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เปิดเพลงในร้านอาหารโดนจับลิขสิทธิ์!!!! สินค้าน้ันไม่ได้มีการระบุว่าห้ามท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือเผยแพร่	ดังนั้น	 
เราจะเอาไปตั้ง	 จะหิ้วไปโชว์ตามงานวัด	ห้างดัง	ก็คงไม่ผิดกฎหมาย	 
แต่ถ้าเป็นพวกแผ่นหนงั	ซดีเีพลง	จะมกีารแจ้งไว้ว่าห้ามท�าซ�า้	ดดัแปลง	
หรือเผยแพร	่ตรงค�าว่า	“เผยแพร่”	นี่แหละ	เป็นจุดที่เป็นช่องทางให้มี
การจับลิขสิทธิ์เกิดขึ้น	นั่นคือ	เมื่อคุณซื้อเพลงมา	คุณได้สิทธิในการฟัง 
ของคุณเท่านั้น	 ไม่มีสิทธิเอาเปิดในร้านอาหาร	หรือเปิดในงานปาร์ต้ี 
ทีบ้่านทีมี่คนเยอะ	ๆ 	เพราะถอืว่าเป็นการเผยแพร่ให้คนฟังและรูจั้กเยอะขึน้	
อย่าเพิ่งงงนะคะ	 เรามาศึกษากฎหมายให้เข้าใจกันมากขึ้นดีกว่านะคะ	
ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 ได้อธิบายในมาตรา 4  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพลงดังนี้
	 “ลิขสิทธิ์”		หมายความว่า	 สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท�าการใด	 ๆ	 
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้น	
	 “ดนตรกีรรม”		หมายความว่า	งานเกีย่วกบัเพลงทีแ่ต่งขึน้เพือ่
บรรเลงหรอืขบัร้อง	ไม่ว่าจะมที�านองและค�าร้องหรอืมที�านองอย่างเดยีว	
และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีได้แยกและ 
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว			
	 “โสตทัศนวัสดุ”		หมายความว่า	 งานอันประกอบด้วยล�าดับ
ของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ	 ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถ 
ที่จะน�ามาเล่นซ�้าได้อีก	 โดยใช้เคร่ืองมือที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้วัสดุนั้น	 
และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย	(ถ้ามี)
	 “ภาพยนตร์”		หมายความว่า	 โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วย
ล�าดับของภาพ	 ซ่ึงสามารถน�าออกฉายต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์ 
หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่นเพื่อน �าออกฉายต ่อเนื่องได ้ 
อย่างภาพยนตร์	 และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร ์
นั้นด้วย	(ถ้ามี)
	 “สิ่งบันทึกเสียง”		หมายความว่า	 งานอันประกอบด้วยล�าดับ
ของเสียงดนตรี	 เสียงการแสดง	หรือเสียงอื่นใด	 โดยบันทึกลงในวัสดุ 
ไม่ว่าจะมีลักษณะใด	 ๆ	 อันสามารถที่จะน�ามาเล่นซ�้าได้อีกโดยใช้ 
เครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส �าหรบัการใช้วสัดุนัน้	แต่ทัง้นีม้ใิห้หมายความรวมถงึ
เสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
	 มาตรา	 ๕	 ได้กล่าวถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ	 ซึ่งมีสิทธ ิ
ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
	 	 (๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
														 (๓)		ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร	์
โสตทัศนวัสด	ุภาพยนตร	์และสิ่งบันทึกเสียง

ตัดปัญหาลิขสิทธิ์กวนใจ
ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา

มาฟังเพลงเก่า ๆ กันดีกว่ามาฟังเพลงเก่า ๆ กันดีกว่า

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 วันนี้เป็นเรื่องที่ผู ้เขียนได้ติดเอาไว้จาก 
