บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
จากความส าเร็ จของการพัฒนาคุ ณภาพสิ น ค้า การตลาด และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ 1ของ
ประเทศไทย ทาให้โครงสร้ างรายได้ของประเทศไทยแยกออกเป็ น 2 ภาค คือ ภาคการบริ โภค
ภายในประเทศ และภาคการส่ งออกต่างประเทศ โดยที่ ภาคการส่ งออกเป็ นภาคที่ ส ร้ างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 60 ของรายได้รวมของประเทศไทย สิ นค้าส่ งออกที่ประเทศไทย
ผลิ ตมีมากมายหลายชนิ ด เช่ น ข้าว ยางพารา น้ าตาล สิ่ งทอ ฯลฯ แต่ในบรรดาสิ นค้าส่ งออก
ทั้งหมดของประเทศไทย ผ้าไหมไทยนับเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่มีความโดดเด่นอย่างมาก เพราะผ้า
ไหมมิใช่เป็ นเพียงสิ นค้าส่ งออกธรรมดาที่ผลิตเพียงจานวนมาก ๆ และมีรูปแบบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น หากแต่ผา้ ไหมไทยเป็ นสิ นค้าส่ งออกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นด้าน
ลวดลายบนผืนผ้า ซึ่ งลวดลายเหล่านี้ ได้ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนจากคติพจน์ ความเชื่ อ วัฒนธรรมของ
ผูผ้ ลิต และด้วยความต้องการของตลาดผูซ้ ้ื อผ้าไหมจานวนมากทัว่ โลก ทาให้เกิ ดผูผ้ ลิ ตผ้าไหม
ไทยจานวนมากในประเทศไทย ทั้งผูผ้ ลิ ตในรู ปโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่ องทอผ้า (กี่) จานวน
มากถึ ง 100 เครื่ องขึ้นไป หรื อชาวบ้านเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิ ตผ้าไหมในรู ปอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน โดยมีเครื่ องทอผ้า (กี่) เพียง 1 ถึ ง 20 เครื่ อง และเป็ นที่น่าสนใจว่าแม้ผา้ ไหมไทยเป็ น
สิ นค้าส่ งออกทางวัฒนธรรมที่ มีความสาคัญของประเทศไทย แต่กลับไม่มีระบบกฎหมายที่ ให้
ความคุ ม้ ครองแก่ ผา้ ไหมโดยเฉพาะ ความคุ ม้ ครองผ้าไหมไทยในฐานะผลงานสร้ างสรรค์ของ
ชาวบ้า นจึ ง ตกอยู่ก ับ ระบบกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญญาหลาย ๆ ฉบับ เช่ น พระราชบัญญัติ
ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ฯลฯ ซึ่ งกฎหมายเหล่านี้ ลว้ นเกิ ดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความคิดของชาติ
ตะวันตก กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านี้ จึงไม่อาจสะท้อนถึงแนวความคิดเพื่อการคุม้ ครอง
ผ้า ไหมไทยได้อย่า งแท้จริ ง แม้ว่า การพัฒนาในภาคการผลิ ต การบริ หารจัดการวัตถุ ดิบ การ
ปรับปรุ งสายพันธุ์หม่อนไหมจะก้าวล้ าหน้าไปมากแล้วก็ตาม
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William Pagonis ให้คาจากัดความคาว่า “โลจิสติกส์” ไว้วา่ เป็ น “การบูรณาการการขนส่ง การจัดหา การจัดเก็บ
ในคลังสิ นค้า การบารุ งรักษา การจัดซื้ อจัดหา การทาสัญญาและการทางานแบบอัตโนมัติ (Automation) ไว้ใน
หน้ า ที่ เ ดี ย ว ซึ่ งท าให้ ม ั่น ใจได้ว่ า จะไม่ มี ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ ประเด็ น ปลี ก ย่อ ยมากกว่ า เป้ าหมายรวม
(Suboptimization)
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สิ่ งหนึ่ งซึ่ งทาให้ผา้ ไหมไทยกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของประเทศไทย ส่ วนแรก
ได้แก่ ความหลากหลายของลวดลายบนผืนผ้าไหมไทย กระบวนการมัดย้อม และการทอผ้าไหม
ซึ่ งชาวบ้านผูผ้ ลิ ตผ้าไหมต่างพัฒนาลวดลาย รู ปร่ าง สี สัน เทคนิ คการย้อมสี ตามภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยแต่ละท้องถิ่นต่างสร้างความงดงามผ่านลวดลายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ตามแต่วฒั นธรรม
