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บทคัดยอ      
 วัตถุประสงคของการลงโทษน้ัน นักทัณฑวิทยาไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ

ผูกระทําความผิดวามี 5 ประการ คือ เพ่ือเปนการแกแคนทดแทน เพ่ือเปนการยับย้ังการกระทํา

ความผิด เพ่ือเปนการตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม เพ่ือเปนการแกไขผูกระทําความผิด 

และเพ่ือเปนการปองกันอาชญากรรม ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดบัญญัติในเร่ือง

ของโทษทางอาญาไวในมาตรา 18 ซึ่งสามารถจําแนกโทษทางอาญาออกเปน 5 ประเภท  

คือ โทษประหารชีวิต โทษจําคุก โทษกักขัง โทษปรับ และโทษริบทรัพยสิน “โทษปรับ”  

ตามประมวลกฎหมายอาญา เปนโทษปรับท่ีเปนจํานวนเงินจํานวนใดจํานวนหนึ่ง แนวคิดเก่ียวกับ

โทษปรับ เปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อการขมขู (Deterrence Theory) 

กลาวคือ เปนการลงโทษตอทรัพยสินของผูกระทําความผิด เพ่ือใหผูกระทําความผิดไดรับ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และเกิดความหวาดกลัวจนไมกลากระทําความผิดอีก การลงโทษปรับ

เปนแนวทางการลงโทษท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงความผิดท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ
1
 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

งานภาพยนตร การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายภาพยนตร และทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวของในการลงโทษปรับ ท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

วิเคราะหถึงความเหมาะสมของการลงโทษปรับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรใหมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของการลงโทษปรับ จากการศึกษาพบวา การละเมิด

ลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในปจจุบันกําลังประสบปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อยางรุนแรงและมีปริมาณ

เพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 

จากการศึกษาพบวา การกระทําความผิดตามตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 มีเจตนาในการกระทําความผิด

เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการจําหนายงานภาพยนตร แตมีบทกําหนดโทษท่ีแตกตางกันซึ่งอาจทําให

เกิดความไมเปนธรรมในสังคมได การลงโทษนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในการละเมิดลิขสิทธิ์

งานภาพยนตรในปจจุบันไมไดบัญญัติแยกตางหากจากกันโดยใชบทกําหนดโทษในอัตราเดียวกัน 

อาจเปนกรณีท่ีการลงโทษปรับไมอาจบรรลุตามวัตถุประสงคไดเนื่องจากการลงโทษปรับนั้น 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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ไมกระทบถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิดโดยเฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีกวาบุคคลธรรมดา ในการกําหนดโทษน้ันจึงควรไดรับโทษมากกวาบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยัง

พบว า ต ามพระ ร า ชบัญญั ติ ลิ ข สิ ทธิ์  พ .ศ .  2537  ซึ่ ง กํ า หนด ให ค า ป รับ ท่ี ไ ด ชํ า ร ะ 

ตามคําพิพากษาใหตกเปนแกเจาของลิขสิทธิ์งานภาพยนตรก่ึงหนึ่งนั้น อาจจะทําใหเจาของลิขสิทธิ์

ใชบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองการที่ศาลตองจายคาปรับก่ึงหนึ่งใหแกตนไปในทางที่มิชอบได 

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปนลักษณะของการกําหนดโทษปรับ 

ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fixed Sum System) ซึ่งเปนการท่ีกฎหมายไดกําหนดโทษข้ันสูง

และข้ันต่ําไวเปนจํานวนท่ีแนนอน โดยมีท้ังโทษปรับและโทษจําคุก ในกรณีท่ีของกลางมีเพียง

เล็กนอยศาลอาจใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษเนื่องจากเห็นวาโทษข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนด

ไวนั้นสูงเกินไปไมเหมาะสมกับผูกระทําความผิด จึงทําใหผูกระทําความผิดไมไดรับโทษจากการ

กระทําความผิดไมวาจะเปนโทษท่ีมีผลตอเสรีภาพหรือทรัพยสินของผูกระทําความผิด ดังนั้น 

จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในปจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปน

จํานวนมาก ผูกระทําความผิดไมเกิดความเข็ดหลาบ อีกท้ังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 

การลงโทษ 

 ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการท่ีจะพัฒนากฎหมายเพ่ือใชยับย้ัง 

การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงบทกําหนดโทษท่ีใชในปจจุบัน 

กับผูท่ีละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรวามีความเหมาะสมหรือไม ตามทฤษฎีเก่ียวกับการลงโทษปรับ

ท่ีเปนการปรับตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) ตลอดจนศึกษาถึงการกําหนด

โทษตามทฤษฎีเก่ียวกับการลงโทษรูปแบบอ่ืนมาประยุกตใชกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร 

เชน การปรับโดยกําหนดตามวันและรายได (Day Fine) การปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชน

ท่ีไดรับ และการปรับตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด ตลอดจนนําแนวคิดของนิติเศรษฐศาสตร

มาใช เพื่อใหการลงโทษปรับเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรมีความเหมาะสม 

กับลักษณะของการกระทําความผิดและผลประโยชนท่ีไดรับจากการกระทําความผิด อันสงผลให

ผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวเข็ดหลาบ และสํานึกในความผิดท่ีไดกระทํา เพ่ือลดปญหา

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสามารถแกไขปญหาความไมเหมาะสม

ของกฎหมายในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.  บทนํา 
 งานภาพยนตรนั้นถือเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 