ฉบับที่เล่าเรื่องหุ่นโมเดลลิขสิทธิ์นะคะ	 คือเรื่องลิขสิทธิ์เพลงน่ันเอง	 
ผู้เขียนก็มึนงงว่า	 เราซ้ือหุ่นลิขสิทธ์ิมาตั้งท่ีร้านอาหารเพื่อแต่งร้านนั้น
ไม่โดนจับเพราะถือว่าได้ซื้อสิทธิมา	 สิทธิจึงเป็นของเราจะเอาไป 
แต่งร้าน	 วางตั้งตรงไหนก็ได้	 แต่ถ้าเราซ้ือแผ่นซีดีมาแล้วมาเปิดเพลง 
ในร้านอาหารกลับโดนจับ	 งงไหมค่ะ	 ในฐานะท่ีเราเป็นชาวบ้านก็คง
เข้าใจว่าจ่ายเงนิซือ้มาแล้วสทิธกิค็วรเป็นของเราจะเอาไปเปิดทีไ่หนกไ็ด้	
แต่ว่าท �าไมเมื่อเอามาเปิดในร้านอาหารของเราแล้วโดนจับ	 มันเป็น 
ช่องว่างทางกฎหมายค่ะ	 กรณีลิขสิทธิ์หุ่นโมเดล	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 
ตัวการ์ตูนที่เอามาท�ากระเป๋า	พวงกุญแจ	หุ่นตั้งโชว์	 ซึ่งถ้าเป็นพวก
กระเป๋า	 เราก็คงสะพายกระเป๋าเดินไปตามห้างในที่สาธารณะ	 
เพือ่อวดให้คนอ่ืนเหน็ว่าเราใช้กระเป๋าอะไร	จะเหน็ว่าเมือ่เราซือ้สนิค้ามา	
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	 	 (๔)		ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
													 (๕)		อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม	(๑),	(๒)	หรือ	(๓)	โดยจะ
ก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้	 แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก�าหนด 
ในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
	 กฎหมายได้มีการก�าหนด	 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ไว้ในมาตรา	 32	นั่นคือ	การกระท�าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้	 หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน 
อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือน 
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร	มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 การกระท �าอย่างใด 
อย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหน่ึง	 มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ	์ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		วจิยัหรอืศกึษางานนัน้	อนัมใิช่การกระท �าเพือ่หาก�าไร
	 	 (๒)		ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
	 	 (๓)		ติชม	 วิจารณ์	หรือแนะน�าผลงานโดยมีการรับรู้ถึง 
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
	 	 (๔)		เสนอรายงานข่าวทางสือ่สารมวลชนโดยมีการรบัรูถ้งึ
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
	 	 (๕)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	น�าออกแสดง	หรือท�าให้ปรากฏ	 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจ 
ตามกฎหมาย	หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
	 	 (๖)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	น�าออกแสดง	หรือท�าให้ปรากฏ 
โดยผู้สอน	เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน	อนัมใิช่การกระท�าเพือ่หาก�าไร
	 	 (๗)		ท�าซ�า้	ดัดแปลงบางส่วนของงาน	หรือตัดทอน	หรือ 
ท�าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา	 เพื่อแจกจ่ายหรือจ �าหน่าย 
แก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา	 ท้ังน้ีต้องไม่เป็นการกระท�า 
เพื่อหาก�าไร
	 	 (๘)		น�างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบ 
ในการสอบ

ลิขสิทธิ์มีอายุกี่ปี???