ความเชื่ อของชาวบ้า นและผูผ้ ลิ ตแต่ ละกลุ่ ม เช่ น ผ้าไหมทางภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อเป็ นผ้า
มัดหมี่ หรื อผ้าโฮล ฯลฯ ลวดลายเหล่านี้นบั เป็ นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และนี่ คือเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของผ้าไหมไทย ที่มิอาจหาได้จากผ้าไหมของประเทศอื่น ๆ ส่ วนที่สองได้แก่กรรมวิธี
การทอผ้า ไหมด้ว ยมื อ งานผ้า ไหมจึ ง เป็ นงานฝี มื อ ช่ า งทอผ้า ไหมจึ ง เป็ นทั้ง ผู ้ท อผ้า และ
ผูอ้ อกแบบลวดลายผ้าไหมในเวลาเดี ยวกัน ผ้าไหมไทยจึงมี เนื้ อหนา นุ่ ม เงาเป็ นเหลื อบมันวาว
และเนื้ อผ้าไหมทอมือจะมีปุ่มปมไม่เรี ยบตลอดทั้งผืน ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ เป็ นเอกลักษณ์พิเศษของ
สิ นค้าผ้าไหมทอมือของประเทศไทย
ในอี กมุมหนึ่ งของอุ ตสาหกรรมผ้าไหมไทย ผ้าไหมไทยได้สร้ างรายได้แก่ประชาชน
ระดับรากหญ้า นับตั้งแต่เกษตรกรผูป้ ลูกหม่อน ผูเ้ ลี้ยงไหม ผูผ้ ลิตเส้นไหมดิบ รวมตลอดถึงผูท้ อ
ผ้า ไหม ทั้ง นี้ ไม่ จ ากัด ว่ า ผู ้ผ ลิ ต ผ้า ไหมจะอยู่ ใ นรู ป อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อนหรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม ผ้าไหมไทยจึ งเป็ นสิ นค้าที่กระจายรายได้แก่ทุกภาคส่ วนของผูเ้ กี่ ยวข้องในวงจร
ธุ รกิ จ แต่ในอีกด้านหนึ่ งกลับปรากฏปั ญหาที่น่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่ น การ
ทาซ้ าลวดลายของผ้าไหมอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การที่ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไม่อาจให้ความ
คุ ม้ ครองแก่งานทอผ้าไหม ลวดลายดั้งเดิ มของผ้าไหมไทยก็ไม่อาจได้รับความคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์
งานออกแบบลวดลายบนผืนผ้า ไหมบางประเภทก็ไ ม่ได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์
การที่ผผู ้ ลิตผ้าไหมมุ่งแต่การขายผ้าไหมแต่ปราศจากจิตสานึกด้านกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
เมื่ อพิจารณาถึ งปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ อุ ตสาหกรรมผ้าไหมไทยดังกล่ าวข้า งต้นจะ
พบว่า ปั ญหาเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นเพราะปั จจุ บนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่ จะให้ความ
คุม้ ครองแก่งานผ้าไหมไทยทั้งมิติงานด้านวัฒนธรรมและงานผลิตผ้าไหมแบบอุตสาหกรรม ดังนั้น
เพื่อให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้รับประโยชน์สูงสุ ดและลดปั ญหาด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาให้มากที่สุด การวิจยั ฉบับนี้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงรู ปแบบกระบวนการผลิตผ้า
ไหมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญามาคุม้ ครอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การนาพระราชบัญญัติลิข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 มาใช้ก ับงานผ้าไหมไทย ภายใต้กรอบความตกลง
ระหว่างประเทศอันคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ เช่ น อนุ สัญญากรุ งเบริ น์ ความตกลงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO เป็ นต้น พร้อมกับการศึกษาเปรี ยบเทียบแนวทางคุม้ ครอง
งานสิ่ งทอของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส
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อันจะส่ งผลให้ทราบถึ งทิ ศทางและรู ปแบบที่ เหมาะสมในการกากับดู แลผ้าไหมไทย ไปจนถึ ง
