผูพ้ ิพากษาที่นาเสนอนี้เป็ นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการพิจารณาคดีสิทธิ บตั รในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะคดีสิทธิ บตั รที่มาสู่ การพิจารณาของศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยมากเป็ นคดีฝ่าฝื นสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รซึ่ งมักมีขอ้ ต่อสู ้วา่
สิ ทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์อยูเ่ สมอ ดังนั้นในการวินิจฉัยคดีจึงต้องพิจารณาตรวจสอบว่าเป็ นการประดิษฐ์ข้ ึน
ใหม่ และเป็ นการประดิษฐ์อนั มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้นหรื อไม่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูก
กล่าวหาใช้เทคโนโลยีตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิ ทธิ แห่งสิ ทธิ บตั รนั้นหรื อไม่ แนวทางการบริ หารจัดการคดีสิทธิ บตั ร
เช่นนี้ช่วยให้กาหนดกรอบเวลาและจานวนนัดพิจารณาคดีได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว และเป็ นธรรมได้
2.2.4 กฎหมายลิขสิ ทธิ์ บรรยายโดย MR. ANDREW GASS
กล่าวถึงลักษณะงานที่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของสหรัฐอเมริ กา สิ ทธิ ของ
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ การตีความขอบแห่งการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ วิเคราะห์กรณี ศึกษาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นาเสนอถึง
ประเภทของการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในลักษณะต่างๆ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อการใช้งานลิขสิ ทธิ์ อย่าง
เป็ นธรรม (FAIR USE) ชี้ให้เห็นความแตกต่างกันของการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในบริ บทของโลกแอนะล็อก
(ANALOGWORLD) กับโลกดิจิทลั (DIGITAL WORLD) แนะนา DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT
ของสหรัฐอเมริ กาพอสังเขป และพิเคราะห์กรณี การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อที่นาเสนอผ่าน
เครื่ องมืออุปกรณ์ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีกรณี ศึกษาเป็ นคดี
GOOGLE BOOK SEARCH
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของสหรัฐอเมริ กาให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แก่งานสร้างสรรค์
(ORIGINAL
WORKS) ที่ผสู ้ ร้างสรรค์แสดงออก (EXPRESSION) ให้งานนั้นปรากฏขึ้นด้วยสื่ อที่สามารถจับต้องได้ ใน
รู ปแบบงานดังต่อไปนี้ คือ วรรณกรรม ดนตรี กรรม นาฎกรรม การแสดงโดยวิธีใบ้ (PANTOMIMES) การ
แสดงท่าทางการเต้นรา (CHOREOGRAPHIC WORKS) จิตรกรรม ภาพกราฟฟิ ก ประติมากรรม ภาพยนตร์
โสตทัศนวัสดุ สิ่ งบันทึกเสี ยง และงานสถาปั ตยกรรม โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น ไม่
จาต้องมีการจดทะเบียน อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ต่อสานักงานลิขสิ ทธิ์ และการนาสาเนางานไป
ฝากไว้ (DEPOSIT) ไม่ใช่เงื่อนไขของการได้รับความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แต่อย่างใด การ กระทาดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ในแง่ของการโฆษณาให้สาธารณชนรับรู ้ถึงความมีอยูข่ องงานลิขสิ ทนัธิ้ ์น อ้างอิงได้ง่ายขึ้นหากมีขอ้
พิพาทและจาเป็ นต้องดาเนินคดีลิขสิ ทธิ์ ในภายหลัง นอกจากนี้ หากเป็ นกรณี ที่มีการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์
ภายใน 3 เดือน นับแต่มีการโฆษณางานเป็ นครั้งแรก หรื อก่อนเกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ น้ นั เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มี
สิ ทธิ ได้รับค่าเสี ยหายที่กาหนดในกฎหมาย (STATUTORY DAMAGE) และค่าทนายความ มิฉะนั้นจะได้รับ
เพียงค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งและผลกาไรเท่านั้น
ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ของไทย การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ มีให้แก่งานสร้างสรรค์ข้ ึน
ด้วยตนเองที่แสดงออกซึ่ งความคิดในงานประเภทที่กฎหมายรองรับ ได้แก่ งานวรรณกรรมซึ่ งรวมถึง
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่
เสี ยงแพร่ ภาพ หรื องานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ โดยเป็ นการได้รับ
ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปั ญญาสร้างระบบ
การแจ้งข้อมูลงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ข้ ึนเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่ประสงค์จะแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ
ถึงความมีอยูใ่ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ที่ตนสร้างสรรค์ข้ ึน แต่ไม่มีผลต่อการคิดคานวณค่าเสี ยหายจากการถูก
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และการชดใช้เยียวยาในส่ วนค่าทนายความดังเช่นกรณี ของสหรัฐอเมริ กา
ลิขสิ ทธิ์ ให้ความคุม้ ครองแก่งานสร้างสรรค์ภายใต้ระยะเวลาอันจากัดซึ่ งเป็ นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริ กากาหนดไว้ มีเรื่ องเล่าขานที่อาจเรี ยกว่าเป็ นตลกร้ายของวงการกฎหมายลิขสิ ทธิ์
สหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับอายุการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ วา่ ทุกครั้งที่อายุความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ การ์ ตูนและ
ตัวการ์ ตูนมิคกี้เมาส์ของบริ ษทั วอลท์ดีสนียจ์ ะสิ้ นสุ ดลง รัฐสภา(CONGRESS) จะออกกฎหมายขยายอายุการ
คุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งมีการแก้ไขกฎหมายในส่ วนนี้มาหลายครั้ง จนกระทัง่ ปั จจุบนั งานสร้างสรรค์ในวันหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 1978 มีอายุคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์บวกไปอีก 70 ปี นับแต่วนั ที่ผู ้
สร้างสรรค์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ร่วมคนสุ ดท้ายถึงแก่ความตาย สาหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ.2537 ได้แก้ไขอายุความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ จากเดิมที่กาหนดไว้ตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์บวกไปอีก 30 ปี
นับแต่วนั ที่ผสู ้ ร้างสรรค์หรื อผูส้ ร้างสรรค์ร่วมคนสุ ดท้ายถึงแก่ความตายเป็ น 50 ปี จนมีประเด็นคาถามว่า
งานสร้างสรรค์ที่มีอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 ใช้บงั คับจะมีอายุความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์
เป็ นบวก 30 ปี หรื อ บวก 50 ปี
ตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของสหรัฐอเมริ กา เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว
6 ประการ คือ
1 ทาซ้ าหรื อทาสาเนางาน
2 ตระเตรี ยมงานสื บเนื่ องของการทางานเดิม
3 แจกจ่ายสาเนาและโสตวัสดุของการทางานให้ประชาชนโดยการขายให้เช่าหรื อให้ยม
ื