	 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	 พ.ศ.	 2537	 สามารถแบ่งอายุ 
แห่งการคุ้มครองได้เป็น	6	กรณี	ดังต่อไปนี้คือ
	 1)		อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป	เป็นไปตามมาตรา	19	กล่าวคือ
	 	 ก)		กรณีผู้สร้างสรรค์คนเดียว	 ลิขสิทธ์ิมีอายุตลอดอาย ุ
ของผู้สร้างสรรค์	 และมีอยู่ต่อไปอีก	 50	ปี	นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก ่
ความตาย	(วรรคแรก)
	 	 ข)		กรณีหากผู้สร้างสรรค์ตายก่อนท่ีได้มีการโฆษณางาน 
ให้ลิขสิทธิ์มีอาย	ุ50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก	(วรรคสาม)
	 	 ค)		กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม	ลิขสิทธ์ิมีอายุตลอดอายุของ 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม	 และมีอยู่ต่อไปอีก	 50	ปี	นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วม 
คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย	(วรรคสอง)

	 	 ง)		ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อน 
ที่ได้มีการโฆษณางาน	 ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
เป็นครั้งแรก	(วรรคสี่)
	 2)		อายขุองลขิสทิธ์ิในกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์เป็นนติบุิคคล		(มาตรา	
19	วรรคท้าย)	กล่าวคือ	
	 	 ก)		ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล	และมิได้มีการน�า
งานน้ีออกโฆษณา	 ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ	 50	 ปี	 นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์งานนั้น
	 	 ข)		ในกรณีที่ผู ้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล	 และได้มีการ 
โฆษณางานภายใน	 50	 ปี	 นับแต่มีการสร้างสรรค์งาน	 ให้ลิขสิทธิ ์
มีอายุต่อไปอีก	50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณางานครั้งแรก
	 3)		อายขุองลิขสิทธิข์องงานสร้างสรรค์ทีผู้่สร้างสรรค์ใช้นามแฝง	
หรือไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค	์เป็นไปตามมาตรา	20	กล่าวคือ	
	 	 ก)		ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อ 
ผู้สร้างสรรค	์ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		ในกรณีที่มีการโฆษณางานสร้างสรรค์ดังกล่าวภายใน		
50	ปี	นับแต่มีการสร้างสรรค์งานขึ้น	ให้ลิขสิทธิ์มีอาย	ุ50	ปี	นับแต่ได้มี
การโฆษณาครั้งแรก
	 	 ค)		ในงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง	หรือไม่
ปรากฏตัวผู้สร้างสรรค์นี้	หากต่อมาทราบตัวผู้สร้างสรรค์	 ให้กลับไป 
ใช้อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามข้อ	1)	(อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป)
	 4)		อายุลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย	 โสตทัศนวัสดุ	 ภาพยนตร์		 
สิ่งบันทึกเสียง	หรืองานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพ	 เป็นไปตามมาตรา	21		
กล่าวคือ		
	 	 ก)		ลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย	 โสตทัศนวัสดุ	 ภาพยนตร์	 
ส่ิงบันทึกเสียง	 หรืองานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพที่ไม่ได้มีการโฆษณา 
ให้มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		ถ้างานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	 50	ปี	นับแต ่
ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ลิขสิทธิ์มีอาย	ุ50	ป	ีนับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