ข้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และแนวทางการปรั บปรุ งเพิ่มเติ มกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทย
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งประเด็นดังกล่าวเป็ น
หัวข้อสาคัญของการวิจยั ชิ้นนี้
เนื่ องจากงานวิจยั ผ้าไหมไทยเป็ นงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับผูผ้ ลิ ตผ้าไหมทัว่ ประเทศไทย
การศึกษาถึ งรู ปแบบ กรรมวิธีการผลิต ปั ญหาที่เกิดขึ้นของผ้าไหมไทยทัว่ ประเทศย่อมเป็ นไปได้
ยากยิง่ ภายใต้ขอ้ จากัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และผูช้ ่วยเหลือในการทาวิจยั ชิ้นนี้ ทั้งการวิจยั
ชิ้ นนี้ เรี ยกได้ว่าอยู่ในชั้นเริ่ มต้นเท่านั้น ดังนั้นงานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงจาเป็ นต้องเลื อกศึกษาผ้าไหมเพียง
จังหวัดเดี ยว คื อผ้าไหมจัง หวัดสุ รินทร์ เพื่อให้การวิจยั ชิ้ นนี้ สาเร็ จลงและสะท้อนถึ งปั ญหาข้อ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมไทยได้ดีที่สุด เนื่ องด้วยผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมที่
ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า ผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมทอมือที่มีลวดลาย
เฉพาะท้อ งถิ่ น ทั้ง ในจัง หวัดสุ ริ นทร์ ย งั ประกอบไปด้วยผูผ้ ลิ ตผ้า ไหมในรู ป อุ ต สาหกรรมใน
ครั วเรื อนและผูผ้ ลิ ตในรู ปอุ ตสาหกรรม จังหวัดสุ รินทร์ จึงเป็ นแหล่ งผลิ ตผ้าไหมและแหล่ งการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหมไทยในเวลาเดียวกัน การวิจยั ผ้าไหมสุ รินทร์ ยอ่ มสร้างความเข้าใจใน
การใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ผลกระทบ และประเด็นข้อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมผ้า
ไหมเป็ นเบื้องต้น
อนึ่ง จากการค้นคว้าทางเอกสารคณะผูว้ ิจยั พบว่า เอกสารต่างประเทศทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองผ้าไหมเกือบทั้งหมดล้วนเป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์หรื อจัดทาภายใต้ความตก
ลงระหว่างประเทศ เช่น สนธิ สัญญากรุ งเบริ น์ หรื อความตกลงขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก WIPO เป็ นต้น อันส่ งผลต่อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของประเทศต่าง ๆ ทาให้แต่ละประเทศผู ้
ส่ งออกผ้าไหมต่างมีแนวทางคุม้ ครองผ้าไหมและสิ่ งทอของตนในรู ปแบบแตกต่างกันไป โดยบาง
ประเทศได้ให้ความคุม้ ครองผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่ งทอของตนในรู ปกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่ชดั เจน
แต่ในบางประเทศกลับไม่ได้มีบทบัญญัติในกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เฉพาะกับงานผ้าไหมหรื อสิ่ งทอทาง
อุตสาหกรรม ในขณะที่บางประเทศยังรอดูผลและความตกลงที่ ชัดเจนในเวที ระหว่างประเทศ
ดังนั้น งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงอาจอ้างอิงถึ งบทวิเคราะห์และผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ปรากฏตามความตกลง
ระหว่า งประเทศร่ วมกับ แนวทางการใช้ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ของประเทศต่ า ง ๆ แต่ อย่างไรก็ ตาม
ประเด็นใดที่มีการวิเคราะห์หรื ออ้างอิงถึงกฎหมายต่างประเทศใด เท่าที่ คณะผูว้ ิจยั จะสื บค้นได้
คณะผูว้ ิจยั ก็ได้อา้ งอิ งและเปรี ยบเทียบด้วย โดยในงานวิจยั ชิ้ นนี้ คณะผูว้ ิจยั พยายามจะเขียนใน