4 แสดงงานต่อสาธารณชนซึ่ งงานวรรณกรรม ดนตรี กรรมนาฎกรรมการแสดงท่าทางการเต้นรา
การแสดงโดยวิธีใบ้ภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุ อื่น ๆ
5 แสดงผลงานต่อสาธารณชนซึ่ งงานวรรณกรรม ดนตรี กรรมนาฎกรรมการแสดงท่าทางการ
เต้นราการแสดงโดยวิธีใบ้ภาพกราฟิ กประติมากรรมภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ
6 แสดงงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ในที่สาธ
ารณะซึ่งงานสิ่ งบันทึกเสี ยง โดยใช้การส่ งสัญญาณเสี ยงระบบ
ดิจิทลั
การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งใน
6 ประการข้างต้นอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้
หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ (FAIR USE)
ปั จจัยในการพิจารณาว่าการกระทาที่ถูกกล่าวหานั้นเป็ น FAIR USEหรื อไม่ ได้แก่
1 วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานอันมีลิขสิ ทธิ์
2 ธรรมชาติของงานอันมีลิขสิ ทธิ์
3 สัดส่ วนและสาระสาคัญของการใช้งานอันมีลิขสิ ทธิ์ น้ นั เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานอันมีลิขสิ ททัธิ์้นงหมด
้ นั
13

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

4 ผลกระทบต่อการใช้อนั มีลิขสิ ทธิ์ น้ นั ต่อตลาดหรื อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ น้ นั
ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์
อย่างไรก็ดี หลักการพิจารณาเรื่ อง
FAIR USEนี้เป็ นหลักการกว้างๆ ที่ไม่มีรายละเอียดแห่งการ
พิจารณามากนัก จึงมีถอ้ ยคาเสี ยดสี หลักเกณฑ์น้ ีของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ สหรัฐอเมริ กาว่า หลักการใช้งาน
ลิขสิ ทธิ์ อย่างเป็ นธรรมหรื อ FAIR USEของสหรัฐอเมริ กามีความหมายง่ายมาก ซึ่ งคือสิ ทธิ ในการจ้าง
ทนายความนัน่ เอง
2.2.5 กฎหมายเครื่ องหมายการค้ าบรรยายโดย PROFESSOR PETER S. MENELL
กล่าวถึงลักษณะของเครื่ องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะ
บ่งเฉพาะของเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายการค้าที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้
(SECONDARY
MEANING) การคุม้ ครองการตกแต่งผลิตภัณฑ์ (TRADE DRESS) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าที่
เป็ นรู ปทรงหรื อรู ปร่ างของสิ นค้า ข้อพิจารณาเรื่ องความคล้ายจนอาจทาให้เกิดการสับสนหลงผิดในความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าหรื อแหล่งกาเนิดของสิ นค้าอันนาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า และ
ข้อพิจารณาเรื่ องการลดทอนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมายการค้า (TRADEMARK DILUTION) รวมทั้ง
แนวทางการเยียวยาชดใช้ค่าเสี ยหาย
หลักการสาคัญของเครื่ องหมายการค้าที่จะได้รับความคุม้ ครองของสหรัฐอเมริ กา คือ เครื่ องหมาย
นั้นจะต้องมีลกั ษณะที่โดดเด่นหรื อแตกต่าง (DISTINCTIVENESS) ซึ่ งสามารถแบ่งแยกระดับการพิจารณา
ความโดดเด่นหรื อแตกต่างของเครื่ องหมายการค้าได้เป็ น 4 ระดับ คือ
1ARBITRARY MARKและ FANCIFUL MARK ถือเป็ นระดับที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
มากที่สุด เพราะโดยธรรมชาติของตัวเครื่ องหมายนั้นเองไม่ได้เป็ นสิ่ งที่พบเห็นได้ปกติทวั่ ไป เช่น ภาพ
ประดิษฐ์ลูกแอปเปิ้ ลแหว่งที่ประกอบด้วยสี สันหลากหลาย
หรื อเครื่ องหมายการค้าประกอบภาพ

สำน

ประดิษฐ์วา่ Kodak
2 SUGGESTIVE MARK หรื อเครื่ องหมายเชิงแนะนา เครื่ องหมายในลักษณะนี้อาจประกอบด้วย
การจินตนาการให้เห็นไปถึงการแนะนาในตัวสิ นค้า ซึ่งหากถึงระดับที่เป็ นการโฆษณาถึงลักษณะของสิ นค้า
นั้น หรื อคุณสมบัติของตัวสิ นค้านั้น ก็จะถือว่าไม่มีลกั ษณะโดดเด่นเพียงพอ ตัวอย่างเช่น
ซึ่ง
ใช้สาหรับสิ นค้าปลาทูน่ากระป๋ อง แม้คาว่า CHICKEN OF THE SEA มีความหมายว่า ไก่แห่งท้องทะเล แต่
ข้อความเช่นนี้ยงั ไม่ถึงขนาดแสดงถึงลักษณะของสิ นค้าว่าเป็ นเนื้อปลาทูน่า ในขณะเดียวกัน เอื้อให้ผบู ้ ริ โภค
ใช้จินตนาการนึกไปถึงว่าหากมีไก่อยูใ่ นท้องทะเลจริ ง เนื้อไก่เช่นว่านั้นจะมีรสชาติเช่นใด เครื่ องหมายใน
ลักษณะเช่นนี้จึงมิใช่ขอ้ ความที่ถึงขนาดว่าเล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง คงเพียงแค่
เครื่ องหมายเชิงแนะนา จึงยังคงมีลกั ษณะบ่งเฉพาะได้ ลักษณะเช่นนี้มีตวั อย่างเทียบเคียงได้กบั
คาว่า
“BIOFRESH” ซึ่งอ่านว่า “ไบโอเฟรช” แปลความว่า “สิ่ งมีชีวติ ที่สดใหม่ ” ใช้กบั สิ นค้าเครื่ องแช่เย็นและ
เครื่ องแช่แข็ง ซึ่ งศาลฎีกาไทยวินิจฉัยว่า เป็ นเพียงเครื่ องหมายการค้าในเชิงแนะนาที่แนะนาให้ผบู ้ ริ โภคมี
จินตนาการต่อไปอีกว่าสิ นค้านี้มีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติช่วยเก็บรักษาผักผลไม้หรื อเนื้อสัตว์ให้คงความสด
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3 DESCRIPTIVE MARK เช่น
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หรื อ
ซึ่ งคาว่า STICK แปลว่า แท่ง จึงเป็ นคาที่เล็งถึงลักษณะของสิ นค้าลิปสติกที่ตอ้ งเป็ นแท่ง
LAUDATORY, GEOGRAPHIC NAME เช่น
PERSONAL NAMEเป็ นเครื่ องหมายที่ตอ้ งอาศัยการ
ใช้กบั ตัวสิ นค้าไปสักระยะหนึ่งจนได้ลกั ษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ จึงจะสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
ให้กบั เครื่ องหมายนั้นได้
4 คาสามัญ (GENERIC) เป็ นคาที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การประเภทนั้นๆ จนอาจถือ
เป็ นคาเรี ยกชื่อสิ นค้านั้นไปแล้ว ลักษณะเช่นนี้ถือว่าไม่มีความโดดเด่นหรื อสร้างความแตกต่างได้เลย เช่น
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คาว่า FACIAL TISSUE เป็ นคาสามัญสาหรับสิ นค้ากระดาษเช็ดหน้า
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ กรณี การลดทอนหรื อทาให้เสื่ อมค่าซึ่ งเครื่ องหมายการค้า
(TRADEMARK DILUTION) ได้แก่กรณี ที่มีความคล้ายกันของเครื่ องหมายการค้าพิพาทกับเครื่ องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสี ยง (FAMOUS MARK) ถึงขนาดที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อลดทอนลักษณะบ่งเฉพาะ
ของเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยงนั้น (BLURRING) และทาให้เสี ยหายต่อชื่อเสี ยงของเครื่ องหมายการค้าที่
มีชื่อเสี ยงนั้น (TARNISMENT) ส่ วนหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเกิดการลดทอนลักษณะบ่งเฉพาะของ
เครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยง (FAMOUS MARK) แล้วหรื อไม่ ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นถึง
1 ความเป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยง (FAMOUS MARK) นั้น
2 ผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาการอันเป็ นการโต้แย้งสิ ทธิ ในเครื่ องหมายหรื อชื่อทางการค้านั้น
3 มีความเกี่ยวพันกันทางการค้า
