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สวััสดีีคุุณผู้้�แต่่ง ผู้้�ร้้อง และผู้้�ฟัง
ั (ดนตรีี) ทุุกท่่าน
เชื่่�อว่่าทุุกคนที่่�กำำ�ลัังอ่่านอยู่่�ตอนนี้้� เราต่่างมีีสิ่่�งที่่�เหมืือนกัันอยู่่�ข้้างใน นั่่�นก็็คืือความรัักในเสีียง
ดนตรีี เรามีีความสุุขเมื่่�อได้้แต่่งเพลงดีีๆ สัักเพลงขึ้้�นมา ได้้ร้้องเพลงที่่�ชอบ และสุุขยิ่่ง
�
� กว่่านั้้น
เมื่่�อได้้เอาเพลงที่่�ชอบมาเปิิดฟัังซ้ำำ��ๆ มาใช้้ มาดััดแปลง หรืือมาร้้องคััฟเวอร์์ แต่่เรามัักหลงลืืม
ไปว่่า เพลงทุุกเพลงบนโลกใบนี้้�นั้้น
� ล้้วนมีีเจ้้าของ และเราทุุกคนมีี ‘สิิทธิ’ิ ในเพลงที่่�เรารัักไม่่เท่่ากัน
ั
ใช่่ เรากำำ�ลัังพูู ดถึึงเรื่่�องลิิขสิิ ทธิ์์�ดนตรีี ดิินแดนลี้้�ลัับที่่�แม้้อยากเข้้าใจแค่่ไหนก็็ยัังไม่่ค่่อยจะ
เข้้าใจอยู่่�ดีี ขณะที่่�บางคนไม่่เคยรู้้�ว่่าตััวเอง ‘มีีสิิทธิิ’ สร้้างรายได้้จากลิิขสิิทธิ์์�เพลงแบบเต็็มที่่�
แต่่บางคนกลัับไม่่รู้้�ว่าตั
่ วั เอง ‘ไม่่มีสิ
ี ิทธิ’ิ เอาเพลงของคนอื่่�นมาใช้้โดยไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาต ครั้้น
� จะไป
� า่ ยทอดด้้วยภาษาทางกฎหมาย ก็็เป็็นเรื่่�องยากเกิินไปที่่�คนทั่่�วไป
พยายามศึึกษาเรื่่�องลิิขสิิทธิ์ที่่
์� ถ่
อย่่างเราๆ จะเข้้าใจ
คุุ ณ ผู้้� ฟััง คงจะเคยคิิ ด กัั บ ตัั ว เองว่่ า ไม่่ เ ป็็ น ไร ค่่ อ ยเข้้ า ใจเรื่่� อ งนี้้� วัั น หลัั ง ก็็ ไ ด้้ แต่่ ปัั ญ หาคืื อ
� ได้้ทุก
การทำำ�ความผิิดเรื่่�องลิิขสิิทธิ์ด
์� นตรีีมีโี อกาสเกิิดขึ้้น
ุ วััน ทุุกวิินาทีี และเมื่่�อมัันเป็็นความผิิดแล้้ว
อาจทำำ�ให้้เราเสีียทั้้�งสตุ้้�งสตางค์์และเวลาชีีวิิต
ไม่่ต้้องกัังวลไป หนัังสืื ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เล่่มนี้้�จะขอเป็็นผู้้�ช่่วยคุุณไขข้้อสงสัั ยในเรื่่�องลิิขสิิ ทธิ์์�
ดนตรีี เริ่่ม
ั ทางบ้้านจากหลากหลายอาชีีพทั้้�งที่่�อยู่่�ใน
� จากตอบ 12 คำำ�ถามยอดฮิิตของคุุณผู้้�ฟัง
และนอกแวดวงดนตรีี ถ้้าอ่่านคำำ�ตอบแบบสั้้�นแล้้วยัังไม่่เคลีียร์์ใจ เชิิญคลิิกต่่อที่่�คำำ�ตอบเพื่่� อ
กระโดดไปทำำ�ความเข้้าใจแบบลงดีีเทลได้้เลย
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Q: เป็็นศิิ ลปิินหน้้าใหม่่ไร้้สัังกััด แต่่ทำำ�เพลงดัังได้้ล้้านวิิวในยููทููบ
ใครๆ ก็็เอาไปคััฟเวอร์์ จะมีีสิิทธิิรวยจากค่่าลิิขสิิทธิ์์ไ� หม?
A: สิิ ท ธิิ ร วยเป็็ น ของคุุ ณ ! ทัั น ทีี ที่่� เ ป็็ น สมาชิิ ก องค์์ ก รจัั ด เก็็ บ ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
ให้้ เ ขาช่่ ว ยเก็็ บ รายได้้ จ ากทุุ ก ช่่ อ งทาง คลิิก

comPoser

Q: ไม่่ได้้เป็็นนัักร้้อง แต่่แต่่งเนื้้�อและทำำ�นองอยู่่�เบื้้�องหลััง
ถ้้าเพลงฮิิตจััดๆ จะได้้ค่่าลิิขสิิทธิ์์กั
� ับเขาด้้วยหรืือเปล่่า?
A: ถ้้ า คุุ ณ ยอมเป็็ น พนัั ก งานกิิ น เงิิ น เดืื อ นไปแล้้ ว ก็็ แ ย่่ หน่่ อ ย
แต่่ ถ้้ า มีี ค วามรู้้� แ ละไม่่ ย อมให้้ ค่่ า ยซื้้� อ ขาดลิิ ข สิิ ท ธิ์์� เกมพลิิ ก !
ได้้ ส่่ ว นแบ่่ ง ทุุ ก ครั้้� ง ที่่� มีี ค นเอาเพล งไปใช้้ คลิิก

