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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาถึงระบบกฎหมายของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 2. เพื่อศึกษา
ถึงหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) ว่า
เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร 4. เพื่อศึกษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธิ์และอุปสรรคที่ทา
ให้ เกิดปั ญหาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่
อย่างไร ผลการวิจยั พบว่า
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1. ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Maekong Sub-region)
แบ่งเป็ น สามกลุ่มด้ วยกัน ได้ แก่ กลุ่มที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Civil law อาทิ ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา กลุม่ ประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Common law คือ ประเทศเมียนมาร์ กลุม่
ประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Socialist law อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว และจีน
2. หลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และวิธีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุม่ ประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นา้ โขง พบว่า มีทุกประเทศ ยกเว้ นประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวซึ่งไม่มี
กฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ นัน้ มีหลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองที่เหมือนกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ในกลุ่มประเทศแม่น ้าโขงพบว่า ด้ านระบบและขันตอน
้
การให้ ความคุ้ มครอง นั น้ เหมื อ นกั น ในทุ ก ประเทศยกเว้ นประเทศประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ านบังคับการใช้ สิทธิ์นนเหมื
ั ้ อนกันทุกประเทศยกเว้ นประเทศเมียน
มาร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ านกระบวนการนันเหมื
้ อนกันยกเว้ น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. กฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มี
ข้ อเหมือนหรื อแตกต่างกันดังนี ้
3.1 ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อ เหมื อน ระบบการให้ ค วามคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่ม แม่ น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึง่ ไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ เหมือนกัน คือ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
โดยอัตโนมัติโดยไม่จาเป็ นต้ องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อีกทัง้ ยังมีระบบบันทึกข้ อมูลลิขสิทธิ์ ที่ให้
ประโยชน์แก่ผ้ ทู รงลิขสิทธิ์ในการพิสจู น์ลิขสิทธิ์หากมีการละเมิดเกิดขึ ้น
ข้ อแตกต่าง ระบบการให้ ค วามคุ้มครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของประเทศเมียน
มาร์ นนั ้ ให้ ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆ นันให้
้ ความคุ้มครองรวมไปถึงลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้ วย
3.2 ขัน้ ตอนการขอรั บการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยอัตโนมัติทันที ที่
ผู้สร้ างสรรค์ทาการสร้ างสรรค์งานนันเสร็
้ จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดังนัน้ จึง
ไม่มีขนตอนการขอรั
ั้
บความคุ้มครอง
ข้ อแตกต่าง ไม่มี
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3.3 การบังคับใช้
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองการบังคับใช้ ทัง้ ในเรื่ องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้ อม
ข้ อแตกต่าง ระบบการให้ ค วามคุ้มครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่ง ไม่มี กฎหมายลิ ข สิท ธิ์ เ ป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ค วามคุ้มครองชนิ ด ของงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ที่ตา่ งกัน
3.4 กระบวนการ
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการดาเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทงั ้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ ความคุ้มครองโดยเฉพาะ
ข้ อแตกต่าง ระบบกฎหมายที่ใช้ เพื่อพิจารณากระบวนการมีความแตกต่างกัน
4. จากการศึกษาพบว่าประเด็นของกฎหมายลิ ขสิทธิ์ ที่ทาให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่ม
ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง (Greater Maekong Sub-region) มีอยู่ดงั ต่อไปนี ้
ประการแรกคือ ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ประการที่สองคือ การให้ ความคุ้มครองที่
บางประเทศให้ ความคุ้มครองทังลิ
้ ขสิทธิ์ภายในและต่างประเทศ ในขณะที่บางประเทศให้ ความ
คุ้มครองเพียงลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ประการที่ สามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ ประการที่สี่ ชนิดงานสร้ างสรรค์ที่แต่ละประเทศให้ ความคุ้มครอง
นันมี
้ ทงั ้ ที่เหมือนและแตกต่างกัน ทาให้ เกิดปั ญหาว่า ลิขสิทธิ์ ที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่ อาจไม่ได้ รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่
คาสาคัญ: ระบบกฎหมาย, Civil law, Common law, Socialist law
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Abstract
The Adjective of this study is to 1. Study the legal system of Greater Mekong
Sub-region (GMS) 2. Study the process and regulations of GMS copyright protection
mechanism. 3. Compare and analyse the similarity and distinction of GMS countries
copyright law.
1. The legal system of GMS countries could be separated into 3 groups which was
Civil law including Thai and Cambodia, Common law of Myanmar and Vietanam Laos
and China which adopted Socialist law as mandatory legal system.
2. In part of regulation, process of granting copyright protection of GMS countries.
Most countries within GMS has copyright protection available, except for Laos PDR
which has no specific legal provision for such matter. Every countries with the law has
the same copyright protection mechanism.
3. By Comparing the copyright law of GMS countries, the research found each
countries copyright granting process to be the same except for Laos PDR. The
exercising of rights was the same in each countries except for Myanmar and Laos
PDR. In part of process every countries contains similar context except for Laos PDR
in which the law was not yet available.
The similarity and distinction of GMS countries copyright law
Copyright protection system
Similarity ,Except for Laos PDR, most GMS countries copyright law was
available. The protection process is the same which was automatic protection
promptly with the completion of creative works. There were also the registration
system to verify the validity of copyrighted works when the infringement occurs.
Distinction ,The copyright protection system of GMS countries, except for Laos
PDR which has no specific provision, was mostly similar with each other which cover
international protection but Myanmar only provides copyright protection domestically.
Copyright protection granting step.
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Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries has automatic copyright
protection after the completion of creative works in place. The protection needs no
registration, hence, the granting step was not available.
Distinction ,None
The exercising of rights
Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law cover both
direct and indirect copyright infringement.
Distinction ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law cover
different category of creative works
Process
Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law contains both
civil sanction and criminal offences with specific copyright provision.
Distinction ,Different legal system made different process.
The Issue and Challenge of GMS copyright law based on the study.
First, the different legal system. Second, there was still a country with only
domestic copyright protection law. Third, a country still has no specific copyright law.
Fourth, the different category of creative work which was copyright protected may
resulted in inconsistency of copyright protection internationally.
Keyword: Legal system, Civil law, Common law, Socialist law
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1. บทนา
หลังจากกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่ มมาแรง ช่วงหลังมานี ้ คนไทยอาจ
ได้ ยินชื่อ “อีสต์-เวสต์คอริ ดอร์ ส ” หรื อ “นอร์ ธ-เซาธ์ คอริ ดอร์ ส ” บ่อยมากขึ ้นโครงการที่มีชื่อแปะ
ท้ ายว่า “คอริ ดอร์ ส” (corridors) เหล่านี ้คือเส้ นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองสาคัญๆ ใน
กลุ่มประเทศลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้ วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน
(มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า กลุ่มประเทศเหล่านี ้มีประชากรรวมกัน 250 ล้ าน
คน มีพื ้นที่รวมกัน 2.3 ล้ านตารางกิโลเมตร (เทียบได้ กบั ยุโรปตะวันตก) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
และเป็ นภูมิภาคสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชี ยชื่อเต็มๆ ของโครงการนี ้คือ GMS Economic
Corridors หรื อแปลเป็ นภาษาไทยได้ วา่ “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” มีเป้าหมาย
เพื่ อพัฒนาการค้ า การลงทุน ในภูมิภาคนี ้ โครงการนี ไ้ ด้ รับเงิ นอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่ อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย หรื อ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้
พื ้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้ นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม
สิ่งแวดล้ อม และกฎหมาย โครงการเริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ปี 1998 ในที่ประชุมรัฐมนตรี ของประเทศลุ่มน ้า
โขงที่มะนิลา และประเทศไทยได้ ลงนามในกรอบความร่ วมมือตังแต่
้ ปี 2535 ทางกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) การพัฒนาความร่ วมมือ เศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศประกอบด้ วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
ตอนใต้ (ยูนนาน) หรื อ รู้ จกั กันในชื่อ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีพื ้นที่รวมกันประมาณ 2,300,000
ตารางกิ โ ลเมตร มี ป ระชากรรวมกั น ประมาณ 250 ล้ านคน มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ วย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็ นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี ้เริ่ มดาเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535โดยรัฐบาล
ไทยได้ ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asean Development
Bank: ADB) ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง วัตถุประสงค์ ส่งเสริ มให้ เกิด
การขยายตัวทางการค้ า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริ การ เพื่อก่อ ให้ เกิดการ
จ้ างงาน และยกระดับการครองชีพของประชาชนในพื ้นที่ ส่งเสริ มและพัฒนาความร่ วมมือทาง