4 ผูถ้ ูกกล่าวหาเริ่ มต้นใช้เครื่ องหมายการค้าของตนหลังเครื่ องหมายการค้านั้นกลายเป็ นเครื่ องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสี ยง (FAMOUS MARK) ไปเสี ยแล้ว
5 มีลกั ษณะหรื อปั จจัยตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับการพิจารณาว่ามีสาเหตุให้เกิดการลดทอน
ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมายการค้า ได้แก่
5.1 ระดับของความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยงกับอีกเครื่ องหมายหนึ่ง
5.2 ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะหรื อความโดดเด่นแตกต่างของเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยง
5.3 การขยายขอบเขตไปว่าเจ้าของเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยงนั้นมีความเกี่ยวพันกับการใช้
เครื่ องหมายคู่กรณี อย่างมีนยั สาคัญ
5.4 ระดับของการรับรู ้ถึงเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยง
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5.5 ผูใ้ ช้เครื่ องหมายคู่กรณี น้ นั มีเจตนาที่จะสร้างให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมาย
นั้นกับเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยงหรื อไม่
5.6 มีความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายคู่กรณี กบั เครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยงเกิดขึ้นจริ ง
6 เกิดแนวโน้มว่าจะเกิดความสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างกันของ 2 เครื่ องหมายการค้านั้นอัน
เนื่องมาจากความคล้ายคลึงกันของทั้งสองเครื่ องหมายนั้นเอง โดยพิจารณาจากมุมมองของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
(ORDINARY CONSUMING PUBLIC) ของสหรัฐอเมริ กา
7 มีแนวโน้มที่จะทาลายความโดดเด่นและแตกต่างของเครื่ องหมายการค้าที่มีช(FAMOUS
ื่อเสี ยง MARK) นั้น
2.2.6 การทาธุรกรรมเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา (IP TRANSACTIONS)บรรยายโดย MR.
LOTHAR DETERMANN
กล่าวถึงการทาธุ รกรรมทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาโดยเฉพาะอย่างยิง่ งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากงานสร้างสรรค์หรื อผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งอาจได้รับความคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญาได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถขอรับความคุม้ ครองตาม
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า และสิ ทธิ บตั รได้ ดังนั้น จึงมีขอ้ ควรพิจารณาว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั
ต้องการความคุม้ ครองในลักษณะใดจึงจะเป็ นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด สาหรับปั ญหาเรื่ องระยะเวลาการ
คุม้ ครองไม่ใช่อุปสรรคในการเลือกพิจารณารับความคุม้ ครอง เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่ใช้ลกั ษณะงานหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการความคุม้ ครองในระยะเวลาที่ยาวนานนัก แต่ตอ้ งการผลการคุม้ ครองที่เด็ดขาดในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อพิจารณาในแง่น้ ี สิ ทธิ บตั รอาจเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการขอรับความคุม้ ครอง
ส่ วนความลับทางการค้า แม้จะปกป้ องความลับได้ตลอดเวลาตามเท่าที่ยงั คงรักษาความลับไว้ได้ แต่เมื่อ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ทอ้ งตลาด ผูแ้ ข่งขันที่มีศกั ยภาพสามารถหาซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั และศึกษาว่าผลิตภัณฑ์น้ นั
ทางานเช่นไร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันได้ เพราะกฎหมายความลับทางการค้าคุม้ ครองมิให้บุคคล
อื่นเปิ ดเผยความลับทางการค้า แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการมีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการผลิต ใช้ ขาย เสนอขาย
และนาเข้าซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ นั เช่นเดียวกับสิ ทธิ บตั ร
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงประเภทของการทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา และข้อควร
พิจารณาในการทาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทั้งการกระทาในลักษณะเช่นใดที่
ต้องติดต่อขอรับความยินยอมจากเจ้าของสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญานั้นเสี ยก่อน รู ปแบบของการทาสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ในลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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2.3 กฎหมายเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่
2.3.1 กฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันการผูกขาดในโลกดิจิทั ล (DIGITAL ANTITRUST)บรรยายโดย
MR. SAMMUEL MILLER
ปั จจุบนั โลกของเราอยูใ่ นยุคดิจิทลั ซึ่ งมีความแตกต่าง ก้าวหน้า และซับซ้อนมากกว่าอดีตมาก การ
ติดต่อสื่ อสาร การดาเนินธุ รกิจ การค้า และธุ รกรรมต่างๆ กระทาได้โดยง่ายผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นผลให้
ต้องมีการพัฒนากฎหมายหรื อนาเอากฎหมายที่มีอยูม่ าปรับใช้แก่กรณี ขอ้ พิพาทหรื อการละเมิดที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาใดๆ ผ่านวิธีการล้ าสมัยดังกล่าว กฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดก็เป็ นอีกหนึ่งกฎหมายที่
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่สาคัญของสหรัฐอเมริ กาในการป้ องกันการผูกขาดในโลกดิจิทลั มี
3 ฉบับ ได้แก่ ส่ วนที่ 1
ของ SHERMAN ACT ที่หา้ มการทาสัญญา การรวมกลุ่ม การสมคบคิด หรื อวิธีการและการกระทาอื่นๆ อัน
เป็ นการจากัดหรื อทาลายการแข่งขันในตลาด ส่ วนที่ 2 ของ SHERMAN ACT ที่เน้นการห้ามการผูกขาด
หรื อความพยายามในการผูกขาดทางการค้า หรื อการร่ วมมือสมคบกับผูอ้ ื่นในการผูกขาดตลาดสิ นค้าที่
เกี่ยวข้อง และส่ วนที่ 7 ของ CLAYTON ACT ที่หา้ มการรวมตัวหรื อการขยายกลุ่มซึ่ งจะส่ งผลกระทบให้
การแข่งขันในตลาดลดลง
การผูกขาดดังกล่าวต้องเป็ นกรณี การใช้อานาจในการครอบครองตลาดไปในทางที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หากเป็ นกรณี ที่ผผู ้ ลิตรายใดมีอานาจครอบครองตลาดเหนือกว่าผูอ้ ื่น เช่น หากมี ส่วนแบ่งตลาดทั้ง
ร้อย เปอร์ เซ็นต์ เพราะคุณภาพสิ นค้าที่ดีกว่า หรื อการโฆษณาดีกว่า นั้นไม่ใช่เรื่ องที่ตอ้ งใช้กฎหมายป้ องกัน
การผูกขาดเข้าไปแทรกแซงกรณี ดงั กล่าว ส่ วนการกระทาที่ถือว่าเป็ นการผูกขาดทางการค้าแบบไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องมีลกั ษณะที่ผกู ้ ระทามีอานาจการผูกขาดในตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง โดยตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