Ex-BAnd

Q: อดีีตวงร็็อกมากฝีีมืือ นัักร้้องแต่่งเนื้้�อ
มืือกีีตาร์์มืือเบสร่่วมแต่่งทำำ�นอง มืือกลองเรีียบเรีียง
ตอนนี้้�วงแตกแล้้ว ลิิขสิิทธิ์์�ล่่ะเป็็นของใคร?
A: ขึ้้� น อยู่่�กัั บ สัั ญ ญากัั บ ค่่ า ยและกัั บ นัั ก แต่่ ง (เพลง)
ในวงที่่� ต กลงแบ่่ ง สัั ด ส่่ ว นค่่ า ลิิ ข สิิ ท ธิ์์� กัั น ไว้้
ถ้้ า สัั ญ ญาเป็็ น ธรรม ถึึงวงแตกก็็ ยัั ง ได้้ เ งิิ น ! คลิิก

Rec rd

Label Owner

Q: อยากแฟร์์กัับศิิลปิินในค่่าย แต่่ธุุรกิิจต้้องไปต่่อให้้ได้้ก่่อน
จะจ่่ายเหมาซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�เพลงไว้้เป็็นของค่่ายได้้ป่่าว?
A: ทำำ � ได้้ แต่่ ไ ม่่ ค วรทำำ � อย่่ า งยิ่่� ง เดี๋๋� ย วนี้้� ศิิ ลปิิ น และนัั ก แต่่ ง เพลงเขาไม่่ ย อมให้้
ถููกบัั ง คัั บ เหมืื อ นยุุ ค ก่่ อ น ควรให้้ สิิ ท ธิิ นัั ก แต่่ ง เพลงได้้ เ ลืื อ กทำำ �สัั ญ ญา คลิิก
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Singer
with hit
wonder

Q: ร้้องเพลงดัังที่่�ตััวเองแต่่งเมื่่�อสมััยอยู่่�ค่่ายเก่่า
อ่่าวเฮ้้ย ทำำ�ไมตำำ�รวจบุุกมาจัับหลัังเวทีี?
A: คุุณอาจเคยตกลงทำำ�สััญญาที่่�ไม่่เป็็นธรรม
พอลิิขสิิ ทธิ์์�เป็็นของค่่ายเพลงทั้้�งหมด
ค่่ายก็็สามารถฟ้้องคุุณได้้ แม้้คุุณจะแต่่งเองก็็เถอะ

Youtuber

คลิิก

Q: ใส่่เพลงที่่�ชอบประกอบคลิิปแบบขำำ�ๆ 10 วิิ
ใส่่เครดิิตให้้ก็็พอแล้้วมะ? ไม่่ได้้ใช้้เพื่่� อการค้้าซะหน่่อย
A: เอามาใช้้กี่่�วิินาทีีก็็ผิิด ควรติิดต่่อขออนุุญาตกัับเจ้้าของสิิ ทธิิ
หรืือจ่่ายกัับองค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิ ทธิ์์�ให้้ถููกต้้องซะ
ถ้้าไม่่อยากให้้คลิิปปลิิว คลิิก

Wedding Band
Q: เอาเพลงรัักหวานซึ้้�งมาร้้องเป็็นล้้านๆ ครั้้�ง
ก็็คู่่�บ่่าวสาวเขารีีเควสมา ถ้้าโดนลิิขสิิทธิ์์ย้
� ้อนหลััง
นี่่�ล้้มละลายเลยไหม?

A: งานแต่่งงานถืือว่่าเป็็นงานส่่ วนตััวที่่�ไม่่ได้้มีีการบัันทึึกวิิดีีโอไว้้
เพื่่� อใช้้ในการค้้ามัักจะได้้รัับการอนุุโลม แต่่ถ้้าทำำ�เพื่่� อการค้้า
ก็็เตรีียมตััวโดนได้้เลยครัับคุุณผู้้�ฟััง คลิิก

Pub &
Restaurant
Owner

Q: ทำำ�ร้า้ นให้้รอดก็็เหนื่่�อยแล้้ว จ่่ายค่่าจ้้างให้้วงดนตรีีสดทุุกวััน
ค่่าลิิขสิิทธิ์์เ� พลงก็็ต้อ
้ งให้้คนร้้องจ่่ายเองสิิ?
A: เจ้้าของกิิจการต้้องจ่่าย เพราะสร้้างรายได้้จากสิ่่� งนี้้�
นัักดนตรีีก่่อนจะไปเล่่นร้้านไหน ก็็ควรดููให้้ดีี
ว่่าร้้านที่่�เขาจ้้างคุุณน่่ะ มีีใบอนุุญาตค่่ายไหน กัันไว้้ดีีกว่่าแก้้
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Q: เปิิด Spotify playlist ในร้้านกาแฟตััวเองผิิดตรงไหน
ก็็จ่่ายพรีีเมีียมรายเดืือนไปแล้้วนี่่�?
A: ผิิดเพราะคุุณคืือสถานประกอบการ ไม่่ใช่่ผู้้�ฟัังทั่่�วไป
วิิธีีที่่�ถููกต้้องคืือซื้้�อบริิการสตรีีมมิ่่�งเพลงที่่�ใช้้
เพื่่� อการค้้า และจ่่ายค่่าสิิ ทธิิเผยแพร่่ให้้องค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิ ทธิ์์�ซะ