รู ปแบบที่ ผูอ้ ่านทัว่ ไปสามารถทาความเข้าใจได้ ซึ่ งวิธีการนี้ จะเป็ นผลดี แกง่ านวิจยั ฉบับนี้ เองที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจในประเด็นเหล่านี้ ได้อย่างกว้างขวาง และงานวิจยั ชิ้นนี้ จะเป็ นฐาน
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แก่งานวิจยั ในประเด็นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต สาหรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยทั้งใน
ด้านงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางอุตสาหกรรม อันจะเป็ นการสร้างองค์
ความรู ้ดา้ นนี้ข้ ึนใหม่สาหรับประเทศไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อการศึ กษาถึ งมาตรการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหมไทยในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผปู ้ ระกอบการในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทย
3. เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผพู ้ ฒั นางานผ้าไหมไทยในรู ปความคุม้ ครองผลประโยชน์ตาม
กฎหมายลิขสิ ทธิ์
4. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การตีความของนักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าไหม
5. เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก่ผปู ้ ระกอบการผ้าไหมไทย
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม : ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ เกิ ดขึ้นภายใต้
กรอบแนวคิดในการวิจยั 3 ประการด้วยกัน คือ
ประการแรก การแสวงหาแนวทางความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ แก่งานผ้าไหมไทยและผ้าไหม
จังหวัดสุ รินทร์ ในฐานะที่ง านผ้าไหมคืองานศิ ลปะทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิ ปัญญาของ
ชาวบ้าน โดยที่ลวดลายของผ้าไหมถือเป็ นงานศิลปะแขนงหนึ่ งของชาติไทย ซึ่ งผูส้ ร้างสรรค์
ลวดลายบนผืนผ้าไหมก็คือชาวบ้านเกษตรกรไทย ผืนผ้าไหมจึงเปรี ยบเสมือนงานศิลปะของชาว
ตะวันออก ซึ่ งช่ างทอผ้าไหมบรรจงวาดลวดลายลงบนผืนผ้าด้วยวิธีการทอ เช่ นเดียวกับจิตรกร
ชาวตะวันตกเขียนภาพบนกระดาษ ช่ างทอผ้าไหมจึ งนับเป็ นศิลปิ นและเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ อัน
สมควรที่กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทยจะให้ความคุ ม้ ครองแก่งานผ้าไหมของศิลปิ นไทยเหล่านี้ เทียบเท่า
งานศิลปะแขนงอื่น ๆ
ประการที่สอง ศึกษาถึงข้อกาหนดและความตกลงระหว่างประเทศด้านกฎหมายลิขสิ ทธิ์
เช่ นสนธิ สั ญญากรุ งเบอร์ น ความตกลงระหว่า งประเทศขององค์การทรั พย์สิ นทางปั ญญาโลก
WIPO ซึ่ งกรอบสนธิ สัญญาและความตกลงระหว่างประเทศทั้งสองนี้ ถือเป็ นแนวทางที่สาคัญต่อ
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ไทย ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ นสมาชิ ก ประเทศหนึ่ ง ของเวที
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ ซึ่ งในปั จจุบนั กลุ่มประเทศในทวีปต่าง ๆ เริ่ มให้ความสาคัญแก่
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งานด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาดั้งเดิ มของแต่ละชนชาติมากขึ้ น
และปั จจุบนั หลาย ๆ ประเทศบนโลกได้มีการปรับปรุ งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อขยายความคุม้ ครองถึง
งานศิ ลปะดั้งเดิ มของชาติ ตน และงานศิลปะงานออกแบบทางวัฒนธรรมที่ ก่อประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมมากขึ้น
ประการที่สาม งานวิจยั ชิ้ นนี้ จะทาการศึ กษาแนวทางการใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของกลุ่ ม
ประเทศผูผ้ ลิ ตและส่ งออกผ้าไหม และกลุ่มประเทศที่ให้ความคุ ม้ ครองแก่งานผ้า (สิ่ งทอ) เพื่อ