	 5)	 อายุลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกต์	 เป็นไปตามมาตรา	 22	
กล่าวคือ
	 	 ก)		ลขิสทิธ์ิในงานศลิปประยกุต์		ถ้ามไิด้มกีารโฆษณางาน
ให้มีอาย	ุ25	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		หากงานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	25	ปี	นับแต่
ได้สร้างสรรค์งานขึ้น	 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	 25	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
ครั้งแรก
	 6)		อายุลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง	 หรือ 
ตามค�าสั่ง	หรือในความควบคุม	เป็นไปตามมาตรา	23	กล่าวคือ
	 	 ก)		ลิขสิทธ์ิในงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง	หรือตาม 
ค�าสั่ง	หรือความควบคุมของกระทรวง	ทบวง	 กรม	หรือหน่วยงาน 
อื่นใดของรัฐ	 หรือของท้องถิ่นที่มิได้มีการโฆษณา	 ให้มีอายุ	 50	 ปี	 
นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		หากงานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	50	ปี	นับแต่
ได้สร้างสรรค์งานขึ้น	 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	 50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
ครั้งแรก
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.		พระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์พ.ศ.	๒๕๓๗	ปรับปรุงเมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๘

 หมายเหต	ุการโฆษณาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นไปตาม
มาตรา	24	กล่าวคือ	จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

ผลเมื่อลิขสิทธิ์หมดอายุการคุ้มครอง
	 1)		งานนัน้ตกเป็นสาธารณสมบตั	ิผูใ้ดจะน �ามาใช้ประโยชน์กไ็ด้
ทั้งสิ้น	โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนและไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์อีก
	 2)		การน�างานอันมีลิขสิทธิ์ออกโฆษณาภายหลังจากที่อาย ุ
แห่งการคุม้ครองลขิสทิธิส์ิน้สดุลง	การโฆษณานัน้จะไม่ก่อให้เกดิลขิสทิธิ์
ขึ้นใหม่	(มาตรา	26)
	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นชัดเจนข้ึนนะคะ	ท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลายคงเคยซ้ือหนังแผ่นดีวีดีหรือวีซีดีมาดูท่ีบ้านกันนะคะ	 เมื่อ 
เปิดมาจะมีท่อนประกาศว่า	ห้ามท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่	ค�าว่า	
“เผยแพร่”	นี่แหละค่ะ	ถ้าท่านผู้อ่านจัดงานปาร์ตี้รวมรุ่นขึ้นมา	อาจจะ 
จัดท่ีบ้านเพื่อน	แล้วชวนเพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยมาดูหนังกัน	มาเฮฮา
รวมรุ ่นกันสัก	30	คน	โดนจับฐานละเมิดลิขสิทธิในส่วนที่เอามา 
เผยแพร่สาธารณชนแน่นอนค่ะ	 ดังนั้นเช่นเดียวกัน	 ซ้ือแผ่นเพลง 
มาเปิดท่ีร้านอาหารก็จะอยู่ในข่ายที่น�ามาเผยแพร่สาธารณะนั่นเองค่ะ	
ดังนั้นถ้าจะเฮฮาปาร์ตี้	ดูหนังฟังเพลงกันเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	หรือจะน �า 
หนังหรือเพลงมาฉาย	 ไม่ว่าท่ีไหนท่ีเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 
ก็ขอแนะน �าให้ใช้หนังหรือเพลงที่หมดอายุลิขสิทธ์ิแล้วนะคะ	 ดังนั้น 
มาฟังเพลงเก่า	ๆ	กันดกีว่า	ตดัปัญหาลขิสทิธิก์วนใจ	เพลงเก่า	ๆ	นัน้น่าฟัง	
และเป็นการอนุรักษ์เพลงเก่า	ๆ	ไว้ด้วยนะคะ	 ส�าหรับผู้ประกอบการ 
ที่คิดจะเปิดเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ	 สามารถดูอัตราค่าลิขสิทธิ์ของค่ายเพลง
ต่าง	ๆ	ได้ที่ลิงค์น้ีค่ะ	 https://www.ipthailand.go.th/index.
php?option=com_content&	view=article&id=515&Itemid=279	