นั้น พิจารณาจากชนิดของสิ นค้า ผลกระทบต่อความต้องการสิ นค้าอีกชนิดหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสิ นค้าอีกชนิดหนึ่ง การใช้ทดแทนกันได้ของสิ นค้า กับสภาพของตลาด และอานาจนั้น ผูก้ ระทาได้มา
ด้วยการจากัดสิ ทธิ หรื อชิงเอาผลประโยชน์ของผูอ้ ื่น(EXCLUSIONARY OR PREDATORY CONDUCT)
EXCLUSIONARY CONDUCT คือ พฤติกรรมที่บริ ษทั /บุคคลหรื อกลุ่มบริ ษทั /บุคคลหนึ่งสร้าง
อานาจผูกขาดของตนขึ้นด้วยการทาให้คู่แข่งทางการค้าเสี ยหายและเสี ยเปรี ยบ ได้แก่ การทาให้ตน้ ทุนสิ นค้า
ของคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรื อทาให้รายรับของคู่แข่งน้อยลง เพื่อจูงใจให้คู่แข่งทางการค้านั้นขึ้นราคาสิ นค้า ลดการ
ผลิตสิ นค้า หรื อออกจากตลาดไปในที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการกาหนดราคาจาหน่ายสิ นค้าให้ต่าต้นทุน การกีด
กันคู่แข่งทางการค้าไม่ให้เข้าสู่ ตลาด การจากัดสิ ทธิ เฉพาะด้านข้อตกลงอันเป็ นการขัดขวางคู่แข่งไม่ให้เข้าถึง
ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหรื อลูกค้าตามที่ควรจะเป็ น การใช้กลยุทธ์ดา้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สินค้าไม่สามารถใช้ประกอบกันหรื อใช้ทดแทนกันได้ เป็ นต้น
หากมองความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการป้ องกันการผูกขาดทางการค้ากับกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแล้วจะมีความขัดหรื อแย้งกันหรื อไม่น้ นั ตามแนวคิดสมัยใหม่เห็นว่ากฎหมายทั้งสองส่ วนนี้เป็ นส่ วน
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ที่สนับสนุนกันและไปด้วยกันได้ โดยจะกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมขึ้น กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาคุม้ ครอง
สิ่ งประดิษฐ์ใหม่จากการถูกลอกเลียนแบบ ส่ วนกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าจะกาจัดอุปสรรคที่ไม่
เหมาะสมในการนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาด โดยปกป้ องที่กระบวนการแข่งขันทางการค้า
นอกจากนี้ ภายใต้
SHERMAN ACT ยังมีการบัญญัติถึงข้อจากัด 2 ประเภท ได้แก่ การทาข้อตกลง
แบบแนวราบ(HORIZONTAL AGREEMENT) ระหว่างบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทางธุ รกิจในการตรึ งราคาสิ นค้า
การควบคุมปริ มาณสิ นค้าในตลาด การคว่าบาตรทางการค้า การใช้อุบายในการประมูล การทาข้อตกลง
ร่ วมกันในการจากัดการผลิต และการผูกขาด เป็ นต้น เพื่อควบคุมการแข่งขันในตลาดกับข้อตกลงแบบแนว
ตรง (VERTICAL AGREEMENT) ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายที่ร่วมกันกระทาการต่างๆ ดังกล่าว เช่น การ
กาหนดให้ผขู ้ ายปลีกสามารถซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตรายหนึ่งๆ โดยมีขอ้ ตกลงในการห้ามหรื อจากัดการซื้ อ
สิ นค้าจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตคู่แข่งอีกแห่ง ข้อตกลงในสองลักษณะดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายป้ องกัน
การผูกขาดทางการค้า
ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้านั้น ผูพ้ ิพากษาจะใช้กฎของเหตุผล
(RULE OF
REASON) โดยหากเกิดคดีพิพาทขึ้น ศาลจะพิจารณาจากข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าเป็ นข้อตกลงที่เป็ น
อุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดหรื อไม่ หรื อก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าหรื อไม่ เพราะในบางครั้ง
ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญานั้นอาจส่ งผลกระทบต่อตลาดในภาพรวมไม่มากนัก หรื อในทางตรงข้ามอาจเป็ น
ประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาด ข้อตกลงนั้นก็มีผลบังคับใช้ได้
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริ กาให้ความคุม้ ครองถึงกรณี การทาข้อตกลงของคู่สัญญา
ที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริ กา แต่ส่งผลกระทบถึงสหรัฐอเมริ กา คู่สัญญานั้นอาจถูกดาเนินคดีในสหรัฐอเมริ กา
ได้ สหรัฐอเมริ กาอนุญาตให้มีการฟ้องคดีแบบกลุ่มสาหรับคดีป้องกันการผูกขาดทางการค้าได้ และถ้าโจทก์
สามารถพิสูจน์ได้วา่ ได้รับความเสี ยหายจากการผูกขาดทางการค้า ศาลอาจกาหนดให้จาเลยชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้โจทก์เป็ นจานวนถึง 3 เท่า ของความเสี ยหายที่แท้จริ งได้
สาหรับประเทศไทย มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
หลักการสาคัญในการเฝ้าดูแลพฤติกรรมของผูม้ ีอานาจเหนือตลาด และป้ องกันมิให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา โดยเฉพาะการ
ประดิษฐ์หรื องานสร้างสรรค์ในโลกยุคดิจิทลั นี้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสภาพของการประดิษฐ์หรื อ
งานสร้างสรรค์ที่ผปู ้ ระดิษฐ์หรื อผูส้ ร้างสรรค์พฒั นาเป็ นนวัตกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพจนยากที่จะมีผแู ้ ข่งขัน
รายใดกล้าหาญก้าวเข้ามาขอมีส่วนแบ่งการตลาดได้น้ นั แม้กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาจะมุ่งให้สิทธิ แต่
เพียงผูเ้ ดียวแก่เจ้าของสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญานั้น แต่มิได้ให้สิทธิ ผกู ขาดในการเป็ นผูป้ ระกอบการค้า
รายเดียวในตลาด และในแง่ดีจะมิใช่อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าตามความหมายของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ย่อมมีความรู ้สึก
ลึกๆในใจว่านี่คือการผูกขาดทางการตลาด เพราะยากที่จะหาผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูส้ ร้างสรรค์งานรายใหม่ที่จะ
สร้างสรรค์งานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ กว่าเพื่อยึดครองตลาดและดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค แต่นี่ไม่ใช่บทสรุ ปที่หา
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คาตอบได้ชดั เจนแน่ชดั ดัง่ เช่นหลักเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ หากว่าพิจารณาถึงการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นใน
ตลาดโทรศัพท์มือถืออัจฉริ ยะหรื อ SMART PHONE แล้ว มูลค่าทางการตลาดยังหอมหวานเย้ายวนให้
ผูป้ ระกอบการก้าวลงสู่ สนามแข่งขัน แม้วา่ จะมีความเสี่ ยงต่อการมีขอ้ พิพาททางทรัพย์สินทางปั ญญามากมาย นี่เป็ น
ตลาดการค้าตัวอย่างที่จะพิสูจน์ความอยูร่ ่ วมกันในตลาดการค้าเสรี ของกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและ
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ของไทยได้ คาตอบยังคงเป็ นเรื่ องของอนาคต
2.3.2กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (INFORMATION PRIVACY LAW)บรรยาย
โดย MR.PAUL SCHWARTZ
ผูบ้ รรยายวิชานี้มีวตั ถุประสงค์ให้ผรู ้ ับการอบรมเข้าใจความหมายของข้อมูลความลับส่ วนบุคคล
ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วน
บุคคล กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่คุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วนบุคคล และยกตัวอย่างกรณี ศึกษาของการ