แสวงหาหนทางที่ก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ซึ่ งในปั จจุบนั ผ้าไหมไทยและ
ผ้าไหมสุ รินทร์ มิใช่ เพียงงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป หากแต่ผา้ ไหมไทยและผ้าสุ รินทร์ ในวันนี้
คืองานอุตสาหกรรมส่ งออกซึ่ งสร้างรายได้แก่ประเทศไทยจานวนมากในแต่ละปี
ด้วยกรอบความคิดข้างต้นส่ งผลให้งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงเป็ นงานวิจยั ทั้งแง่ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
และงานวิ จยั ในแง่ ศ าสตร์ ท างวัฒนธรรมในเวลาเดี ย วกัน โดยงานวิจยั ชิ้ น นี้ จ ะให้ น้ า หนัก แก่
การศึ ก ษากฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ นส าคัญ และให้ค วามส าคัญต่ อสนธิ สั ญญาความตกลงระหว่า ง
ประเทศ รวมทั้งการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของประเทศผูผ้ ลิตและส่ งผ้าไหม เพื่อเป็ น
แนวทางการศึกษาถึงมาตรฐานกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยที่ให้ความคุม้ ครองแก่งานผ้าไหมทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในส่ วนการวิจยั เรื่ อง ลิขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม : ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ น้ นั
คณะผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ท าการศึ ก ษาถึ ง ขั้น ตอนการผลิ ต ผ้า ไหมสุ ริ น ทร์ ทั้ง ผู ้ผ ลิ ต ในรู ป อุ ต สาหรรมใน
ครัวเรื อนและในรู ปโรงงานอุตสาหกรรม
2. ทาการศึกษาถึงบทความ ตาราทางวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการใช้
การตีความของศาลไทยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึ กษามาตรการทางกฎหมาย แนวความคิด และการใช้การตีความกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
ไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 และมาตรการตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ต่างประเทศที่มุ่ง
คุม้ ครองอุตสาหกรรมผ้าไหมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม
4. ศึกษากรอบความตกลงระหว่างประเทศในด้านลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองใน
งานผ้าไหม เพราะผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ นงานทางวัฒนธรรมและงานศิลปะในภาคอุตสาหกรรม
5. วิเคราะห์ นาเสนอความคิดเห็น และสรุ ปถึงภาพรวมของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับผ้าไหม
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1.5 ข้ อจากัดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ในงานผ้าไหม ศึกษากรณี ผา้ ไหมจังหวัดสุ รินทร์ น้ นั เป็ นงานวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ ยวข้องกับศาสตร์ 2 แขนงด้วยกัน คื อ แขนงแรกศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและงานศิลปะ
เพราะผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดต่างมีลวดลายและจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งขึ้นอยู่
กับความเชื่ อ ศาสนา วัฒนธรรมของผูท้ อในแต่ละชาติพนั ธุ์เป็ นสาคัญ แขนงที่สองศาสตร์ ทาง
กฎหมาย หรื อนิ ติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญาหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องกับความคุม้ ครองงานผ้าไหม อาทิ พระราชบัญญัติ
ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่ งมุ่งคุ ม้ ครองผูส้ ร้ างสรรค์งานศิลปะ หรื อพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.