คลิิก

Creative
Director

ั โฆษณา
ั จนไม่่เหลืือเค้้าเดิิม เอามาประกอบหนัง
Q: แปลงเพลงดัง
ื เปล่่า?
์� ค่่ค่่าทำำ�นอง ครึ่่�งเดีียวหรือ
ิ สิิทธิ์แ
อย่่างนี้้�จ่่ายลิข
A: ไม่่ แถมต้้องจ่่ายแพงกว่่าเอาออริิจิินััลมาใช้้
เพราะต้้องจ่่ายทั้้�งค่่าสิิ ทธิิในการทำำ�ซ้ำำ�� (Reproduction)
และสิิ ทธิิในการดััดแปลง คลิิก

MUSIC

Festival
Director

Q: จััดเทศกาลดนตรีีใหญ่่ ไม่่มีีสิิทธิิรู้้�ล่่วงหน้้าว่่าแต่่ละวงจะร้้อง
� นไม่่เหลืือกำำ�ไรเลยเหรอ?
เพลงอะไร อย่่างนี้้�ไม่่แบกค่่าลิิขสิิทธิ์์จ
A: ถ้้าคุุณขอลิิสต์์เพลงแต่่ละวงไม่่ไหว ควรลงทุุนขออนุุญาตใช้้ลิิขสิิ ทธิ์์�เพลง
แบบเหมาไว้้ ถููกกว่่าแยกจ่่าย แถมมีีให้้เลืือกจนตาลาย
กว่่า 30 ล้้านเพลงเลยนะคุุณผู้้�ฟััง คลิิก

Tiktoker

Q: รัักการเต้้นและลิิปซิิงค์์ทุุกแพล็็ตฟอร์์มค่่า ถืือว่่าเป็็น

การช่่วยกัันโปรโมต จะไม่่โดนเรีียกเก็็บค่่าโน่่นค่่านี่่�ใช่่ไหมคะ?
A: Reels ในอิินสตาแกรมและ Story ในเฟซบุ๊๊�ก ได้้ขอลิิขสิิ ทธิ์์�เพลง
ในแคตตาล็็อกไว้้อย่่างถููกต้้อง แต่่ Tiktok ยัังอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการ
ที่่�คลิิปคุุณยัังไม่่ปลิิว แปลว่่าเจ้้าของสิิ ทธิิยัังหยวนๆ ไม่่ตามมาเรีียกเก็็บ คลิิก
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คู่่�มืือ Music Copyright 101 ขอเริ่่�มต้้นด้้วยเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์�ที่่� ‘ผู้้�สร้้างสรรค์์ดนตรีี’ ต้้องรู้้� ไม่่ว่่า
จะเป็็นนัักแต่่งเพลงที่่�ทำำ�งานเบื้้�องหลััง หรืือเป็็นนัักร้้องที่่�แต่่งเพลงเอง หากคุุณเป็็นคนให้้กำำ�เนิิด
ส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของเพลง ไม่่ว่่าจะ คำำ�ร้้อง ทำำ�นอง หรืือเรีียบเรีียง ก็็นัับว่่าคุุณเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์
ดนตรีีแล้้ว
แล้้วทำำ�ไมผู้้�สร้้างสรรค์์ดนตรีีต้้องรู้้�เรื่่�องลิิขสิิ ทธิ์์� เพราะถ้้าคุุณขาดความรู้้�เรื่่�องนี้้� เท่่ากัับคุุณ
พลาดโอกาสที่่�จะสร้้างรายได้้ หรืือเลยเถิิดไปถึึงขั้้�นพลาดโอกาสที่่�จะร่ำำ��รวยจากการเป็็นเจ้้าของ
สิิทธิใิ นเพลงของตััวเอง (ใช่่! รวย! คุุณอ่า่ นไม่่ผิด
ิ ) ใครบอกว่่าเป็็นนัักแต่่งเพลงต้้องไส้้แห้้งเสมอไป
� มา
ตอบเขาไปเลยว่่าไม่่จริง
ิ หากวัันหนึ่่�งเพลงดีีมีคุ
ี ณ
ุ ภาพที่่�คุณร่
ุ ว่ มแต่่งเกิิดดัังระเบิิดระเบ้้อขึ้้น
� หิ้้ง
หรืือเพลงที่่�คุณ
ุ แต่่งถููกนำำ�ไปใช้้ต่อ
่ ยาวนานขึ้้น
ุ
มี
็ โี อกาสรัับผลพลอย
� คลาสสิิก ลููกหลานก็็คุณก็
(ราย) ได้้จากการเป็็นเป็็นผู้้�รัับช่่วงต่่อในความเป็็นเจ้้าของสิิทธิิในเพลงนั้้�นด้้วย
ฟัังดููดีใี ช่่ไหมล่่ะ เชิิญเหล่่าผู้ส
้� ร้้างสรรค์์ดนตรีีมาเรีียนรู้้�ว่่า ต่่อจากนี้้�ลิข
ิ สิิทธิ์เ์� พลงรัักทุุกเพลง (ที่่�
คุุณสร้้างมัันขึ้้�นมากัับมืือ) จะเป็็นของคุุณได้้อย่่างไร
8