ละเมิดสิ ทธิ ในข้อมูลความลับส่ วนบุคคล
กฎหมายข้อมูลความลับส่ วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล อันเป็ นข้อมูลที่ระบุตวั บุคคลได้เป็ นรายเฉพาะตัว เพื่อคุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วนบุคคล
สหรัฐอเมริ กามีการพัฒนากฎระเบียบสาหรับภาคเอกชนและภาครัฐทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ก็
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ อย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
สหรัฐอเมริ กามีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วนบุคคลที่ซบั ซ้อนทั้งในระดับรัฐบาลกลางและ
มลรัฐ ทั้งยังต้องมีการวางแนวทางเกี่ยวกับข้อผูกมัดหรื อหน้าที่ตามกฎหมายที่จะนาไปใช้ได้ตามสภาวการณ์
ปั จจุบนั ผูก้ ระทาความผิดฐานเปิ ดเผยข้อมูลความลับของผูอ้ ื่นอาจต้องเผชิญกับค่าปรับที่เป็ นจานวนสู งมาก
ในการคุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วนบุคคลนี้ มีการใช้หลักการ
FAIR INFORMATION PRACTICE
PRINCIPLES(FIPPs)ซึ่ งเป็ นหลักการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของระบบข้อมูล
อัตโนมัติซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นหลักการที่ท้ งั ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กาใช้เพื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บทบาทของหลักการนี้เป็ นพื้นฐานของกฎหมายข้อมูลความลับส่ วนบุคคลทั้งใน
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ทั้งยังเป็ นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ประกอบด้วยหลักการ
ย่อยๆ ได้แก่ การจากัดการเก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคลและการได้รับข้อมูลโดยถูกกฎหมายและเป็ นธรรม
คุณภาพของข้อมูลต้องให้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลล่วงหน้า ข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล มาตรการการป้ องกันข้อมูลต้องเป็ นมาตรการที่สมเหตุสมผล สาธารณชน
ควรได้รับการแจ้งเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวและเรี ยนรู ้วธิ ี การใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
ปั จเจกชนควรมีสิทธิ ในการรู ้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลและสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ใน
กรณี การขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และผูเ้ ก็บมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่ วน
บุคคลควรมีส่วนร่ วมรับผิดชอบสาหรับกรณี มีการนาข้อมูลไปใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการนาหลักไปใช้
การนี้
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หลักการ
FIPPs ในสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป อาจมีขอ้ แตกต่างกันบางประการ ได้แก่ การ
เรี ยกชื่อที่ต่างกัน โดยในสหรัฐอเมริ กาเรี ยกว่า INFORMATION PRIVACY LAW แต่ในสหภาพยุโรปและ
ในประเทศอื่นๆ เรี ยกว่า DATA PROTECTION LAWนอกจากนี้ในกฎหมายเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของ
สหรัฐอเมริ กาที่แตกต่างกัน อาจมีการแสดงออกซึ่ งหลักการนี้ที่แตกต่างกันออกไป กฎหมายของ
สหรัฐอเมริ กาให้ความสาคัญกับการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ขอ้ มูลของเขาจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บุคคล
นั้นทราบล่วงหน้าว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของตนจะมีการถูกจัดเก็บไว้ ส่ วนของสหภาพยุโรปจะมีการเน้นย้า
มากถึงการจากัดการจัดเก็บข้อมูล หลักการเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล และสิ ทธิ ในการได้รับการแจ้งเตือน
การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของสหภาพยุโรปต้องเป็ นการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจไว้เท่านั้น ต่างจากสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลในบางครั้งไม่จาต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้อานาจไว้
เพียงแต่ถา้ ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ชดั เจนก็สามารถทาได้
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่มีบญั ญัติรับรองคุม้ ครองเกี่ยวกับข้อมูลความลับส่ วนบุคคลไว้ ได้แก่
กฎหมายละเมิด รัฐธรรมนูญของทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญา
กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้
มีการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลบางอย่างได้หากเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการใช้ชื่อของบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยง ภาพเหมือนในข่าว ศิลปะ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ การใช้เพื่อล้อเลียน หรื อเหน็บแนม เป็ นต้น
THE UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSION'S FAIR INFORMATION
PRACTICE PRINCIPLES(FTA FIPPs) เป็ นหลักการหรื อแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นธรรมและ
พอสมควรในโลกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แนวคิดนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุที่มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
และมีการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล จึงต้องมีการป้ องกันข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการนาข้อมูล
ส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่นไปใช้น้ นั เป็ นธรรมและตามสมควรโดยมีการคุม้ ครองข้อมูลความลับส่ วนบุคคลไว้ ทั้งนี้
มีกฎเกณฑ์ให้บริ ษทั ต่างๆ ต้องพัฒนาระบบหรื อแผนงานในการป้ องกันข้อมูลลูกค้าของตน
สาหรับการคุม้ ครองเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลดิจิตอล
(DIGITAL PRIVACY) ในสหรัฐอเมริ กาไม่มี
กฎหมายโดยเฉพาะสาหรับการจัดการเกี่ยวกับระบบร้านค้าที่มีการซื้ อขายผ่านการเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์หรื ออินเทอร์เน็ต (ONLINE)รวมทั้งไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ (SOCIAL
MEDIA) และระบบการค้นหา (SEARCH ENGINES)แต่ก็สามารถปรับใช้จากกฎหมายที่มีอยูใ่ นเรื่ องที่
เกี่ยวเนื่องกัน หรื อจากกฎหมายของมลรัฐที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ ในส่ วนมลรัฐแคลิฟอร์ เนียมี
กฎหมาย CALIFORNIA ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT 2003ที่บงั คับใช้กบั กรณี เว็บไซต์เชิง
พาณิ ชย์ต่างๆ ซึ่ งมีการเก็บรวมรวบข้อมูลส่ วนบุคคลของประชากรในมลรัฐแคลิฟอร์ เนียบังคับใช้เพื่อ
ควบคุมการแจ้งหรื อการกระจายข้อมูลให้อยูภ่ ายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัว และมีกฎหมาย CALIFORNIA
SHINE THE LIGHT LAW สาหรับควบคุมการเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เป็ นต้น