เทคโนโลยี แ ละการศึกษาระหว่างกัน ให้ มีก ารใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ ส่งเสริ มกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริ มและเพิ่มขีดความ สามารถและโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้ าโลก
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พื ้นที่ GMS ประกอบด้ วย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอน
ใต้ (ยูนนาน) โดยในส่วนของประเทศไทย มีพื ้นที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย ภาคเหนือตอนบน 9
จังหวัดได้ แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน และตาก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัดได้ แก่ นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อานาจเจริ ญ
อุบลราชธานี และมุกดาหาร ภาคตะวันออก 2 จังหวัดได้ แก่ ปราจีนบุรี และสระแก้ ว
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mdkong Subregional)ประเทศไทย พม่า
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) มีระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
กฎหมายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุม่ ประเทศสมาชิก ลิขสิทธิ์เป็ นประเภท
หนึ่งของทรั พย์ สินทางปั ญญาซึ่งผู้สร้ างสรรค์งานประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้ เท่านัน้ จึงจะได้
ลิขสิทธิ์เป็ นการทันทีไม่ต้องจดทะเบียนหรื อขอความรับรองจากรัฐ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามหลักการของ
อนุสญ
ั ญากรุ งเบอร์ ลินว่าด้ วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ( Berne Convention for
the protection of Literry and Artistic works ) ที่ห้ามการกาหนดเงื่อนไขของการได้ มาซึง่
ลิขสิทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดๆ
ดัง นี ้ ระบบกฎหมายของกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น า้ โขง (Greater Mdkong
Subregional) มีอยู่อย่างไร หลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการ การคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่หรื อไม่อย่างไร
กฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร ประเด็นของกฎหมายลิขสิทธิ์ และอุปสรรคที่ ทาให้ เกิ ด
ปั ญหาของกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร ซึง่
ผู้ วิ จั ย จะน ามาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายของประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ( กฎหมาย
ต่างประเทศ) และกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับหาข้ อเสนอแนะแก้ ไขข้ อขัดข้ องต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mdkong
Subregional) มีอยู่อย่างไร
2. เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่ม
ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร
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3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง
(Greater Mdkong Subregional) ว่าเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
4. เพื่อศึกษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธิ์และอุปสรรคที่ทาให้ เกิดปั ญหาของกลุ่มประเทศ
อนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร
3. วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยมีขนตอนวิ
ั้
ธีการดาเนินงาน
วิจยั ดังต่อไปนี ้
ขันตอนที
้
่ 1. ทาการศึกษาและค้ นคว้ าทางวิชาการ (Documentary Research) โดย
ทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ระบบ
กฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภ าคลุ่ม นา้ โขง ตลอดจนตาราเรี ยน กฎหมายและวารสาร
วิทยานิพนธ์ คาพิพากษาฎีกา ความเห็นของนักกฎหมาย บทความที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ (ทบทวนวรรณกรรม)
ขันตอนที
้
่ 2. วิเคราะห์ข้อมูล (content analysis)
ขันตอนที
้
่ 3. สรุ ปผล
ขันตอนที
้
่ 4. นามาบรรยายในรู ปของความเรี ยง (analytical description)
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง
2. ระบบกฎหมายของกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง
5. เครื่ องมือการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ จึ ง เป็ นการวิ จั ย คุ ณ ภาพเชิ ง พรรณนาวิ เ คราะห์ ( analytical
description) ที่ ไ ม่เน้ น วิ ธีเชิ งปริ มาณ แต่ใ ช้ วิธีวิเคราะห์ เนื อ้ หา (content analysis) ในการ
วิเคราะห์และตีความ
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6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จะใช้ วิธีการที่สาคัญ คือ วิธีการวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจาก เอกสารที่เกี่ยวข้ องทังชั
้ นต้
้ นและชันรอง
้
(primary and secondary sources)
ได้ แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศ
อนุ ภูมิ ภ าคลุ่ม น า้ โขง ตลอดจนหนังสื อ ต าราเรี ย น กฎหมายและวารสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ ค า
พิพากษาฎีกา ความเห็นของนักกฎหมาย บทความที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ งานวิจยั ต่างๆทางเว็ปไซต์ เป็ นต้ น
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ วิธีวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์และตีความและนามาบรรยาย
ในรู ปของความเรี ยง (analytical description)
8. ผลการวิจัย
8.1 จากการศึกษาพบว่า ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater
Maekong Sub-region) แบ่งเป็ น สามกลุม่ ด้ วยกัน ได้ แก่ กลุม่ ที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Civil law
อาทิ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา กลุ่มประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Common law คือ
ประเทศเมียนมาร์ กลุ่มประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Socialist อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว
และจีน
8.2 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional )
มีหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มีทกุ ประเทศ ยกเว้ นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ ไม่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศแม่น ้าโขงพบว่า ด้ านระบบและขันตอนการให้
้
ความ
คุ้มครอง นันเหมื
้ อนกันในทุกประเทศยกเว้ นประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ด้ านบัง คับ การใช้ สิ ท ธิ์ นัน้ เหมื อ นกัน ทุก ประเทศยกเว้ น ประเทศเมี ย นมาร์ แ ละประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ด้ า นกระบวนการนั น้ เหมื อ นกั น ยกเว้ น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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8.3 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater
Mdkong Subregional) มีข้อเหมือนหรื อแตกต่างกันดังนี ้
8.3.1 ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อ เหมื อน ระบบการให้ ค วามคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่ม แม่ น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ เหมือนกัน คือ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
โดยอัตโนมัติโดยไม่จาเป็ นต้ องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อีกทัง้ ยังมีระบบบันทึกข้ อมูลลิขสิทธิ์ ที่ให้
ประโยชน์แก่ผ้ ทู รงลิขสิทธิ์ในการพิสจู น์ลิขสิทธิ์หากมีการละเมิดเกิดขึ ้น
ข้ อแตกต่าง ระบบการให้ ค วามคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของประเทศเมียน
มาร์ นนั ้ ให้ ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆ นันให้
้ ความคุ้มครองรวมไปถึงลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้ วย
8.3.2 ขันตอนการขอรั
้
บการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยอัตโนมัติทันที ที่
ผู้สร้ างสรรค์ทาการสร้ างสรรค์งานนันเสร็
้ จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดังนัน้ จึง
ไม่มีขนตอนการขอรั
ั้
บความคุ้มครอง
ข้ อแตกต่าง ไม่มี
8.3.3 การบังคับใช้
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองการบังคับใช้ ทัง้ ในเรื่ องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้ อม
ข้ อแตกต่าง ระบบการให้ ความคุ้มครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่ง ไม่มี กฎหมายลิ ข สิท ธิ์ เ ป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ค วามคุ้มครองชนิ ด ของงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ที่ตา่ งกัน
8.3.4 กระบวนการ
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิ ทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการดาเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทงั ้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ ความคุ้มครองโดยเฉพาะ
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8.5 ข้ อแตกต่าง ระบบกฎหมายที่ใช้ เพื่อพิจารณากระบวนการมีความแตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่าประเด็นของกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ทาให้ เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคของ
กลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง (Greater Maekong Sub-region) มีอยู่ดงั ต่อไปนี ้
ประการแรกคือ ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ประการที่สองคือ การให้ ความคุ้มครองที่
บางประเทศให้ ความคุ้มครองทังลิ
้ ขสิทธิ์ภายในและต่างประเทศ ในขณะที่บางประเทศให้ ความ
คุ้มครองเพี ยงลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ประการที่ สามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ ประการที่สี่ ชนิดงานสร้ างสรรค์ที่แต่ละประเทศให้ ความคุ้มครอง
นันมี
้ ทงั ้ ที่เหมือนและแตกต่างกัน ทาให้ เกิดปั ญหาว่า ลิขสิทธิ์ ที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่ อาจไม่ได้ รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่
9. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั สรุ ปได้ ว่าในประเด็นของข้ อกฎหมายลิขสิทธิ์ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มนา้ โขง พบว่า ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศสามารถจัดได้ เป็ นสามกลุ่มด้ วยกัน ได้ แก่
กลุ่มประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมาย Civil law, Common law และ Socialist law หลักเกณฑ์
ขัน้ ตอน และวิ ธีก ารคุ้มครองตามกฎหมายลิข สิท ธิ์ ของกลุ่ม ประเทศอนุภูมิ ภาคลุ่มแม่นา้ โขง
พบว่า มีทกุ ประเทศ ยกเว้ นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ ไม่มีกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ นัน้ มีหลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองที่เหมือนกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ในกลุ่มประเทศแม่น ้าโขงพบว่า ด้ านระบบและขันตอน
้
การให้ ความคุ้ มครอง นั น้ เหมื อ นกั น ในทุ ก ประเทศยกเว้ นประเทศประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ านบังคับการใช้ สิทธิ์นนเหมื
ั ้ อนกันทุกประเทศยกเว้ นประเทศเมียน
มาร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้ านกระบวนการนันเหมื
้ อนกันยกเว้ น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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10. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ องวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้
โขงที่มีผลกระทบต่อบริ บทท้ องถิ่น มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาถึงระบบกฎหมายของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 2. เพื่อศึกษาถึง
หลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่
นา้ โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mdkong Subregional) ว่า
เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร 4. เพื่อศึกษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธิ์และอุปสรรคที่ทา
ให้ เกิดปั ญหาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่
อย่างไร จากผลการศึกษาได้ นามาอภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
10.1 ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Maekong Sub-region)
แบ่งเป็ น สามกลุม่ ด้ วยกัน ได้ แก่ กลุ่มที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Civil law กลุ่มประเทศที่ใช้ ระบบ
กฎหมายแบบ Common law กลุม่ ประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายแบบ Socialist law
10.2 หลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และวิธีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่น ้าโขง พบว่า มีทกุ ประเทศ ยกเว้ นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ ไม่มี
กฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ นัน้ มีหลักเกณฑ์วิธีการคุ้มครองที่เหมือนกัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศแม่น ้าโขงพบว่า ด้ านระบบและขันตอนการให้
้
ความ
คุ้มครอง นันเหมื
้ อนกันในทุกประเทศยกเว้ นประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ด้ านบัง คับ การใช้ สิ ท ธิ์ นัน้ เหมื อ นกัน ทุก ประเทศยกเว้ น ประเทศเมี ย นมาร์ แ ละประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ด้ า นกระบวนการนั น้ เหมื อ นกั น ยกเว้ น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10.3 ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อ เหมื อน ระบบการให้ ค วามคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่ม แม่ น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึง่ ไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ เหมือนกัน คือ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
โดยอัตโนมัติโดยไม่จาเป็ นต้ องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อีกทัง้ ยังมีระบบบันทึกข้ อมูลลิขสิทธิ์ ที่ให้
ประโยชน์แก่ผ้ ทู รงลิขสิทธิ์ในการพิสจู น์ลิขสิทธิ์หากมีการละเมิดเกิดขึ ้น
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ข้ อ แตกต่าง ระบบการให้ ค วามคุ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของประเทศเมียน
มาร์ นนั ้ ให้ ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆ นันให้
้ ความคุ้มครองรวมไปถึงลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้ วย
ขันตอนการขอรั
้
บการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยอัตโนมัติทันที ที่
ผู้สร้ างสรรค์ทาการสร้ างสรรค์งานนันเสร็
้ จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดังนัน้ จึง
ไม่มีขนตอนการขอรั
ั้
บความคุ้มครอง
ข้ อแตกต่าง ไม่มี
การบังคับใช้
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ความคุ้มครองการบังคับใช้ ทัง้ ในเรื่ องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้ อม
ข้ อแตกต่าง ระบบการให้ ค วามคุ้มครองลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น า้ โขง ยกเว้ น
ประเทศลาวซึ่ง ไม่มี กฎหมายลิ ข สิท ธิ์ เ ป็ นการเฉพาะนัน้ ให้ ค วามคุ้มครองชนิ ด ของงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ที่ตา่ งกัน
กระบวนการ
ข้ อเหมือน ระบบการให้ ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่น ้าโขง ยกเว้ นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการดาเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทงั ้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ ความคุ้มครองโดยเฉพาะ
ข้ อแตกต่าง ระบบกฎหมายที่ใช้ เพื่อพิจารณากระบวนการมีความแตกต่างกัน
ปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Maekong Subregion) ประการแรกคือ ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ประการที่สองคือ การให้ ความคุ้มครองที่
บางประเทศให้ ความคุ้มครองทังลิ
้ ขสิทธิ์ภายในและต่างประเทศ ในขณะที่บางประเทศให้ ความ
คุ้มครองเพียงลิขสิทธิ์ ในประเทศเท่านัน้ ประการที่ สามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธิ์เป็ นการเฉพาะ ประการที่สี่ ชนิดงานสร้ างสรรค์ที่แต่ละประเทศให้ ความคุ้มครอง
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นันมี
้ ทงั ้ ที่เหมือนและแตกต่างกัน ทาให้ เกิดปั ญหาว่า ลิขสิทธิ์ ที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่ อาจไม่ได้ รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่
11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 เนื่องจากการเปิ ดเสรี อาเซียน การศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ตอ่ ไปในระดับภูมิภาคอาเซียนจึง
มีค วามส าคัญ และควรที่ จ ะมีก ารต่อ ยอดเพื่ อศึก ษาเปรี ย บเที ย บระบบกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ ข อง
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนต่อไป
11.2 ควรมีการสร้ างความสอดคล้ องของกฎหมายแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง โดยการทาเป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศหรื อในรู ปของสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีขึ ้น เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นเอกภาพของกฎหมายภายในอนุภูมิภาคในประเด็นของประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ และ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทงภายในและระหว่
ั้
างประเทศด้ วย
11.3 ประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็ นการเฉพาะต้ องมีการออกกฎหมายเพื่ อ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีความสอดคล้ องกับประเทศอื่นๆ ในอนุภมู ิภาค
12. ข้ อเสนอในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ประการแรก ควรศึ ก ษากฎหมายทรั พ ย์ ท างปั ญญาด้ านอื่ น ๆประกอบอาทิ เ ช่ น
เครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร เป็ นต้ น
ประการที่สอง ควรศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุม่ ประเทศอาเซียน (AEC)
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