PART 1

ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรรู้้�

ท่่อน A
Amaj 7

F#m

ยัังจำำ�ได้้ดีี วัันแรกที่่�เราได้้เจอกััน…

ลิิขสิิทธิ์์คื
� ืออะไร มีีกี่่�แบบ และใครเป็็นเจ้้าของได้้บ้้าง
ยัังจำำ�ได้้ ดีีใช่่ไหม ความรู้้ สึ
� ึกของครั้้ง� แรกที่่�คุุณได้้

3. สิิทธิิการทำำ�ซ้ำำ��เพื่่� อประกอบภาพเคลื่่อ
� นไหว
(Synchronization Right)

แต่่งเพลงหนึ่่�งขึ้้�นมา ไม่่ว่่าจะมีีแค่่เนื้้�อร้้องหรืือทำำ�นอง

แต่่สิ่่�งที่่�คุุณอาจไม่่เคยรัับรู้้ �ก็็คืือ เมื่่�อเพลงๆ หนึ่่�งเกิิดขึ้้�น

การเอาดนตรีีกรรมของคุุณไปประสานขมวดควบ

นอกจากความรู้้สึ
� ก
ึ พิิเศษที่เ่� กิิดขึ้้�นมา ยัังมีีอีีกสิ่่ง� ที่เ่� กิิดขึ้้�น

รวมกัั บ อีี ก สิ่่� ง หนึ่่� ง จนกลายเป็็ น งานชิ้้� น ใหม่่ เช่่ น เอา

พร้้อมกััน นั่่�นคืือ ‘ลิิขสิิทธิ์์’�

เพลงไปคััฟเวอร์์ เอาเพลงไปร้้องประกอบภาพ เอาเพลง
ไปประกอบเป็็นภาพเคลื่่�อนไหวลงในแพล็็ตฟอร์์ม หรืือ

ถามว่่ าทำำ� ไมเพลงถึึ ง ต้้ อ งมีี ลิิ ขสิิทธิ์์� เพราะเพลง

กระทั่่�งการเอาเพลงไปประกอบภาพยนตร์์ (Original

หนึ่่�งเพลงถืือเป็็นผลงานที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้สติิปััญญา

Soundtrack) ก็็นัับว่่าเป็็นสิิทธิิซิิงโครไนซ์์ ผู้้ใ� ช้้ต้้องได้้รับ
ั

และความรู้้ �ค วามสามารถของผู้้�สร้ ้า งสรรค์์ (หรืือที่่�

อนุุญาตและจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� ห้้คุุณเช่่นกััน

เรีียก ทรััพย์์สิินทางปััญญา นั่่�นแหละ) ซึ่่�งจะได้้รับ
ั ความ

คุ้้�มครองในทัันทีตา
ี มพระราชบััญญััติิลิิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537

4. สิิทธิิในการดััดแปลง (Adaptation Right)

ถ้้าขยี้้�ให้้ชััดขึ้้�นอีีก คำำ�ว่่า ‘ลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
’ี จึึงหมายถึึง
�

การนำำ� เพลงไปทำำ� ซ้ำำ� โดยเปลี่่� ยนรููปแบบใหม่่

ปรัับปรุุง หรืือจำำ�ลองให้้ไม่่เหมืือนเดิิม เช่่น เอาเพลงไป

สิิทธิิแต่่เพีียงผู้้เ� ดีียวที่่�กฎหมายมีีขึ้น
้� มา เพื่่อ
� รัับรอง

แปลงบ้้าง เปลี่่�ยนจากเนื้้�อร้้องภาษาไทยเป็็นภาษาอื่่�น

ให้้ผู้้�สร้้างสรรค์์กระทำำ�การใดๆ เกี่่�ยวกัับดนตรีี อัันเป็็น

บ้้าง เอาไปรีีมิิกซ์์บ้้าง ก็็นัับว่่าเป็็นสิิทธิิในการดััดแปลง

ทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�ตนได้้ทำำ�ขึ้้�น

ที่่� ผู้้� ใ ช้้ ต้้ อ งได้้ รั ั บ อนุุ ญ าตและจ่่ ายค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์� ใ ห้้ กัั บ
ผู้้�สร้า้ งสรรค์์หรืือเจ้้าของสิิทธิิอย่่างคุุณ

แล้้วการได้้เป็็นเจ้้าของสิิทธิิ แปลว่่าผู้้�สร้า้ งสรรค์์มีี

สิิทธิิอะไรในเพลงที่่�ตััวเองเป็็นเจ้้าของบ้้าง คำำ�ตอบคืือ

ฟัังดููดีี แต่่ถ้้าย้้อนกลัับไปอ่่านที่่�นิิยาม เห็็นใช่่ไหมที่่�

เยอะเลยล่่ ะ คุุณจะได้้ ค่่าลิิ ขสิิทธิ์์�ก็็ต่่อเมื่่�อมีีใครสัักคน

เราขีีดเส้้นใต้้ตรงคำำ�ว่่า แต่่เพีียงผู้้�เดีียว เพราะปััญหา

เอาเพลงของคุุ ณ ไปทำำ� ซ้ำำ� ดัั ด แปลง หรืือเผยแพร่่ต่่ อ

มัันเกิิดตรงที่่�ว่่า เพลงหนึ่่�งเพลงมัักจะมีีองค์์ ประกอบ

สาธารณชน เป็็นไง เริ่่ม
� ได้้กลิ่่�นความรวยแล้้วหรืือยัังล่่ะ

มากกว่่าหนึ่่�ง (เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง เรีียบเรีียง สิ่่ง
ึ เสีียง)
� บัันทึก