จะเห็นว ่าอัตราต่อปีก็ค ่อนข้างสูงนะคะ	 ส�าหรับห้าง	 โรงแรม	 
สายการบนิทีเ่ปิดเพลง	มน่ิาไปเดนิห้างเดีย๋วนีไ้ม่ได้ยนิเสยีงเพลงเลยค่ะ	
การเปิดเพลงตามห้างในความคิดของผู้เขียน	 เมื่อห้างเปิดให้คนฟัง	 
คนก็จะติด	 เป็นการโปรโมทเพลงให้คนติดหู	 แล้วก็ไปหาซื้อมาฟัง	 
คล้ายกับการโฆษณา	 ก็คล้ายกับบริษัทหนังแฟนตาซีที่มีโมเดล 
ซุปเปอร์ฮีโร่	 เค้ามีแนวคิดว่าการท่ีมีร้านเอาหุ่นมาตั้งโชว์เหมือนเป็น
ประชาสัมพันธ์ให้ถือว่าเป็นการโฆษณาให้ฟรี	 แต่กรณีของเพลง 
กลับคิดตรงข้ามคือ	 ขอเก็บเงินก่อน	ตอนนี้เดินไปไหนจึงไร้เสียงเพลง	
นอกจากเอามาเสียบหูฟังส่วนตัวเท่านั้น		
	 การมีกฎหมายนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดระเบียบในสังคม	 
แต่ว่ากฎหมายเองก็ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมมากมายเช่นกัน	ถ้าคน 
ที่ใช้แง่มุมทางกฎหมายมีนิสัย.......(ขอเว้นวรรคค่ะ)....ที่มาท �ามาหากิน
บนความทุกข ์ของชาวบ ้าน 	 เพราะกฎหมายย ่อมมีช ่องโหว 	่ 
หรือช่องยืดหยุ่นให้ตีความ	 ผู้เขียนนึกย้อนไปถึงบ้านเมืองสมัยก่อน 
ทีย่งัไม่มกีฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญา	ชาวบ้านมกีารร้องร�าท�าเพลง	
มีเพลงเกี่ยวข้าว	เพลงอีแซว	มีล�าตัด	สนุกสนานเฮฮา	มีเพลงกล่อมลูก	

ก็ไม่เห็นต้องมีลิขสิทธ์ิเพลงอะไร	 แม้กระทั่งเรื่องสิทธิบัตรเอง	 ก็ยัง 
มีคนคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาอยู ่ตลอดเวลา	 ไม่ต้องมีการ 
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ยุ่งยาก	ดังนั้นผู้เขียนไม่คิดว่าถ้าเรา 
ไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่มีใครอยากคิดอะไรใหม่	ๆ	
ไม่จริงค ่ะ	 กฎหมายเหล่านี้ก็มาจากประเทศมหาอ �านาจทั้งนั้น	 
เป็นการสร้างเง่ือนไขเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศทีไ่ด้เปรยีบ	เมือ่พูดถงึ	
เรื่องน้ี	 ก็ท�าให้นึกถึงข่าวเรื่องที่รัฐบาลไทยอยากเข้าร่วมความตกลง 
ต่าง	ๆ	กับค�ากล่าวที่ว่า	“จะตกรถ	ไม่ทันชาวบ้าน”	หรือถ้าไม่เข้าร่วม 
เมื่อไหร่จะพัฒนา	 ก็อาจกลายเป็นตกนรกทั้งประเทศ	 เมื่อเข้าร่วม	 
หรือเข้าร่วมแล้วท�าให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาให้สู้กับประเทศอื่นได้	
สังเกตได้จากอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยเคยรีบกระโจนเข้าสู่ระบบ 
สิทธิบัตรก่อนอินเดียถึง	10	ปี	ท�าให้อุตสาหกรรมยาของเราไม่ม ี
การพัฒนา	 ขณะที่อินเดียพัฒนาตัวเองถึง	10	ปีก่อนเข้าสู ่ระบบ 
สิทธิบัตรท�าให้อุตสาหกรรมยาของอินเดียในเวลานี้เข้มแข็งมาก	และมี
การพัฒนากว่าประเทศไทย	นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้ว	ผู้ขียนยังนึกถึง
เรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 ซึ่งเร่ืองนี้ก็เป็นเร่ืองท่ีท�าให้ประชาชน
หลายคนต้องเดือดร้อนเนื่องจากมีการใช้ช่องทางของกฎหมายของ 
คนบางกลุ่มในการหากินบนความทุกข์ของคนอื่น	 เมื่อก่อนไม่มี 
นิติบุคลหมู่บ้าน	 หมู่บ้านก็สงบสุขได้	 เพราะก็มีเทศบาลคอยดูแล 
ความเรียบร้อย	 มีการจัดตั้งชุมชนคอยช่วยเหลือกัน	 เป็นสังคม 
เอื้ออาทรตามนิสัยของคนไทย	 แต่ตอนหลังอาจเนื่องจากความเครียด	
ความกดดัน	ความเห็นแก่ตัวที่มีมากขึ้น	และมีกฎหมายที่คนหัวหมอ
อาศัยอ�านาจกฎหมายมาหากิน	 กฎหมายเองจึงเป็นต้นเหตุท �าให ้
สังคมไม่สงบสุข	 ไว้ผู ้เขียนจะมาเล่าในเรื่องปัญหาของนิติบุคคล 
หมู่บ้านจัดสรรให้ฟังในคราวหน้านะคะ	ฉบับนี้ขอลาไปก่อนค่ะ		
	 ปล.	เห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยก