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มีอีกประเด็นที่น่าสนใจของวิชานี้ ผูบ้ รรยายได้บรรยายถึงการฟ้องคดีแบบกลุ่ม
(CLASS ACTION)
ในคดีการเปิ ดเผยข้อมูลความลับส่ วนบุคคล ซึ่ งอาจมีได้ แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่ฝ่ายโจทก์ คือ ปั ญหาความ
ยากในการพิสูจน์และแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นต่อความเป็ นส่ วนตัวจากการถูกเปิ ดเผยข้อมูลนั้น
2.3.3อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์COMPUTER
(
CRIME) บรรยายโดยMR.CHRIS HOOFMAGLE
เนื่องจากปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้วา่ คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทและความสาคัญอย่างมากใน
ชีวติ ประจาวัน ไม่วา่ จะเพื่อการทางาน การติดต่อสื่ อสาร และการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการดังกล่าว นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์หลายรู ปแบบเกิดขึ้น ซึ่ งย่อมก่อให้เกิดอาชญากรรมใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องตามมา โดยมีวตั ถุประสงค์และแรงจูงใจในการกระทาความผิดหรื อก่ออาชญากรรมที่
แตกต่างกันไป เช่น แรงจูงใจด้านการเงิน ด้านการเมือง แรงจูงใจเชิงนโยบาย เป็ นต้นซึ่ งอาชญากรรม
ประเภทนี้ยอ่ มแตกต่างจากอาชญากรรมในรู ปแบบทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นในแง่การกระทาอันแสดงให้เห็นถึง
เจตนากระทาความผิด การพิสูจน์พยานหลักฐานที่ซบั ซ้อน อาจมีผรู ้ ่ วมกระทาความผิดลักษณะองค์กร
อาชญากรรมหรื อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผลกระทบของอาชญากรรมอาจส่ งผลต่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เขตอานาจศาลที่พิจารณาคดีไม่ชดั เจนเนื่องจากอาจเกิดความซับซ้อนและเกี่ยวพันกันระหว่างมล
รัฐหลายมลรัฐหรื อประเทศหลายประเทศ เป็ นต้น วิชานี้วทิ ยากรบรรยายถึงชนิดหรื อประเภทของการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยกว่า COMPUTER CRIME รวมถึงวิธีการจัดการต่างๆ สาหรับการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และข้อคิดเชิงนโยบายในการจัดการปั ญหาจากการกระทาความผิด
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่มีในการกระทาความผิดในฐานะที่เป็ น
เครื่ องมือในการกระทาความผิด การพิสูจน์พยานหลักฐานสาหรับการกระทาความผิดรู ปแบบนี้ การก่อ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบที่มองว่าเป้ าหมายคือการทาลายระบบคอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยกว่า
DISTRIBUTED DENAIL OF SERVICE(DDOS) ATTACK เป็ นการโจมตีไปยังเว็บไซต์ที่ตอ้ งการก่อ
อาชญากรรม จนเว็บไซต์น้ นั ล่มไม่สามารถให้บริ การได้ตามปกติ
ตัวอย่างของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การล่วงล้ า การทาลาย การถอดรหัส และการรับ
หรื อใช้ขอ้ มูลทางคอมพิวเตอร์ ที่ถูกขโมยมา การเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยไม่ชอบ การโกงและการ
ปลอมแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การพนัน อาชญากรรมที่กระทาต่อรัฐบาล และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมทางเพศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกิดขึ้น
จานวนมากในสหรัฐอเมริ กาคือ การมีภาพลามกอนาจารของเด็กเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม้จะเป็ นการ
มีไว้เป็ นส่ วนตัวก็ตาม ก็มีความผิดตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา
ปั จจุบนั การตามรอยผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทาได้ง่ายกว่าอดีตมาก
วิธีตามรอยผูก้ ระทาความผิดตามปกติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุหมายเลขประจาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ (IP ADDRESS) การระบุเจ้าของหมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั ๆ การระบุผใู ้ ช้
หมายเลขประจาเครื่ องในเวลาที่เกิดเหตุ และการได้รับข้อมูลผูเ้ ข้าใช้งานจากผูใ้ ห้บริ การทางอินเทอร์ เน็ต
(ISP)โดยกฎหมายที่ให้อานาจในการได้รับข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การทางอินเทอร์เน็ต คือ
THE STORED
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COMMUNICATIONS ACT(SCA) เป็ นกฎหมายที่ให้อานาจรัฐในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จากผู ้
ให้บริ การทางอินเทอร์ เน็ต บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ และบริ ษทั ด้านการสื่ อสารอื่นๆ ได้ กฎหมายฉบับนี้
กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้ใน 3 ระดับ คือ การเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของผูส้ มัครใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต
(BASIC SUBSCRIBER DATA) การเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มิใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการกระทาผิด (NONCONTENT)เช่น ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (LOG FILES) หรื อข้อมูลของผูท้ าการโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาของการกระทาผิด (CONTENT)เช่น เนื้อหาของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อข้อมูลจากการสื่ อสารอื่นๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริ กามีกฎหมายหลายฉบับที่สามารถนามาปรับใช้สาหรับดาเนินคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ ได้แก่ WIRE FRAUD ACT, COMPUTER FRAUD AND ABUSE ACT,
INTERNET THREATS, CHILD PORNOGRAPHY, INTELLECTUAL PROPERTY เป็ นต้น ในการ
พิจารณาคดีศาลจะพิจารณาว่าผูก้ ระทามีอานาจที่จะกระทาได้หรื อไม่ การกระทานั้นๆ ถือเป็ นอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจหรื อไม่ โดยพิจารณาจากมุมมอง 3 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านข้อตกลงในสัญญา และด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม
สาหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาในลักษณะที่เป็ นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ น้ นั กฎหมาย
กาหนดโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาไว้ค่อนข้างสู ง มีตวั อย่างคดีหลายคดีที่ศาลกาหนดค่าเสี ยหายเป็ น
จานวนที่สูงมากสาหรับคดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ งานเพลง การเก็บข้อมูลและการแบ่งปั นเพลงทางอินเทอร์ เน็ตโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เป็ นต้น
2.4 กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ ระหว่ างประเทศบรรยายโดย PROFESSOR ANDREW
T. GUZMAN
กล่าวถึงสาระสาคัญที่ทุกระบบกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศต้องมี คือ สัญญา
อนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์มีผลใช้บงั คับได้ กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ การเพิกถอนคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการโดยศาล และการยอมรับบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
