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บทคัดยอ 
 
                 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแสวงหาระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในงาน
เพลงคาราโอเกะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก
ผูประกอบการคาราโอเกะ เพื่อรวบรวมขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดจาก
กระบวนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในงานเพลงคาราโอเกะ  และนํามาพิจารณาเพื่อเสนอแนะ
กระบวนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
                  ผลการศึกษาพบวา พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิแตเพียง
ผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ไปเปนอยางมาก ทั้งที่ในอดีตกฎหมายลิขสิทธิ์ใหความสําคัญแกสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการทําซ้ําและดัดแปลง แตปจจุบันสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนเปน
อีกสิทธิหนึ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากสามารถสรางรายไดใหแกเจาของลิขสิทธิ์ได
อยางมากมาย ทําใหมีการจัดตั้งองคกรเพื่อจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากการอนุญาตใหเผยแพรงานลิขสิทธิ์
ตอสาธารณชน         
                   กระบวนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากการเผยแพรงานลิขสิทธิ์ นับวาเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในประเทศอื่น เชน สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝร่ังเศส หรือญ่ีปุน ดังนั้นการศึกษาประสบการณการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ขององคกรใน
ตางประเทศจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนํามาเปนแนวทางในการกําหนดระบบการจัดเก็บ
คาลิขสิทธิ์ในงานเพลงคาราโอเกะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบวา การจัดเก็บ
คาลิขสิทธิ์ของแตละประเทศมีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ อยางไรก็ตาม 
แตละประเทศก็ยังประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ เชน ในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา องคกร ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) ใชอํานาจ
เชิงผูกขาดในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไปในทางที่ไมชอบ กอใหเกิดการจัดตั้งองคกรจัดเก็บอื่นๆ เชน 
องคกร BMI (Broadcast Music Inc) เพื่อแขงขันทางการคาในการดําเนินการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จาก
การเผยแพรงานดนตรีกรรมตอสาธารณชน 
                  สําหรับประเทศไทยพบวา พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และการบริหารการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไวโดยเฉพาะ ในทางตรงกันขาม
กฎหมายเปดโอกาสใหมีการจัดตั้งองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดโดยปราศจากการควบคุม กระทั่ง
ปจจุบันประเทศไทยมีองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ทั้งหมด 17 องคกร และองคกรเหลานี้เปนผูกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ขึ้นแตเพียงฝายเดียว  
 ระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์กอใหเกิดปญหาหลายประการแกผูประกอบการคาราโอเกะ 
เชน การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ซํ้าซอน การบังคับขูเข็ญใหผูประกอบการตองจายเงินคายอมความเพื่อ
แลกกับการไมดําเนินคดีทางอาญา ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอผูประกอบการคาราโอเกะเปน
อยางมาก จากสาเหตุที่กลาวมานี้ทําใหสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
รัฐบาลใหแกไข พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และการบริหารสิทธิในการจัดเก็บ
คาลิขสิทธิ์ รางกฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดเก็บ
คาลิขสิทธิ์ อยางไรก็ตาม รางกฎหมายดังกลาวกลับถูกโตแยงจากทั้งฝายเจาของลิขสิทธิ์และ
ผูประกอบการ เนื่องจากมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ยังถกเถียงกันอยู
หลายประเด็น 
                  จากการศึกษาวิเคราะหหลักการตามกฎหมายและปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยเห็นวา ควร
ปรับปรุง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยกําหนดใหมีบทบัญญัติเร่ืององคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์และ
การบริหารการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตามราง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ เพื่อแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 ตามที่มีการเสนอ อยางไรก็ตาม รางกฎหมายนี้ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดจากระบบการ
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในปจจุบันไดทั้งหมด จึงควรเพิ่มเติมประเด็นในรางกฎหมายดังกลาวเกี่ยวกับ
ลักษณะขององคกรจัดเก็บโดยใหเปนแบบหนึ่งองคกรตอหนึ่งสิทธิในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากการ
เผยแพรงานลิขสิทธิ์ตอสาธารณชน รวมทั้งใหมีการจัดระเบียบควบคุมการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์อีกบาง
ประการ ซึ่งจะชวยใหกฎหมายลิขสิทธิ์มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิด 
ขึ้นกับผูประกอบการจากการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในงานเพลงคาราโอเกะ โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย มีความเปนธรรมและสมประโยชนแกทั้งฝายเจาของลิขสิทธิ์และผูใชงาน ตาม
เจตนารมณของกฎหมายลิขสิทธิ์อยางแทจริง 
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ABSTRACT 
 
              The purpose of this thesis is to study the problems of royalty collection for the use of 
performing rights in karaoke works and to search for an appropriate royalty collection system for 
the use of such works in Thailand. The study is based on documentary research and in-depth 
interviews conducted with entrepreneurs who are users of karaoke works. The information 
gathered is analyzed to reveal problems associated with the present royalty collection system in 
order to recommend an appropriate royalty collection system for the use of karaoke works in 
Thailand.          
              The study shows that the Copyright Act B.E. 2537 has extended the economic right of 
copyright owners from the exclusive right to reproduce and adapt their works to cover performing 
right which has become economically more important to copyright owners in recent years. As a 
result, collecting organizations have been set up to collect royalties for the use of performing right 
in karaoke works.  
              Royalty collection for use of karaoke works in Thailand is new when compared to other 
countries such as the United States, the United Kingdom, France or Japan. Therefore, to examine 
the experiences of implementing copyright royalty collection in those countries is vital to provide 
guidance for establishing an appropriate royalty collecting system for karaoke works in Thailand. 
From this research, it is found that the collecting system in each country may be different 
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according to their differing cultural background. However each country still faces problems 
relating to royalty collection. For instance, in the United States, the first collecting society set up, 
the American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), has abused its monopoly 
right. As a result, other collecting societies such as the Broadcast Music Inc (BMI) have been 
founded to create competition in collecting royalties for the use of performing right.    
              In Thailand, the Copyright Act B.E. 2537 does not have provisions governing royalty 
collecting organizations and the management of royalty collecting system. On the contrary, the 
law allows collecting organizations to be set up without any regulation. Currently there are 
seventeen copyright collecting organizations in Thailand. The term and conditions for licensing 
performing rights are independently determined by these collecting organizations. This situation 
has caused many problems, affecting users of karaoke works, including duplication of royalty 
collection and forced inducement of karaoke entrepreneurs to make settlement for the paying of 
compensation in exchange for withdrawal of criminal charges. The problems have prompted the 
National Economic and Social Development Board to propose a draft law to amend the Copyright 
Act B.E. 2537 in order to provide for the establishment and management of royalty collecting 
organizations. The draft law aims to solve the existing problems of royalty collection. 
Nevertheless there are still objections to the draft law by both copyright owners and karaoke users 
due to disagreement over several issues as to what should be the appropriate royalty collection 
system. 
             Based on the analysis of legal principles and the existing problems, it is recommended 
that the Copyright Act B.E. 2537 should be amended as proposed.  However, the draft law in its 
present form would not solve all the problems relating to royalty collection. Therefore some 
additional provisions are needed in the draft law to introduce a system of one central organization 
responsible for collecting royalties from the licensing of performing right and to provide for 
regulation of the royalty collection system. This would enable the copyright law to be more 
effective in solving the problems affecting users of karaoke works as well as create a royalty 
collection system suitable to Thai culture which would balance fairly the interests of copyright 
owners and karaoke works users in accordance with the true spirit of copyright law. 
 