โดยเฉพาะหากเปนการสรางสรรคงานภาพยนตรไทย คนในชาติก็สามารถซึมซับคุณคาทางสังคม

และวัฒนธรรมไทยได นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรม

ไทยสูชาวตางชาติท่ีสนใจในวัฒนธรรมไทยไดอีกทางหนึ่ง งานภาพยนตรนั้นถือเปนงานอันมี
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ลิขสิทธิ์ ซึ่งในประเทศไทยไดใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งได

กลาวถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิของเจาของท่ีจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําดัดแปลง เผยแพร

ตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับ ใหประโยชนอันเกิดจากจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืนและอนุญาตใหผูอ่ืน 

ใชสิทธิตางๆ หากผูใดนํางานของผูสรางสรรคหรือเจาของลิขสิทธิ์ไปหาประโยชนใดๆ โดยไมได

รับอนุญาต ถือไดวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติเก่ียวกับการกระทํา 

ท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนบทกําหนดโทษของการกระทําท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

คุมครองผูท่ีสรางสรรคงานภาพยนตร เพ่ือใหมีกําลังใจท่ีจะสรางสรรคผลิตผลงานภาพยนตร  

แมกฎหมายจะมีการกําหนดบทลงโทษของผูท่ีละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรไวแตก็ยังคงมีบุคคล 

ท่ีแสวงหาผลประโยชนจากการกระทําท่ีผิดกฎหมายเอารัดเอาเปรียบเจาของงานภาพยนตรท่ีได

สรางสรรคข้ึน โดยการนํางานภาพยนตรไปแสวงหากําไรตามสถานท่ีตางๆ ในราคาท่ีต่ํากวา 

ราคาของงานภาพยนตรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีท้ังกรณีท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้ันตน ซึ่งเปนกรณีท่ีผูกระทําความผิดกระทําตองานภาพยนตรท่ีละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง  

เชน การทําซ้ําดัดแปลง และเผยแพรตอสาธารณชนและการใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน สวนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ งานภาพยนตร ข้ันรองนั้น  เปนกรณีท่ีผูกระทําความผิดไมไดกระทําตอ 

งานภาพยนตรท่ีมีลิขสิทธิ์โดยตรง แตเปนผูท่ีรูวางานนั้นเปนงานท่ีไดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ของผูอ่ืนมาแลวแตก็ยังคงกระทําความผิดโดยการนํางานท่ีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไปขายเพื่อแสวงหา

กําไร สําหรับประเทศไทยนั้นงานภาพยนตรท่ีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถพบไดตามสถานท่ีตางๆ 

โดยงาย เชน ตะวันนา บานหมอ ฟอรจูน คลองถม และตลาดนัดตางๆ ซึ่งแตกตางจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์อยูบางแตก็ไมมีพ้ืนท่ีใดหรือศูนยการคาใดที่จําหนาย

สินคาละเมิดลิขสิทธิ์อยางโจงแจง การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรทําใหเจาของลิขสิทธิ์ไมได 

รับประโยชนจากงานท่ีตนไดสรางสรรคข้ึนอยางเปนธรรม    

 การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในปจจุบันมีจํานวนมากและจํานวนคดีมีแนวโนม 

วาจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือการลงโทษผูกระทําความผิดท่ีไมไดสัดสวนกับ 

การกระทําความผิด ซึ่งถือวามีความสําคัญมากตอกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเปนมาตรการ 

ท่ีใชในการปองกัน การหยุดย้ังผูกระทําความผิดและอํานวยความยุติธรรม จากการศึกษาถึง 

การบังคับใชโทษปรับในกฎหมายภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พบวา

การลงโทษแกผูกระทําความผิดยังไมมีความเหมาะสม จึงควรมีการศึกษาถึงทฤษฎีเก่ียวกับการ

ลงโทษผูกระทําความผิดเพ่ือใหการลงโทษมีความเหมาะสมและเปนธรรมมากขึ้น สงผลให

ผูกระทําความผิดรูสึกเกรงกลัว และเปนโทษปรับในสัดสวนท่ีทําใหผูกระทําความผิดไมอาจ

ประกอบกิจการในกิจการท่ีเก่ียวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรไดตอไป เพราะไมมี 

ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และไมกลากระทําความผิดซ้ํา ในกรณีท่ีการกระทําความผิดมีเจตนาใน

การกระทําความผิดเชนเดียวกันควรมีอัตราโทษท่ีไมแตกตางกันเพ่ือความเปนธรรม  

เชน การจําหนายหรือขายงานภาพยนตรตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และการจําหนาย
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งานภาพยนตรตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 การลงโทษบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคลในปจจุบันใชบทกําหนดโทษอัตราเดียวกัน ควรบัญญัติบทกําหนดโทษของนิติบุคคล

กับบุคคลธรรมดาใหมีบทกําหนดโทษท่ีแตกตางกัน เนื่องจากนิติบุคคลมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา

บุคคลธรรมดาและโทษบางประเภท เชน โทษกักขัง หรือโทษจําคุก ไมอาจนํามาใชกับนิติบุคคลได 

ดังนั้นจึงควรใหนิติบุคคลรับโทษสูงกวาบุคคลธรรมดาเพื่อความเปนธรรม นอกจากนี้ในกรณี 

ท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดบัญญัติใหคาปรับท่ีไดรับชําระจากผูกระทําความผิด 

ซึ่งใหจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายก่ึงหนึ่งนั้น เห็นวาไมมีความเหมาะสม เนื่องจากอาจทําให 

เกิดความไมเปนธรรมได จึงควรมีการศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกับการลงโทษปรับของผูกระทํา

ความผิดในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร เพ่ือศึกษาถึงการลงโทษปรับผูกระทําความผิด

ในกรณีดังกลาวใหมีความเหมาะสม สามารถยับย้ังการกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ 
 รูปแบบของการบังคับโทษปรับ มีอยู 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก การปรับตามจํานวน 

ท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) การปรับตามจํานวนวันและรายได (Day Fine System)  

การปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชน ท่ีได รับจากการกระทําความผิด และการปรับ 

ตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด 

 สําหรับประเทศไทยนั้นมีการบังคับใชโทษปรับเพียง 3 รูปแบบเทานั้น ไดแก  

 1) การปรับตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) เชน พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551  

 2) การปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชน ท่ีได รับจากการกระทําความผิด  

เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

 3) การปรับตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด เชน พระราชบัญญัติภาพยนตรและ 

วีดิทัศน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของการบังคับใชโทษปรับเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

งานภาพยนตรในประเทศไทย พบปญหาและอุปสรรคหลายประการ ไดแก โทษปรับเก่ียวกับ 

การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศไทยยังไมบรรลุวัตถุประสงคในการแกแคนทดแทน 

ยังไมบรรลุวัตถุประสงคในการขมขูผูกระทําความผิด และยังไมบรรลุวัตถุประสงคในการทําให

ผูกระทําความผิดไดรับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการถูกบังคับเอากับทรัพยสินมากนัก  

ดวยเหตุนี้ จึงควรไดมีการศึกษามาตรการบังคับโทษปรับในตางประเทศท่ีสอดคลองกับฐานะ 

ทางเศรษฐกิจและรายไดของผูกระทําความผิด อันไดแก การปรับตามจํานวนวันและรายได  

(Day Fine System) และโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีผูกระทําความผิดไดรับ 
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จากการกระทําความผิด ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับนิติเศรษฐศาสตร มาพิจารณาถึงความเปนไปได

ท่ีจะนํามาใชในประเทศไทย เพ่ือใหสามารถบังคับโทษปรับไดกับผูกระทําความผิดทุกฐานะ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม และในขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคในการทําให 

เกิดความสาสมเข็ดหลาบแกผูกระทําความผิด และปองปรามมิใหมีการกระทําความผิดอีก 

 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบแนวความคิดในตางประเทศกับประเทศไทย 
 งานภาพยนตรนับเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ท่ีหลายๆ ประเทศตางใหการยอมรับ

และใหความคุมครองแกผูสรางสรรคงาน ซึ่งในปจจุบันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ไดทวีความรุนแรง

มากข้ึนเร่ือยๆ ในแตละประเทศจึงมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองงานดังกลาว ซึ่งขอมูล 

จากการศึกษาเก่ียวกับการใหความคุมครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศเยอรมนีพบวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่ง ท่ีใหความสําคัญแก 

งานภาพยนตร เพราะอุตสาหกรรมภาพยนตรนับเปนรายไดหลักของประเทศ สําหรับการใหความ

คุมครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตรของประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2519 (Copyright Act 1976) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

ค.ศ. 1976 กําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดท้ังในคดีแพงและคดีอาญา และมีบทกําหนด

โทษเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ สําหรับความรับผิดทางอาญา มาตรา 506 กําหนดใหการละเมิด

ลิขสิทธิ์ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการคาหรือเพ่ือประโยชนสวนตัวทางการเงิน โดยในชวงเวลา  

180 วัน ไดทําซ้ํา หรือจําหนายซึ่งสําเนางานภาพยนตรเปนจํานวนตั้งแตหนึ่งช้ินข้ึนไปซึ่งมี 

ราคาขายปลีกมากกวา 1,000 เหรียญสหรัฐ จําหนายงานท่ีเตรียมไวเพ่ือการขายเชิงพาณิชย  

ดวยการทําใหเขาถึงสาธารณะไดโดยผานชองทางเครือขายคอมพิวเตอร โดยรูหรือควรรูวางานนั้น

ไดตั้งใจทําข้ึนเพ่ือการขาย  มีความผิดทางอาญา ซึ่งตองโทษปรับไมเกิน 2,500 เหรียญสหรัฐ 

หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือท้ังจํา ท้ังปรับ และตองรับโทษหนักข้ึน หากเปนการกระทํา 

ความผิดอาญาในงานส่ิงบันทึกเสียงและภาพยนตร นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ

ในการนําแนวความคิดในการใหความคุมครองงานภาพยนตรจากกรณีท่ีมีการลักลอบแอบถาย

ภาพยนตรในโรงภาพยนตรมาบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ ช่ือวา Family Entertainment and 

Copyrights Act of สวนการบังคับใชโทษปรับของประเทศสหรัฐอเมริกาอยูภายใตกฎหมายสหรัฐ 

คือ US Code Title 18 และมีการแยกลักษณะของการลงโทษระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

ออกจากกันอยางชัดเจน เชน อัตราโทษปรับตาม Title 18 นี้ ในกรณีผูกระทําผิดเปน 

บุคคลธรรมดาปรับไมเกิน 250,000 เหรียญสหรัฐ สวนกรณีท่ีเปนนิติบุคคลปรับไมเกิน 

500,000 เหรียญสหรัฐ จะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดในการปรับนิติบุคคลสูงกวา

บุคคลธรรมดา และเปนการปรับตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) ซึ่งจะเห็น 

ไดวามีการกําหนดโทษไวเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน 
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สําหรับประเทศเยอรมนีนั้นไดใหความคุมครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตร โดยมีกฎหมาย

ท่ีใหความคุมครอง คือ พระราชบัญญัติ ฉบับ 9 กันยายน พ.ศ. 2508 (German Copyright Act 

of September 9, 1965) สําหรับความรับผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศ

เยอรมนี มาตรา 106 และมาตรา 108 บัญญัติเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

และอัตราโทษไวดังนี้ 

มาตรา 106 ไดบัญญัติใหการกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดทําซ้ํา 

จําหนาย หรือแสดงนิทรรศการซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์  

และไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหกระทําการดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ การกระทําดังกลาว 

มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ 

มาตรา 108 บุคคลใดทําซ้ํา จําหนาย เผยแพร หรือนําออกแสดงซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์

โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์และกฎหมาย ก็ไมไดอนุญาตใหกระทําการดังกลาว 

บุคคลนั้นอาจตองไดรับการลงโทษทางอาญา และกรณีท่ีใชช่ือของเจาของลิขสิทธิ์ในงานท่ีเจาของ

ลิขสิทธิ์ไดสรางสรรคโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์ มีความรับผิดและตองถูก

ดําเนินคดีอาญา การกระทําดังกลาวมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ 

มาตรา 108a ตามมาตรา 106 และมาตร 108 หากเปนการกระทําเพ่ือการคาหากําไร 

จะตองรับโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือโทษปรับ 

โทษปรับในประเทศเยอรมนี จะใชการปรับโดยกําหนดตามวันและรายได (Day Fine 

System) ซึ่งไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี ในมาตรา 40 โดยมีใจความสําคัญ

ดังนี้ 

มาตรา 40 บัญญัติใหใชโทษปรับระบบวันปรับ โดยตองกําหนดเปนหนวย โดยให

ปรับอยางนอย 5 หนวย หรือเทากับ 5 วันตองโทษ และถาในความผิดใดๆ ท่ีมิไดบัญญัติโทษ

ปรับหรือหนวยปรับเชนวานั้นไว ใหสามารถปรับไดเปนระยะเวลาไมเกิน 360 หนวย หรือ  

360 วัน โดยคาปรับตอวันจะมากหรือนอยนั้น ผูมีอํานาจกําหนดคือศาล โดยใหพิจารณาจาก

รายไดตอวันของผูกระทําความผิด หรืออาจพิจารณาจากรายไดตอปของผูนั้น ปริมาณสินทรัพย

หรือรายไดประการอ่ืน 

สวนประเทศไทยนั้น ไดใหความคุมครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตร โดยมีกฎหมายท่ีให

ความคุมครอง คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยไดบัญญัติเก่ียวกับการกระทําท่ีเปน

การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร อันไดแก ทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชา

ตนฉบับงาน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ โดยแบงเปนการละเมิดลิขสิทธิ์งาน

ภาพยนตรข้ันตน ตามมาตรา 28 และข้ันรอง ตามมาตรา 31 โดยมีบทกําหนดโทษเก่ียวกับ 

การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร ตามมาตรา 69 และมาตรา 70 ดังนี้  

 มาตรา 69 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรตามมาตรา 28 ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
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         ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงส่ีป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา 70 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับตั้งแต

หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

      ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ไดบัญญัติเก่ียวกับโทษปรับไวในมาตรา 18  

โทษปรับเปนโทษทางอาญาประการหนึ่ง เปนมาตรการทางกฎหมายที่บังคับเอากับทรัพยสินของ

ผูกระทําความผิด และเปนมาตรการท่ีสามารถใชบังคับเอากับทรัพยสินท้ังท่ีเปนของบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคลได จุดมุงหมายของโทษปรับคือเพ่ือตองการใหผูกระทําความผิดไดรับ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการถูกบังคับเอากับทรัพยสินและเกิดความเข็ดหลาบท่ีทําให

ผูกระทําความผิดรูสํานึกและไมกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ. 2537 เปนการปรับตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) 

 จากการศึกษาขอมูลพบวาประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการกําหนด 

โทษปรับตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) เชนเดียวกัน สวนท่ีมีความ 

แตกตางกันนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดลักษณะท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตรไว 

กวางกวา โดยมีการกําหนดชวงเวลา จํานวนท่ีไดทําซ้ําหรือจําหนายซึ่งสําเนางานภาพยนตร  
ราคาขายปลีก การาจําหนายงานท่ีเตรียมไวเพ่ือการขายเชิงพาณิชย ดวยการทําใหเขาถึงสาธารณะ

ไดโดยผานชองทางเครือขายคอมพิวเตอร โดยรูหรือควรรูวางานนั้นไดตั้งใจทําข้ึนเพ่ือการขาย 

การกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา มีโทษปรับไมเกิน 2,500 เหรียญสหรัฐ หรือจําคุก 

ไมเกิน 1 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ และตองรับโทษหนักข้ึนหากเปนการกระทําความผิดอาญาในงาน

ภาพยนตร นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังไดแยกบทกําหนดโทษระหวางบุคคลธรรมดา 

กับนิติบุคคล โดยใหนิติบุคคลไดรับโทษสูงกวาบุคคลธรรมดา และจากการเปรียบเทียบ 

กับประเทศเยอรมนี พบวาแนวคิดเก่ียวกับใหความคุมครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตรนั้นเปนไป 

ในลักษณะเดียวกันโดยกําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรท่ีเปนการกระทําเพ่ือการคา

ไดรับโทษหนักข้ึนเชนเดียวกัน แตสําหรับการลงโทษปรับผูกระทําความผิดนั้นมีความแตกตางกัน 

โดยที่ประเทศเยอรมนี เปนการปรับโดยกําหนดตามวันและรายได (Day Fine System) 

  

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีใชในการลงโทษปรับผูกระทํา

ความผิด ผลจากการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพของโทษปรับเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

ภาพยนตร ท่ีใชอยูในปจจุบันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้น พบวายังไมบรรลุ
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วัตถุประสงคของการลงโทษปรับ เชน การแกแคนทดแทน การขมขูยับย้ังผูกระทําความผิด  

โดยสามารถสรุปปญหาไดดังนี้ 

 1. ปญหาเก่ียวกับการลงโทษปรับที่แตกตางกันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
 ในการกําหนดโทษปรับศาลตองคํานึงถึงหลักความยุติธรรม หลักมนุษยธรรม  

และหลักการกําหนดโทษปรับใหเหมาะสมกับผูกระทําความผิด ซึ่งในกรณีนี้จึงควรมีบทกําหนด

โทษท่ีไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองหน่ึงท่ีสามารถสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหถึง

ความเหมาะสมของโทษปรับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ใหมีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักของเจตนาในการ

กระทําความความผิดและการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันควรมีมาตรฐานในการลงโทษ 

ท่ีไมตางกัน ปจจุบันการลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในกรณีท่ีมีการขาย

แผนงานภาพยนตรท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ มีอัตราโทษปรับข้ันต่ําจํานวนหาหม่ืนบาท หากจําเลยใหการ

รับสารภาพ ศาลเมตตาลดโทษใหก่ึงหนึ่ง คงเหลือคาปรับจํานวนสองหม่ืนหาพันบาท และ 

หากเปนกรณีท่ีศาลเห็นวาของกลางมีจํานวนเพียงเล็กนอยอาจใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ

แกผูละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร แตในสวนของพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน  

พ.ศ. 2551 ในกรณีท่ีมีการจําหนายแผนงานภาพยนตรท่ีไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  

มีโทษปรับข้ันต่ําจํานวนสองแสนบาท หากจําเลยใหการรับสารภาพศาลเมตตาลดโทษใหก่ึงหนึ่ง 

คงเหลือคาปรับจํานวนหนึ่งแสนบาท และหากเปนกรณีท่ีศาลเห็นวาของกลางมีจํานวนเพียง

เล็กนอย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 มีเพียงโทษปรับ 

กับโทษทางปกครองโดยไมมีโทษจําคุก ศาลจึงไมอาจใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษได

เชนเดียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จึงเห็นไดวากฎหมาย 

ท่ีใชลงโทษผูกระทําความผิดท่ีมีเจตนาในการกระทําความผิดเชนเดียวกันมีอัตราโทษ 

ท่ีแตกตางกัน โดยเห็นไดอยางชัดเจนวาการลงโทษปรับผูกระทําความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ 

งานภาพยนตรตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้น มีอัตราโทษท่ีต่ํากวาอัตราโทษ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ท้ังท่ีเปนการกระทําความผิดท่ีมีเจตนา 

ในการกระทําความผิดเชนเดียวกัน การที่มีอัตราโทษข้ันต่ําท่ีแตกตางกันและการที่ศาลใชดุลพินิจ

ในการกําหนดโทษดังกลาวจึงเปนการกําหนดโทษปรับท่ีไมเปนไปตามสัดสวนของความเสียหาย 

ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรและผลประโยชนท่ีผูกระทําผิดไดรับจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์งานภาพยนตรซึ่งเปนความผิดเก่ียวกับเศรษฐกิจเปนผลใหผูกระทําความผิดไมเกิดความ

เกรงกลัวตอกฎหมาย ผูกระทําความผิดอาจประเมินวาผลประโยชนของการท่ีตนไดจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์นั้นคุมคากับการท่ีไดเส่ียงตอการกระทําความผิดซึ่งเปนประโยชนแกตนเองตามแนวคิด

ของนิติเศรษฐศาสตร จึงเลือกท่ีจะกระทําความผิด ดังนั้น ในกรณีท่ีมีเจตนาในการกระทําความผิด

เชนเดียวกันอัตราโทษท่ีไดรับจึงไมควรท่ีจะแตกตางกันเพ่ือความเปนธรรม จึงควรพิจารณาถึง
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ความเหมาะสมของการลงโทษปรับเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 

ในสังคมและบรรลุตามวัตถุประสงคของการลงโทษอยางแทจริง 
 2.  ปญหาเก่ียวกับการลงโทษปรับบุคคลธรรมดา 
 จากการวิ เคราะหความเหมาะสมของโทษปรับ ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์  

พ.ศ. 2537 นั้นพบวาโทษท่ีกําหนดอาจทําใหการลงโทษไมสามารถยับย้ังการละเมิดลิขสิทธิ์ 

งานภาพยนตรได  การกําหนดโทษปรับเปนการการใชทฤษฎีเก่ียวกับการลงโทษ โดยการปรับ 

ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด (Fix.Sum.System) โดยกําหนดอัตราโทษเปนจํานวนเงินข้ันสูง 

และข้ันต่ําไวและตามบทกําหนดโทษมีโทษจําคุกดวยนั้น ในกรณีท่ีของกลางมีจํานวนเพียงเล็กนอย 

เม่ือศาลเห็นวาโทษข้ันต่ําของการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรนั้นมีอัตราโทษมากเกินกวา 

ท่ีผูกระทําความผิดควรไดรับ ศาลอาจใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ ซึ่งเทากับผูกระทํา

ความผิดไมตองเสียคาปรับและไมตองสูญเสียเสรีภาพ การลงโทษจึงไมบรรลุตามวัตถุประสงค

ของการลงโทษ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูถูกลงโทษและผลประโยชน 

ท่ีผูกระทําความผิดไดรับเปนผลใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย และบางรายยังคง

กลับมากระทําความผิดซ้ําอีก แมกฎหมายจะมีบทบัญญัติใหไดรับโทษหนักข้ึนก็ตาม จึงเปนกรณี 

ท่ีโทษปรับในปจจุบันไมมีความเหมาะสมกับการกระทําความผิด ทําใหการลงโทษไมบรรลุ

วัตถุประสงคอยางแทจริง 

3. ปญหาเก่ียวกับการลงโทษปรับนิติบุคคล 
จากการศึกษาพบวาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในการลงโทษนิติบุคคล

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรนั้น เปนการนําทฤษฎีการลงโทษโดยการปรับตามจํานวน

ท่ีกฎหมายกําหนด (Fix Sum System) ซึ่งเกิดปญหาจากการท่ีกฎหมายไดกําหนดโทษข้ันต่ําและ 

ข้ันสูงไว โดยใชอัตราเดียวกันกับบุคคลธรรมซ่ึงอาจเกิดความไมเปนธรรมได เนื่องจากการลงโทษ 

นิติบุคคลนั้นไมสามารถลงโทษจําคุกหรือกักขังไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา การลงโทษนิติบุคคล

ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาบุคคลธรรมดา จึงควรไดรับโทษมากกวาเพ่ือความเปนธรรม

เนื่องจากการปรับในจํานวนท่ีเทากันระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนั้น อาจจะไม 

กระทบกระเทือนฐานะทางเศรษฐกิจของนิติบุคคลในขณะท่ีบุคคลธรรมดาไดรับผลกระทบ

มากกวา เปนผลใหการลงโทษไมบรรลุตามวัตถุประสงคของการลงโทษ ดังนั้น จึงควรนําแนวคิด

ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีปรับนิติบุคคลสูงกวาบุคคลธรรมดา เนื่องจากนิติบุคคลถือวาเปนผูท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาบุคคลธรรมดา หากใชเกณฑการปรับท่ีเทากันยอมไมเกิดผลอะไรตอ 

นิติบุคคลท้ังนี้เพราะการที่ปรับนิติบุคคลเทากับคนธรรมดา อาจไมเปนการยับย้ังการกระทํา

ความผิดเพราะโทษนอยเกินไปไมกระทบกระเทือนตอฐานะทางเศรษฐกิจของนิติบุคคล อีกท้ัง 

หากนิติบุคคลกระทําความผิดมักจะกระทําความผิดไดมากกวาเนื่องจากมีทุนทรัพยมากกวา 

บุคคลธรรมดา ในขณะเดียวกันโดยสภาพแลวนิติบุคคลก็ไมอาจจําคุกหรือกักขังไดเชนเดียวกับ

บุคคลธรรมดา ดังนั้นเพ่ือความเปนธรรมควรใหนิติบุคคลไดรับโทษมากกวาบุคคลธรรมดา  
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ซึ่งการลงโทษนิติบุคคลนั้น ถือวามีความสําคัญมากเพราะหากการลงโทษนั้นไมเปนไป 

ตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย อาจทําใหการลงโทษไมกอประโยชนหรือใหผล

ตามที่กฎหมายประสงคแตอยางใด ซึ่งวัตถุประสงคของการลงโทษนั้นมีเพ่ือควบคุมนิติบุคคลท่ีมี

อยูเปนจํานวนมากรวมถึงเพ่ือแกไขนิติบุคคลท่ีกระทําความผิดใหปรับตนใหมเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี

ของสังคม เพ่ือประโยชนสาธารณะและเพื่อความสงบสุขเรียบรอยของสังคม  

4. ปญหาเก่ียวกับการจายคาปรับใหแกเจาของลิขสิทธิ์งานภาพยนตรกึ่งหน่ึง 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ กําหนดใหจายคาปรับท่ีไดรับชําระใหแกเจาของลิขสิทธิ์

เปนจํานวนก่ึงหนึ่ง ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 76 ดังนี้ คาปรับท่ีไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแก

เจาของลิขสิทธิ์เปนจํานวนก่ึงหนึ่ง แตท้ังนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ 

ท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนท่ีเกินจํานวนเงินคาปรับท่ีเจาของลิขสิทธิ์ไดรับแลว

นั้น กรณีศาลจายคาปรับก่ึงหนึ่งใหเจาของลิขสิทธิ์งานภาพยนตรนั้น มีปญหาวากรณีท่ีศาล 

จะกําหนดคาปรับใหจําเลยชําระนั้น จะตองสัมพันธกับความเสียหายของเจาของลิขสิทธิ์ดวย

หรือไม เพราะถาถือวาคาปรับก่ึงหนึ่งท่ีศาลตองจายใหแกเจาของลิขสิทธิ์นับเปนสวนหนึ่ง 

ของความเสียหายแลว จํานวนคาปรับก่ึงหนึ่งท่ีเจาของลิขสิทธิ์ไดรับก็ไมควรเกินกวาความเสียหาย

ท่ีตนไดรับตามความเปนจริง เพราะถาเจาของลิขสิทธิ์มีโอกาสไดรับคาปรับก่ึงหนึ่งท่ีศาลจายให

เกินกวาความเสียหายท่ีตนไดรับตามความเปนจริงแลว นาจะไมถูกตองและอาจจะทําใหเจาของ

ลิขสิทธิ์ใชบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการที่ศาลตองจายคาปรับก่ึงหนึ่งใหแกตนไปในทาง 

ท่ีมิชอบได  

จากกรณีปญหาดังกลาว จึงไดมีการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของทฤษฎีท่ีใช

สําหรับการลงโทษปรับกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร ดังนี้ 

1. การปรับตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด (Fixed Sum System) 
เปนการลงโทษปรับตามอัตราข้ันสูงสุด ต่ําสุด เปนการกําหนดอัตราโทษปรับ 

ท่ีแนนอน กลาวคือจะปรับไดไมต่ํากวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และตองไมเกินจากท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยการกําหนดชวงของคาปรับดังกลาวเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจซึ่งศาลจะตองกําหนด

อัตราโทษปรับดังกลาวเพ่ือใหไดสัดสวนและเหมาะสมกับผูกระทําความผิด ประเทศท่ีใชรูปแบบ

การลงโทษปรับดังกลาว ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เม่ือพิจารณาถึง 

ความเหมาะสมของโทษปรับรูปแบบดังกลาวสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศ

ไทย พบวาจากการกําหนดอัตราข้ันสูงสุดและต่ําสุดดังกลาวไมถือวาเปนรูปแบบของการกําหนด

โทษปรับท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากในกรณีของกลางมีจํานวนเพียงเล็กนอยโดยท่ีศาลเห็นวาโทษข้ันต่ํานั้น

มีอัตราโทษสูงไป ศาลอาจใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทําใหผูกระทําความผิดไมไดรับโทษจาก

การกระทําความผิด เปนกรณีท่ีไมบรรลุตามวัตถุประสงคของการลงโทษตามหลักทัณฑวิทยา  

ตามแนวคิดท่ีวา ผูใดกระทําการใดยอมไดรับผลตอบแทนจากการกระทํานั้น และไมอาจใชขมขู

ยับย้ังผูกระทําความผิดได เนื่องจากไมไดรับโทษจากการกระทําความผิด ท้ังท่ีวัตตุประสงคของ
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การลงโทษปรับนั้นเปนการลงโทษตอทรัพยสินของผูกระทําความผิด โดยเพ่ือใหผูกระทําความผิด

เกิดความเข็ดหลาบ เกรงกลัวตอโทษท่ีตนไดรับ 

 2. การปรับโดยกําหนดตามวันและรายได (Day Fine System) 
 เปนการลงโทษปรับท่ีสอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิด ไดแก 

โทษปรับท่ีกําหนดใหสอดคลองกับรายไดตอวันของผูกระทําความผิด หรือสอดคลองกับสถานะ

ทางการเงินปจจุบันของผูกระทําความผิด ผูใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมากจะตองถูกปรับมาก  

ผูใดมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีก็จะถูกปรับนอย ท้ังนี้ เพ่ือวัตถุประสงคในการลงโทษปรับใหสาสม 

และสรางความเสียหายใหแกผูกระทําความผิดในอันท่ีจะกระทําความผิดซ้ําอีก ในขณะเดียวกัน 

การนํารูปแบบนี้มาใชเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนทุกฐานะสามารถชําระคาปรับใหแกรัฐได 

ประเทศสวีเดนเปนประเทศแรกท่ีเสนอโทษปรับท่ีสอดคลองกับรายไดของผูกระทําความผิดท่ี

เรียกวา โทษปรับระบบวันปรับ (Day Fine System) ประเทศท่ีใชรูปแบบการลงโทษปรับดังกลาว 

ไดแก ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของโทษปรับ

รูปแบบดังกลาวสําหรับกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศไทย พบวาเก่ียวกับการ

นําโทษปรับท่ีพิจาณาใหเหมาะสมกับรายไดของผูกระทําความผิดมาใชกับประเทศไทยนั้น อาจเกิด

ปญหาเก่ียวกับการคํานวณรายไดตอวันของผูกระทําความผิด ซึ่งในประเทศไทยนั้นการคํานวณ 

หารายไดตอวันท่ีแนนอนของบุคคลเปนการกระทําไดยาก เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษียังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่ งอาจนํามาใชได เพียงกรณีของนิติบุคคลซึ่ งมีการย่ืนเสียภาษี 

ตอกรมสรรพากร 

 3. การปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนที่จะไดรับ 
 เปนการลงโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีจะไดรับ ไดแก การเพ่ิม

อัตราสวนโทษของโทษปรับท่ีมีอยูเดิมเปนสองเทา สามเทา หรือมากกวานั้น โดยมักจะพบไดมาก

ในความผิดบางประเภท ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีมุงคุมครองเศรษฐกิจหรือ

ผลประโยชนของสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหโทษปรับมีความสอดคลองกับปริมาณ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีสังคมไดรับจากการกระทําความผิด และถือเปนการลงโทษท่ีสาสม

และทําใหผูกระทําความผิดเกิดความเข็ดหลาบ ประเทศท่ีใชรูปแบบการลงโทษปรับดังกลาว 

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของโทษปรับ

รูปแบบดังกลาว สําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตรในประเทศไทยพบวาโทษปรับท่ีกําหนด

จากจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับจากการกระทําความผิด เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

และสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลแกผูกระทําความผิดได 

อีกท้ังสอดคลองกับแนวคิดของนิติเศรษฐศาสตรท่ีคํานึงถึงความคุมคาของการกระทําความผิดกับ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการกระทําความผิดในแตละคร้ัง หากไมคุมคาก็ไมคุมท่ีเส่ียงกระทํา

ความผิด   
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 4. การปรับตลอดระยะเวลาที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย  
เปนการลงโทษปรับท่ีใชกับผูกระทําความผิดท่ีไดทําการฝาฝนกฎหมายตลอดเวลา 

เชนการปฏิบัติฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกําหนดคาปรับเปนรายวัน 

และตองปรับไปเร่ือยๆ จนกวาจะยุติการกระทําฝาฝนกฎหมายนั้น อยางไรก็ดี คาปรับรายวันตาม

ระยะเวลาที่กระทําการฝาฝนกฎหมายที่ไดบัญญัติไวในตัวบทกฎหมายอาจนอยเกินไปจนไมทําให

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิด และเหมาะสมกับผูกระทําความผิดท่ีได 

ผลประโยชนจากการกระทําความผิดเปนจํานวนท่ีมีมูลคาสูงมาก 

จากปญหาและการวิ เคราะห เกี่ ยวกับทฤษฎีในการลงโทษปรับดังกลาว  
มีขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ดังน้ี 
         1. ควรนําวิธีการลงโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับจากการกระทํา
ความผิดมาใช เพ่ือเปนการแกไขปญหาเก่ียวกับการลงโทษปรับในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์งาน

ภาพยนตร เนื่องจากมีความเหมาะสม ดังนี้  

           1) สามารถแกไขปญหาเก่ียวกับอัตราโทษท่ีแตกตางกันของกฎหมายซึ่งมีเจตนาใน

การกระทําความผิดเชนเดียวกันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 เนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับโทษปรับตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ต่ํากวาโทษปรับตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 

เม่ือนําทฤษฎีในการลงโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับมาใชกับกฎหมายทั้งสอง

ฉบับ จะทําใหอัตราโทษไมแตกตางกัน กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  

                 2) สามารถแกไขปญหาเก่ียวกับการลงโทษปรับบุคคลธรรมดา กรณีท่ีของกลางมี

จํานวนเพียงเล็กนอย เนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับการลงโทษผูกระทําความผิดท่ีเปน

บุคคลธรรมดา สวนมากศาลมักใชดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ เนื่องจากเห็นวาโทษข้ันต่ํานั้น

มีจํานวนมากเกินกวาท่ีผูกระทําความผิดสมควรจะได เม่ือนําทฤษฎีในการลงโทษปรับตามจํานวน

เทาของผลประโยชนท่ีไดรับมาใชก็จะทําใหศาลสามารถใชดุลพินิจไดตามความเหมาะสมไดมาก

ข้ึน เม่ือของกลางมีเพียงเล็กนอยศาลจึงสามารถกําหนดโทษปรับใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับกา

กระทําความผิดไดโดยไมจําตองใชวิธีรอการกําหนดโทษ โดยเสนอใหมีการปรับบุคคลธรรมดา

เปนจํานวน 5 เทา ของราคาตลาดในปจจุบัน 

            3) สามารถแกไขแกไขปญหาการลงโทษปรับนิติบุคคล โดยใหนิติบุคคลไดรับโทษ 

มากกวาบุคคลธรรมดา เนื่องจากในปจจุบันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไมไดมีบท

กําหนดโทษระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลใหแยกจากกัน ดังนั้นจึงเกิดความไมเปนธรรม 

เนื่องจากนิติบุคคลมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาบุคคลธรรมดา และโทษบางประเภทก็ไมสามารถ

นํามาใชไดกับนิติบุคคล เชน โทษจําคุก โทษกักขัง เปนตน ดังนั้นจึงควรใหนิติบุคคลไดรับโทษ

ปรับท่ีสูงกวาบุคคลธรรมดาเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน 

เม่ือนําทฤษฎีในการลงโทษปรับตามจํานวนเทาของผลประโยชนท่ีไดรับมาใช เม่ือกําหนดโทษปรับ
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แลวจึงควรเพิ่มจํานวนเทาของโทษใหมากกวาบุคคลธรรมดา โดยเสนอใหมีการปรับนิติบุคคล 

เปนจํานวน 10 เทา ของราคาตลาดในปจจุบัน   

2. ควรแยกเร่ืองคาเสียหายในทางแพงออกจากดุลพินิจสําหรับการลงโทษผูกระทํา
ความผิดในทางอาญา โดยแกกฎหมายใหคาปรับในคดีอาญาตกเปนของแผนดินท้ังหมด  

 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

 

คณิต  ณ นคร. (2547).  กฎหมายอาญาหลักท่ัวไป. กรุงเทพฯ: วิญูชน.  

จิตต ิ ติงศภัทิย. (2546).  กฎหมายอาญาภาค 1. กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง

 เนติบณัฑิตยสภา. 
อัจฉรียา  ชูตนิันท. (2557).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

 

บทความ 
 

ธีรพล สุวรรณประทีป และเยาวรัตน เตมีศรีสุข. (2550).  คดีละเมิดลิขสิทธิ์ทําไมตองคดีอาญา.    

  กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลยุตธิรรม. 

 

วิทยานิพนธ 
 

กนกวรรณ  ผลศรัทธา. (2552).  มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการ        

 ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ).  กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

 

รายงานการวิจัย 
 

จิรวุฒิ ลิปพันธ. (2550).  ปญหาโทษปรับในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

343



สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

กรมทรัพยสินทางปญญา. ทรัพยสินทางปญญาตางประเทศ ประเทศเยอรมันนี. สืบคนเม่ือ 1     

 เมษายน 2557, จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php? 

 Option=com_docman&task=cat_ view&gid=685&Itemid=600  

344


	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 343
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 344
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 345
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 346
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 347
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 348
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 349
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 350
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 351
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 352
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 353
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 354
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 355
	รวมไฟล์วารสาร งานพี่แคร์ (5 พ.ย. 57) (ใ่ส่เลขหน้า) 356