อานาจของอนุญาโตตุลาการเกิดจากข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงมีพ้นื ฐานมาจากหลักสัญญา และ
การพิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลสมบูรณ์ใช้บงั คับได้จึงเป็ นหลักการสาคัญ เพื่อมิให้ความไม่
สมบูรณ์ของสัญญาประธานส่ งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงเกิดหลักการ
แบ่งแยกระหว่างสัญญาประธานกับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรื อ SEPARABILITYนอกจากนี้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการพิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมายหรื อไม่ แล้ว
อนุญาโตตุลาการมีอานาจพิจารณาคดีน้ นั ต่อไปได้หรื อไม่ จึงเกิดหลักการให้อนุญาโตตุลาการมีอานาจชี้ขาด
อานาจของตนเอง หรื อ COMPETENCE-COMPETENCE โดยในการชี้ขาดอานาจของอนุญาโตตุลาการเองนั้น
เบื้องต้นต้องตรวจสอบถึงความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการเสี ยก่อนว่าคู่สัญญาประธานตกลงทา
สัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ต่อกันหรื อไม่ สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีสาหรับการพิจารณาว่าเป็ นสัญญา
อนุญาโตตุลาการแล้วคือความยินยอมที่จะระงับข้อพิพาทระหว่างกันด้วยการอนุญาโตตุลาการ (CONSENT
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TO ARBITRATE)จากนั้นจึงพิจารณาว่าข้อพิพาทนั้นเป็ นข้อพิพาทที่สามารถทาการอนุญาโตตุลาการได้
หรื อไม่ (ARBITRABILITY OR NON-ARBITRABILITY) จึงจะเริ่ มกระบวนการพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการได้
หลักพิจารณาสาคัญสาหรับการดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการคือกฎหมายที่ใช้บงั คับ
แก่กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการคือกฎหมายใด โดยปกติคู่กรณี สามารถเลือกกฎหมายที่จะใช้บงั คับ
แก่กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการได้ ในกรณี ที่ไม่มีการเลือกไว้ โดยหลักจะใช้กฎหมายแห่งสถานที่
ซึ่งทาการอนุญาโตตุลาการ (SEAT OF ARBITRATION)ใช้บงั คับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการนั้น อย่างไรก็ดี ในการทาข้อตกลงเลือกกฎหมายนี้ คู่สัญญาสามารถตกลงเลือกกฎหมายได้
ทั้งในส่ วนกฎหมายที่ใช้บงั คับแก่สัญญาประธาน (LAW GOVERNING UNDERLYING CONTRACT)
กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการ (LAW GOVERNING ARBITRATION AGREEMENT)
และกฎหมายที่ใช้บงั คับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ (PROCEDURAL LAW OF
ARBITRATION)ซึ่ งคู่สัญญาอาจตกลงเลือกกฎหมายทั้งสามส่ วนข้างต้นเป็ นกฎหมายภายในของประเทศ
เดียวกันทั้งหมด หรื อเป็ นกฎหมายภายในคนละประเทศกันก็ได้ เช่น ตกลงเลือกกฎหมายที่ใช้บงั คับแก่
สัญญาประธานเป็ นกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็ นกฎหมายไทย ส่ วน
กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็ นกฎหมายอังกฤษ ในกรณี ที่
คู่สัญญามิได้เลือกกฎหมายในแต่ละส่ วนไว้จะมีผลแตกต่างกัน กล่าวคือ หากคู่สัญญามิได้ตกลงเลือก
กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่สัญญาประธาน ย่อมต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายขัดกัน ในกรณี ของประเทศไทย
คือพิจารณาตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพ.ศ. 2481 แต่หากคู่สัญญามิได้ตกลงเลือก
กฎหมายที่ใช้บงั คับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยหลักจะใช้กฎหมายแห่งสถานที่
ซึ่งทาการอนุญาโตตุลาการ (SEAT OF ARBITRATION) เป็ นต้น ทั้งนี้มีขอ้ จากัดในการเลือกกฎหมายของ
คู่สัญญา คือ ต้องไม่ขดั ต่อรัฐประศาสโนบายหรื อนโยบายสาธารณะ (PUBLIC POLICY)
หลังจากเสร็ จสิ้ นการดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการแล้ว อนุญาโตตุลาการจะทาคาชี้ ขาด ซึ่ง
หากผูแ้ พ้คดีไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ผูช้ นะคดีสามารถนาคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
มาร้องขอให้ศาลบังคับตามคาชี้ขาด โดยมากผูช้ นะคดีมกั ร้องขอต่อศาลในประเทศที่ผแู ้ พ้คดีมีทรัพย์สินหรื อ
มีภูมิลาเนาอยูบ่ งั คับตามคาชี้ขาดนั้น อย่างไรก็ดี ศาลในประเทศที่ดาเนินกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการมีอานาจในการตรวจสอบคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และมีคาสัง่ เพิกถอนคาชี้ขาดนั้น
ได้หากปรากฎว่ากระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญ
(SERIOUS
PROCEDURAL PROBLEMS) หรื อขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรื อนโยบายสาธารณะ
(PUBLIC POLICY) เช่น
1 สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สมบูรณ์หรื อใช้บงั คับไม่ได้
(INVALID ARBITRATION
AGREEMENT)
2 ผูแ้ พ้คดีไม่มีโอกาสที่จะเข้าต่อสู ้ในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
(LACK OF
OPPORTUNITY TO PRESENT CASE)
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3 การดาเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการนั้นไม่เป็ นไปตามสัญญาหรื อกฎหมายแห่ง
ประเทศที่ทาการอนุญาโตตุลาการ
4 อนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาดเกินขอบอานาจ (AWARD EXCEED SCOPE OF ARBITRATION)
5 ข้อพิพาทที่ทาการชี้ขาดไปนั้นไม่ใช่ขอ้ พิพาทที่อาจระงับได้ดว้ ยการอนุญาโตตุลาการ (NONARBITRABILITY)
6 คาชี้ขาดนั้นขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อนโยบายสาธารณะ(PUBLIC POLICY)
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3. การศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาล
คณะผูร้ ับการอบรมมีโอกาสเข้าดูงานการพิจารณาคดี O'BANNON V. NCAA ที่ UNITED
STATES DISTRICT COURTHOUSE ในเมือง OAKLAND เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่ งคดีน้ ีคู่ความขอ
สละสิ ทธิการพิจารณาโดยลูกขุนและขอรับการพิจารณาโดยผูพ้ ิพากษาและผูพ้ ิพากษาที่รับผิดชอบพิจารณา
คดีน้ ีได้แก่ CLAUDIA WIKENคดีน้ ีอยูใ่ นความสนใจของสื่ อมวลชนสายกีฬาอย่างมาก โดยในการพิจารณา
คดีแต่ละครั้ง ในห้องพิจารณาจะจัดที่นงั่ ฟังการพิจารณาไว้สาหรับสื่ อมวลชนที่ติดตามทาข่าวคดีน้ ีไว้
โดยเฉพาะด้วย คดีน้ ีเป็ นการฟ้องคดีแบบกลุ่ม มีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้า
ตาม SHERMAN ANTITRUST ACT และการละเมิด RIGHT OF PUBLICITY โดย ED O'BANNON นัก
บาสเกตบอลดาวรุ่ ง และอดีตนักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA เป็ นผูเ้ สี ยหายหลักในการฟ้อง
NCAA(NATIONAL COLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION) กล่าวหาว่า หน่วยงานดังกล่าวใช้ภาพ
อดีตนักกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลัยไปในเชิงพาณิ ชย์และทางการค้ากล่าวคือ NCAA
นาภาพของเขาและนักกีฬาคนอื่นไปใช้ในวิดีโอเกม (BASKETBALL AND FOOTBALL VIDEO
GAMES) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักกีฬา โจทก์ในคดีน้ ีจึงกล่าวอ้างว่า อดีตนักกีฬาของมหาวิทยาลัยควรมี
สิ ทธิ ได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชยเป็ นตัวเงินหากมีการนาภาพลักษณ์ของพวกเขาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ ง
ตามกฎเกณฑ์ของ NCAA กาหนดไว้วา่ เมื่อนักกีฬาเล่นกีฬาในนามของ NCAA นักกีฬาดังกล่าวตกลงยอม
สละสิ ทธิ ของตนในการสร้างรายได้จากการขายภาพลักษณ์ของตนในฐานะนักกีฬาของ
NCAA และ
สถานศึกษาไม่จาต้องให้ค่าตอบแทนแก่นกั กีฬามากเกินไปกว่าจานวนทุนการศึกษาที่จะได้รับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยค่าเล่าเรี ยน ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าหนังสื อ และค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายให้แก่สถานศึกษา ซึ่ ง
โจทก์อา้ งว่ากฎเกณฑ์น้ ีเป็ นกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่านักกีฬาควรได้รับค่าตอบแทน
จากสถานศึกษาหรื อแหล่งธุ รกิจอื่นมากกว่าค่าตอบแทนดังกล่าวจากการนาชื่อ ภาพ หรื อสิ่ งคล้ายคลึงกันไป
ออกสื่ อทางโทรทัศน์ รวมทั้งการออกอากาศภาพการแข่งขันซ้ า วิดีโอเกมส์ หรื อธุ รกิจเชิงพาณิ ชย์อื่นๆ
คดีน้ ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายการป้ องกันการผูกขาดทางการค้า เนื่องจากภายใต้
SHERMAN
ANTITRUST ACT มีบทบัญญัติเฉพาะเจาะจงที่หา้ มการตรึ งราคาสิ นค้าในตลาด เพื่อมุ่งประสงค์ให้บุคคล
หรื อธุ รกิจได้รับค่าตอบแทนอันสมควรที่พวกเขามีสิทธิ ได้รับตามกลไกตลาด โจทก์ในคดีน้ ีอา้ งว่า NCAA
เป็ นผูผ้ กู ขาดทางการค้าแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้และการกาหนดราคาของการนาภาพลักษณ์นกั กีฬาในสังกัด
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ไปใช้ประโยชน์ หาก NCAA ไม่บงั คับให้โจทก์และนักกีฬาต้องเซ็นสัญญาข้อจากัดสิ ทธิ ตามกฎเกณฑ์
ดังกล่าว โจทก์และนักกีฬาจะสามารถสร้างรายได้จากการขายภาพลักษณ์ของโจทก์ให้แก่ธุรกิจอื่นๆ ใน
ตลาดได้อีกมาก ดังนั้น การที่ NCAA สามารถนาภาพลักษณ์การเป็ นนักกีฬาของเขาไปใช้ประโยชน์แต่ผู ้
เดียว ทาให้มีอานาจในการกาหนดราคาหรื อตรึ งราคาค่าตอบแทนจากการใช้ภาพลักษณ์ของโจทก์ไว้ได้ที่
ศูนย์ คือ การไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์อีกนอกเหนือจากที่กาหนดไว้วา่ เป็ นทุนการศึกษาตาม
กฎเกณฑ์ของ NCAA แต่การกระทาดังกล่าวก็เป็ นการทาให้รายได้ที่โจทก์มีสิทธิ ได้รับเสื่ อมค่าหรื อลด
น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็ น หากผูพ้ ิพากษาคดีน้ ีเห็นพ้องกับข้ออ้างของโจทก์ ข้อตกลงการสละสิ ทธิ ดงั กล่าว
ตามกฎเกณฑ์ของNCAA จะกลายเป็ นข้อจากัดที่ฝ่าฝื นต่อกฎหมายทางการค้าภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
นี้
การพิจารณาคดีน้ ีมีขอ้ สาคัญอยูท่ ี่ตอ้ งตีความให้ได้วา่ กรณี ที่เกิดขึ้นเป็ นกรณี การผูกขาดทางการค้า
หรื อไม่ การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาแบบตลาดผูข้ ายรายเดียว (MONOPOLY) หรื อแบบตลาดผูซ้ ้ื อราย
เดียว(MONOPSONY) โดยพิจารณาว่าสถานศึกษาจัดหาและขายการศึกษากับความสามารถด้านกีฬาแก่
นักกีฬาในฐานะผูซ้ ้ื อ หรื อนักกีฬาขายบริ การของตนในการเล่นกีฬาให้แก่สถานศึกษาในฐานะผูซ้ ้ื อ หาก
ตีความว่าการกระทาดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นแบบตลาดผูซ้ ้ื อรายเดียว NCAA ก็ไม่ตอ้ งรับผิด และกฎเกณฑ์
ดังกล่าวก็ยงั มีผลใช้บงั คับได้
NCAA ต่อสู ้วา่ กฎเกณฑ์ของตนดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่กลไกตลาดหรื อกระทบต่อ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งมิได้ส่งผลกระทบต่อปริ มาณและคุณภาพของสิ นค้าเป้ าหมายในตลาด ตนมีขอ้ อ้างที่
สมเหตุสมผลในการจากัดการจ่ายค่าชดเชยให้แก่นกั กีฬาของสถาบันการศึกษา ซึ่ งมีขอ้ ดีหลายประการ
รวมถึงจะเป็ นการช่วยให้นกั กีฬาเหล่านั้นสามารถนาเอาการกีฬาที่ตนเล่นไปรวมหรื อผสมผสานเข้ากับ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาการในการศึกษาได้
ข้อพิพาทในครั้งนี้อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญให้แก่วงการกีฬาของสถานศึกษาในอนาคต
เนื่องจากอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ NCAA และหากโจทก์ซ่ ึ งต่อสู ้คดีในนามนักกีฬาฟุตบอล
และบาสเกตบอลชายชนะคดีน้ ี ก็อาจส่ งผลให้เกิดตลาดเสรี สาหรับนักกีฬาของสถานศึกษาทุกๆ ประเภท
กีฬา(FREE-MARKET TIME FOR ALL COLLEGE ATHLETES) ในการย้ายทีมต้นสังกัดและแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ จากภาพลักษณ์ในแง่กีฬาของต้นสังกัดของนักกีฬาได้ตามใจชอบ
สาหรับการสื บพยานในวันที่คณะเข้าศึกษาดูงาน เป็ นการสื บพยานฝ่ ายจาเลย ปากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ ซึ่ งเบิกความเกี่ยวกับประเด็นการผูกขาดทางการค้าว่ากฎเกณฑ์ของ NCAA ที่บงั คับใช้อยูม่ ิได้
มีผลต่อการผูกขาดทางการค้า มิได้ทาให้ NCAA เป็ นผูผ้ กู ขาดในการกาหนดราคาผลตอบแทนจากการนา
สิ ทธิ เกี่ยวกับนักกีฬาของสถาบันการศึกษาใดๆ ไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ และมิได้มีผลให้กลไกทางการตลาดถูก
กระทบ หรื อเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวการณ์ปกติ และการที่จะเป็ นการฝ่ าฝื นข้อห้ามการผูกขาดทางการค้า
ได้ การกระทานั้นต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาด และในท้ายที่สุดส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในกรณี
ข้อเท็จจริ งตามคดีน้ ีมิได้ส่งผลกระทบใดๆ ดังว่ามานั้น
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4. บทส่ งท้าย
จากการฝึ กอบรมในหลักสู ตรกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์คลีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและกฎหมายอนุญาโตตุลาการทางพาณิ ชย์ระหว่างประเทศแล้ว จะเห็นว่าสาระสาคัญและหลักการ
ของกฎหมายไม่แตกต่างจากกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายอนุญาโตตุลาการทางพาณิ ชย์
ระหว่างประเทศของไทยมากนัก แต่หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแล้ว อาจกล่าวได้วา่ สหรัฐอเมริ กามีกฎหมายที่ครอบคลุมต่อระบบการส่ งเสริ มตลาดการค้าแบบเสรี
และป้ องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลอีก
ด้วย อันนามาสู่ การนาเสนอข้อพิพาทในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไปต่อศาล เช่น คดีระหว่าง O'BANNON
กับ NCAA ที่ผรู ้ ับการอบรมได้ศึกษาดูงานการพิจารณาคดี ณ
UNITED STATES DISTRICT
COURTHOUSE ในเมือง OAKLAND พัฒนาการทางกฎหมายและการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริ กาจึงเป็ น
เรื่ องที่น่าจับตามองและศึกษาต่อไปอย่างยิง่
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