2522 ซึ่ งมุ่งคุม้ ครองงานออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้นใหม่ หรื อพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
พ.ศ.2534 อันมุ่งคุ ม้ ครองมาตรฐานของผ้าไหมภายใต้เครื่ องหมายรับรอง หรื อพระราชบัญญัติ
ความคุ ม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ซึ่ งมี จุดมุ่งหมายในการคุ ม้ ครองภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นที่เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็ นที่รับรู ้ในหมู่สาธารณะชนทัว่ ไป เป็ นต้น
ด้วยขอบเขตของการวิจยั เรื่ องผ้าไหมอันกว้างขวางข้างต้น การศึกษาวิจยั เรื่ องผ้าไหมจึง
ไม่อาจหลี กเลี่ ยงการศึกษาด้านวัฒนธรรม การดารงชี วิต ความเชื่ อ ประเพณี และศาสนาของ
ผูผ้ ลิ ตผ้าไหมแต่ละกลุ่มได้ ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องก็มีเป็ นจานวน
มาก ภายใต้ขอ้ จากัดด้านระยะเวลาการดาเนิ นการ งบประมาณ และความสนับสุ นนด้านข้อมูล
จากบุคคลในท้องที่ งานวิจยั ชิ้นนี้จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาเพียงประเด็นกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพียง
ประการเดียว พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตการศึกษางานผ้าไหมเพียงจังหวัดเดี ยว คือจังหวัดสุ รินทร์
เท่านั้น
เหตุ ที่งานวิจยั ชิ้ นนี้ เลื อกศึ กษาเพีย งประเด็นปั ญหาข้อกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เดี ยวเท่านั้น ก็
เพราะกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นบทบัญญัติที่ให้ความคุ ม้ ครองแก่ตวั ผูส้ ร้างสรรค์ผา้ ไหมและออกแบบ
ลวดลายบนผืนผ้าไหมโดยตรง โดยผูส้ ร้ างสรรค์ผา้ ไหมและออกแบบลวดลายผ้าไหมจะได้รับ
ความคุม้ ครองใน 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกความคุม้ ครองแง่สิทธิ ทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ และประการที่สองความคุม้ ครองแง่ธรรมสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกได้
ว่าสิ ทธิ ในชื่อเสี ยงเกียรติคุณของผูส้ ร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน ทั้งการศึกษาชิ้นนี้ จะทาการศึกษาถึง
กรอบข้อตกลงตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ระหว่างประเทศ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นสมาชิ กอยู่ พร้อม ๆ กับ
การศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ของประเทศผูส้ ่ งออกผ้าไหมต่าง ๆ ในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ ง
การศึ ก ษาเช่ นนี้ จะก่ อให้ประโยชน์ แก่ การปรั บปรุ งกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ไทยในอนาคตได้ ภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณอันจากัดเช่นนี้ได้
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ส่ วนมูลเหตุที่การศึกษาชิ้นนี้ เลือกผ้าไหมจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นพื้นที่ในการศึกษา ก็เพราะ
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแหล่งผลิ ตและส่ งออกผ้าไหมที่มีชื่อเสี ยงแหล่งหนึ่ งในประเทศไทย ผูผ้ ลิ ตผ้า
ไหมสุ รินทร์ เองก็มีรูปแบบวิธีการผลิต ขนาดกาลังผลิตที่หลากหลาย รวมทั้งผ้าไหมสุ รินทร์ เองก็
กาลังประสบปั ญหาการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ การไม่เคารพสิ ทธิ ของผูส้ ร้ างสรรค์ตามกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์
และการขาดความรู ้ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ แก่งานผ้าไหม ประกอบกับ
ทางคณะผูว้ ิ จยั มี ผูช้ ่ วยเหลื อ การวิ จยั และเจ้า หน้า ที่ ภาครั ฐที่ เ กี่ ย วข้องอยู่ใ นจัง หวัด นี้ หลายท่ า น
การศึกษาผ้าไหมจังหวัดสุ รินทร์ จึงน่าจะสาเร็ จลงได้โดยไม่ยากลาบากนัก
1.6 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงรู ปแบบและประเด็นสาคัญของความคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยที่มีกบั
ผ้าไหมสุ รินทร์
2. ทราบถึงทิศทาง นโยบายของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และศาลไทยในการกากับดูแลลวดลาย
ผ้าไหมสุ รินทร์ งานออกแบบลวดลาย และงานผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรม
3. ทราบถึงรู ปแบบความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในงานลวดลายผ้าไหม งานออกแบบลวดลาย
และงานผ้าไหมในภาคอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศผู ้
ส่ งออกสิ นค้าผ้าไหม
4. ทราบถึ งรู ปแบบและวิธีการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ในงานลวดลายผ้าไหม งานออกแบบ
ลวดลาย และงานผ้าไหมในภาคอุตสาหกรรมตามสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ
5. ทราบถึงแนวทางปรับปรุ งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไทยให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผ้าไหม
ไทย