เพลงบางเพลงจึึงมีีผู้ที่
้� ร่่� ว่ มสร้้างสรรค์์มันขึ้้
ั น
� มามากกว่่า

1. สิิ ทธิิการนำำ�ออกเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน
(Performing Right)

หนึ่่�งชีีวิิต (คนแต่่งเนื้้�อร้้อง คนแต่่งทำำ�นอง คนเรีียบเรีียง
บริิษัั ทบัันทึึกเสีียง ค่่ายเพลง) เพลงแทบทุุกเพลงจึึงอาจ

การเอาเพลงไปแสดง ร้้องหรืือบรรเลง ทำำ�ให้้ปรากฏ

มีีคนอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่นัักแต่่งเพลง มาเป็็นเจ้้าของสิิทธิิได้้ด้้วย

เสีี ย งหรืือภาพ ลงบนงานอีี เวนต์์ งานเทศกาลดนตรีี

ถ้้าคุุณเข้้าใจเรื่่�องนี้้�ก็็จะรู้้ �ว่่า ต่่อจากนี้้�เพลงรัักทุุกเพลง

แพลตฟอร์์มออนไลน์์ หรืือที่่ไ� หนก็็ตามที่่จ
� ะมีีคนภายนอก

จะเป็็นของเธอ (คนเดีียว) เท่่านั้้�นไม่่ได้้!

เห็็นได้้ ก็็นัับว่่าเป็็นสิิทธิินี้้�ทั้้ง
� หมด ดัังนั้้�น ก่่อนแสดงเพลง
ในสถานที่สาธาร
่�
ณะ ผู้้แ
� สดงหรืือผู้้�จัดต้
ั อ
้ งได้้รับ
ั อนุุญาต

อย่่าเพิ่่�งกุุมขมัับ เรามาเริ่่ม
� จากเข้้าใจประเภทของ

จากเจ้้าของสิิทธิิ ซึ่่�งก็็คืือ เขาต้้องจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� ห้้คุุณ

‘ลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
’ี กัันก่่อน เมื่่�อเพลงหนึ่่�งเพลงถููกสร้้างขึ้้�น
�

ซะก่่อน

ผลลัั พ ธ์์ ข องมัั นจ ะถููกจำำ� แนกได้้ เป็็ น 2 แบบ คืือสิ่่� ง ที่่�

จัับต้้องไม่่ได้้ เช่่น เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง โน้้ตเพลง ในที่่นี้้
� �เราจะ

2. สิิทธิิการทำำ�ซ้ำำ�� (Reproduction Right)

เรีียกมัันว่า
่ ดนตรีีกรรม กัับสิ่่ง� ที่่จั
� ับต้้องได้้ เช่่น ไฟล์์เสีียง

การเอาเพลงไปอยู่่�ที่่�อื่่�น ซึ่่�งไม่่ใช่่ที่่�ดั้้�งเดิิม โดยไม่่ใช่่

แผ่่นซีีดีี เราเรีียกมัันว่่า สิ่่�งบัันทึึกเสีียง ซึ่่�งทั้้ง
� 2 ประเภท

การเอาต้้นฉบัับไปใช้้ แต่่เป็็นการคััดลอกหรืือทำำ�สำำ�เนา

นี้้�อาจจะมีีเจ้้าของสิิทธิิเป็็นคนละคนกัันก็็ได้้

ไปใช้้ โดยไม่่ได้้ดััดแปลงใดๆ ต่่อให้้ไม่่ได้้เอาไปทั้้�งเพลง

แต่่ถ้้าเอาไปแค่่วิิสองวิิ ผู้้ใ� ช้้ก็็ต้้องได้้รับ
ั อนุุญาตและจ่่าย
ค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� ห้้คุุณแล้้ว
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ประเภทของ
ลิิขสิิทธิ์์ด
� นตรีี
เมื่่�อเพลงหนึ่่�งเพลงเกิิดขึ้้�น
จะเกิิดลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีได้้ 2 แบบ
คืือ ลิิขสิิทธิ์์�งานดนตรีีกรรม
และ ลิิขสิิทธิ์์�งานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง
ลิิขสิิทธิ์์�งานดนตรีีกรรม คืือสิิทธิิใน

งานเพลงที่่แ
� ต่่งเพื่่�อบรรเลงหรืือร้้อง ไม่่ ว่่ า

จะมีีทั้้�งทำำ�นองและคำำ�ร้้อง หรืือมีีทำำ�นอง

อย่่ า งเดีี ย ว และให้้ ห มายความรวมถึึ ง

งาน
สิ่่� ง
บัันทึึก
เสีี ยง

งาน
ดนตรีี
กรรม

ั เสีียงที่่�
งานอัด
บัันทึึกลงวััสดุุ เช่่น
ี ี
ไฟล์์เสีียง แผ่่นซีดี

้ ง ทำำ�นอง
คำำ�ร้อ
โน้้ตเพลงที่่�เรีียบเรีียง
้
เสีียงประสานแล้ว

โน้้ตเพลง หรืือแผนภููมิิเพลงที่่�ได้้แยกและ

เรีียบเรีียงเสีียงประสานเรีียบร้้อยแล้้ว โดย

ตััวละครส่่วนใหญ่่ที่่�เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
งานดนตรีีกรรม ได้้แก่่ ผู้้�ประพัันธ์ทำ
์ ำ�นอง
( C o m p o s e r ) ผู้้�ปร ะ พัั นธ์์ เ นื้้� อ ร้้ อ ง

(Author) ผู้้�เรีียบเรีียง (Arranger) และ
พัับลิิชเชอร์์ (Publisher) ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่มัก
ั จะ
ตกลงแบ่่งลิิขสิิทธิ์์กั
ั เป็็นสัดส่
ั ว
่ นตามความ
� น

เหมาะสม

ลิิขสิิทธิ์์�งานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง คืือสิิทธิิ

ในงานเพลงอัั นปร ะกอบด้้ ว ยลำำ� ดัั บ ของ

เสีียงดนตรีี เสีียงการแสดง หรืือเสีียงอื่่�น

ใด โดยบัันทึึกลงในวััสดุุ ไม่่ว่่ามีีลัักษณะ

ใดๆ อัั นสา มารถที่่� จ ะนำำ� มาเล่่ นซ้ำำ� ได้้ อีี ก
โดยใช้้เครื่่�องมืือที่่จำ
� ำ�เป็็นสำำ�หรัับวััสดุนั้้
ุ น
� แต่่

ทั้้ง
� นี้้� มิิให้้หมายความรวมถึึงเสีียงประกอบ
ภาพยนตร์์หรืือเสีียงประกอบโสตทััศนวััสดุุ

อย่่างอื่่�น เรีียกง่่ายๆ ว่่าคืืองานอััดเสีียง หรืือ

Mastering นั่่�นเอง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ผู้้�ที่่�ทำำ�การ

นัักแต่่งเพลง
หรืือพัับลิิชเชอร์์

ค่่ายเพลง
ี ง
ั บัันทึึกเสีย
หรืือบริิษัท

อัั ดเสีียงให้้ ศิิลปิินก็็นัับว่่าเป็็นผู้้�ช่่วยของผู้้�
สร้้างสรรค์์ ซึ่่ง� มีีเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือ ห้้องอััด

เพื่่�อทำำ�ให้้เพลงแต่่ละเพลงเกิิดขึ้้�น ตััวละคร
ที่่�เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์ง
� านสิ่่�งบัันทึึกเสีียง

จึึ ง มัั ก จะเป็็ นค่่ าย เพลง (Music Label)

หรืือไม่่ก็็บริิษัั ทสิ่ง
่� บัันทึก
ึ เสีียง (Recording
Company)

มีีผู้ใ้� ช้้นำ�ำ ไปเผยแพร่่ /ทำำ�ซ้ำ��ำ /ซิิงโครไนซ์์ /ดััดแปลง
� กัับรููปแบบและพื้้� นที่่�ที่่นำ
� �ำ เพลงไปใช้้
*ขึ้้น
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PART 1

ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรรู้้�

ท่่อน CHORUS
Amaj 7

F#m

Dmaj 7

ตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้พบเธอ ก็็ไม่่มีีดอกไม้้ใดที่่�เจอ ที่่�จะสวยงาม…
3 ตััวละคร ผู้้�ช่่วยดููแลลิิขสิิทธิ์์ด
� นตรีีให้้ผู้้�สร้้างสรรค์์

1.3 MCN (Multi Channel Network) คืือ

แม้้ว่่านัักแต่่งเพลงหรืือเหล่่าผู้้�สร้า้ งสรรค์์อย่่างคุุณ

จะมีีโอกาสร่ำ��รวยได้้จากการเก็็บค่่าสิิทธิิอย่่างที่่�เราได้้

หน่่ วยงานพาร์์ตเนอร์์ที่่�ทำำ�งานร่่วมกัั บเจ้้ าของสิิทธิิใน

อาจไม่่ได้้มีเี วลามาตรวจสอบ จััดการ และจััดเก็็บค่่าสิิทธิิ

หรืือเจ้้าของช่่องใน Youtube เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์

ชี้้�ช่อ
่ งรวยไปแล้้วในท่่อน A แต่่ชีวิิตจริิ
ี
งของนัักแต่่งเพลง

แพลตฟอร์์มออนไลน์์ (DSP) ได้้แก่่ คอนเทนต์์ครีีเอเตอร์์

ได้้อย่่างที่่ฝั
� น
ั ครั้้นจ
่� ะเมิิดลิิขสิิทธิ์ด้
์� ้วย
� ะไปทวงถามคนที่ล

สร้้างรายได้้ เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจากการขายหรืือเพิ่่�มยอดผู้้�ชม

ตััวเองก็็ปวดหััว และดููไม่่งามในนามของศิิลปิิน เอาเวลา

ไม่่ว่่าจะเป็็นการหาสปอนเซอร์์ ทำำ�โฆษณา การโปรโมต

ไปสรรค์์สร้า้ งเพลงดีีๆ ดีีกว่่า โลกของคุุณจึึงต้้องการตััว

ข้้ามช่่องทาง โดยแลกกัับเปอร์์เซ็็นต์์ของรายได้้จากการ

ระดัับดีีเทล

เก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�งานสิ่่�งบัันทึึกเสีียงที่่�ถููกสตรีีมหรืือทำำ�ซ้ำำ�

ละครต่่อไปนี้้� ที่่จ
� ะมาช่่วยจััดการเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์ข
� องคุุณใน

โฆษณาของช่่อง รวมไปถึึงการจััดการสิิทธิิดิิจิิทััล คอย

บน DSP มาให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์

ตััวละครที่่� 1 - กลุ่่�มผู้้�ช่่วยบริิหารสิิทธิิ
บนคอนเทนต์์ดิิจิิทััล

ตััวละครที่่� 2 - พัั บลิิชเชอร์์ (Publisher)

อาจเป็็นตัว
ั ละครที่ไ่� ม่่คุ้้�นหููในบ้้านเรานััก แต่่ในสากล

กลุ่่�มตััวละครที่่ค
� อยจััดการลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
ที่
ี ถูู
่� กนำำ�ไป
�

เขามีีกััน ตััวละครนี้้�ก็็คืือ ‘ตััวแทนของผู้้�แต่่งเพลง’ หรืือ

ใช้้บนโลกออนไลน์์ มีีตััวละครหลัักๆ ที่่�คอยจััดการสิิทธิิ

บริิษัั ท ที่่� ดูู แลสิิทธิิงานดนตรีีก รรมให้้ กัั บ ผู้้�สร้ ้า งสรรค์์

ให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ ดัังนี้้�

อย่่างคุุณนั่่�นแหละ คอยจััดการให้้คุุณได้้รับ
ั ค่่าสิิทธิิจาก
การใช้้งานประพัันธ์ใ์ นเชิิงพาณิิชย์์ โดยปกติิพัับลิิชเชอร์์จะ

1.1 DSP (Digital Service Provider) คืือผู้้�ให้้

บริิการออนไลน์์ ที่่� ข ายการเข้้ าถึึ ง เนื้้� อ หาดิิจิิทัั ล ในที่่� นี้้�

มีีสััญญาหรืือข้้อตกลงกัับผู้้�สร้า้ งสรรค์์เพลงว่่าจะตรวจ

Facebook Spotify Apple Music iTunes Joox โดย

ค่่าสิิทธิิมาส่่งคืืนให้้แก่่ผู้้�สร้า้ งสรรค์์

โอนไฟล์์เนื้้�อหา แต่่เป็็นการทำำ�ซ้ำำ�ข้้อมููลให้้รับ
ั ชมรัับฟัังได้้

ทำำ�ไมในไทย ถึึงไม่่ค่อ
่ ยได้้ยิินคำำ�ว่่าพัับลิิชเชอร์์

บน DSP จะได้้รับ
ั ค่่าลิิขสิิทธิ์์� 2 ประเภท

เป็็นเจ้้าของสิิทธิิต่่างๆ ครบทุุกสิิทธิิแบบกิินรวบ 100%

สอบการนำำ�งานเพลงไปใช้้ในกรณีีต่่างๆ และนำำ�รายได้้

หมายถึึงแพล็็ตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�งออนไลน์์ เช่่น Youtube

เพลงจะถููกโฮสต์์ไว้้บนเซิิร์์ฟเวอร์์ของ DSP โดยไม่่มีีการ

เหตุุผลก็็คืือในอดีีตที่่ผ่
� าน
่ มา ค่่ายเพลงยัักษ์์ ใหญ่่มัก
ั

บนคอมพิิวเตอร์์ของลููกค้้า ซึ่่ง� เจ้้าของเพลงที่ถูู
่� กนำำ�ไปอยู่่�
ค่่าลิิขสิิทธิ์์ง
� านดนตรีีกรรม: เงิินที่่�จ่่ายให้้นัักแต่่ง

ทั้้� ง งานดนตรีีก รรมและงานสิ่่� ง บัั นทึึ ก เสีี ย ง เพราะถืือ

กัับองค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์� (CMO) หรืือเอเจนซี่่�ด้้านค่่า

หลายกรณีีก็็เป็็นการซื้้อ
� สิิทธิิขาดจากผู้้�สร้า้ งสรรค์์ไปเลย

ค่่าลิิขสิิทธิ์ง
์� านสิ่่ง
� าย
่ ให้้กับ
ั ผู้้�ถืือ
� บัันทึึกเสีียง: เงิินที่่จ่

และค่่ายเพลงใหม่่ๆ ก็็เข้้าใจเรื่่�องนี้้�มากขึ้้�น เลยไม่่ได้้กิิน

เป็็นการจ้้ างแต่่ งเพลงภายใต้้ สััญญาจ้้ างงาน หรืือใน

เพลงหรืือผู้้�สร้า
้ งสรรค์์ การชำำ�ระเงิินเหล่่ านี้้� จะจ่่ ายให้้

(แหม) แต่่ในปััจจุุบััน เมื่่�อผู้้�สร้า้ งสรรค์์มีีความรู้้ม
� ากขึ้้�น

ลิิขสิิทธิ์์�

สิิทธิิสำำ�หรัับงานสิ่่ง
ี บน DSP ซึ่่�งจ่่าย
� บัันทึึกเสีียงที่่�สตรีม

รวบสิิทธิิเหมืือนยุุคก่่อน ค่่ายเพลงมัักยัังมีีบทบาทเป็็น

จะเป็็นค่่ายเพลงที่่�ทำำ�การบัันทึึกหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่าย

แต่่ในส่่วนของสิิทธิิในงานดนตรีีกรรม ขึ้้�นอยู่่�กัับการทำำ�

ผู้้�บัันทึึกเสีียงและเป็็นเจ้้าของสิิทธิิในงานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง

ให้้กัับศิิลปิินผ่่านผู้้�ให้้อนุุญาตส่่งมอบเพลง ซึ่่�งโดยทั่่�วไป

สััญญาร่่วมกัันกัับผู้้�สร้า้ งสรรค์์

1.2 CA (Content Aggregator) หรืือ Music Dist-

tributor) คืือหน่่วยงานที่ทำ
่� ำ�หน้้าที่เ่� ป็็นตััวกลาง รวบรวม

ค่่ายเพลงไทยยุุคปััจจุุบััน (ซึ่่ง
� อาจจะสวมหมวกอีีกใบ

และจััดจำำ�หน่่ายดิิจิิทััลคอนเทนต์์ รวมไปถึึงจััดการสิิทธิิ

เป็็นพัับลิิชเชอร์์) ช่่วยดููแลสิิทธิิอะไรให้้ผู้้สร้้า
� งสรรค์์บ้้าง

ดิิจิิทััล โดยเป็็นผู้้�ถืือคอนเทนต์์ของเจ้้าของสิิทธิิไว้้ขาย

นอกจากมีี ภ ารกิิจหลัั ก คืือการค้้ น หาทาเล้้ นท์์ ผู้้�

เพื่่� อ ให้้ นำำ� ไปใช้้ ซ้ำำ� คอยเก็็ บ ค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์� ง านสิ่่� ง บัั นทึึ ก

สร้้างสรรค์์เพลงที่่�มีีความสามารถ สนัับสนุุนให้้พััฒนา

เสีียงที่่�ถููกสตรีีมหรืือทำำ�ซ้ำำ�บน DSP มาให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์

ทัักษะ จััดหาสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก ให้้คำ�ำ ปรึึกษา รวมถึึง

พููดง่่ายๆ ว่่า CA เป็็นบริิษัั ทจััดเก็็บค่่าสิิทธิิที่่�ดููแลหลาย

ทำำ�การตลาด เพื่่�อให้้งานถููกใช้้ในวงกว้้าง ยัังมีีหน้้าที่่ช่
� ว
่ ย

แพลตฟอร์์ม (ไม่่ใช่่แค่่ใน Youtube)

บริิหารและดููแลสิิทธิิให้้นัก
ั แต่่งเพลง ตรวจสอบการใช้้เพลงที่่�
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อยู่่�ในการดููแล และอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิในงานดนตรีีกรรมด้้วย
โดยพัับลิิชเชอร์์หลายๆ แห่่งในไทยก็็ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร

จััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์� (CMO) ที่่�เราจะแนะนำำ�ในลำำ�ดัับถััดไป

MCT

เพื่่� อ ให้้ เก็็ ท ภาพ ค่่ าย เพลงที่่� รั ับ บทเป็็ นพัั บ ลิิชเชอร์์

ในไทย ได้้แก่่

บริิษัั ท เทโร เอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษัั ท สไปร์์ซซี่่� ดิิสก์์ จำำ�กััด
บริิษัั ท มิิวซิิกมููฟ จำำ�กััด

บริิษัั ท วอท เดอะ ดััก จำำ�กััด

ดููแลสิิทธิิ
ประเภท
General

ดููแลสิิทธิิ
ประเภท
Digital

ตััวละครที่่� 3 - องค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์� (CMO)

CMO ย่่อจาก Collective Management Organization

แปลเป็็นไทยก็็คืือ องค์์กรบริิหารจััดการสิิทธิิของผู้้�สร้า้ งสรรค์์

หรืือเรีียกสั้้�นๆ ว่่าองค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์� ก็็เพราะว่่างาน
ดููแลสิิทธิิมัันมีีรายละเอีียดยุุบยั่่�บ งานที่่�หนัักที่่�สุุดก็็คืือการ

ตรวจสอบว่่าเพลงที่่ผู้
� ้�สร้า้ งสรรค์์เป็็นเจ้้าของถููกเอาไปใช้้โดย

ไม่่มีใี บอนุุญาตหรืือไม่่ ถ้้าคุณ
ุ คืือศิิลปิินนัักแต่่งเพลงอิิสระที่่�

ไม่่ได้้สังั กััดค่่ายใหญ่่หรืือเล็็กที่่ค
� อยดููแลสิิทธิิให้้คุณ
ุ อยู่่� การมีี

พาร์์ตเนอร์์จึึงเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็น CMO จึึงเรีียกว่่าเป็็นตััวละคร

ลัับตััวจี๊๊�ดที่่�คอยช่่วยเป็็นตััวแทนดำำ�เนิินการเก็็บค่่าสิิทธิิ เป็็น

ศููนย์์กลางงานลิิขสิิทธิ์์� ประสานการเจรจาต่่อรองกัับผู้้ใ� ช้้งาน

เพลง เพื่่�อเก็็บค่่าสิิทธิิมาให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์นั่่�นเอง

ทำำ�ไมต้้องมีี CMO มาช่่วยจััดเก็็บค่่าสิิทธิิ นัักแต่่งเพลง
ทำำ�เองไม่่ได้้เหรอ

ดนตรีก
ี รร ม

คำำ�ตอบคืือทำำ�เองได้้แต่่มัันเหนื่่�อย! ยกตััวอย่่าง ถ้้างาน

ดนตรีีของคุุณถููกนำำ�ออกแสดงในที่สาธาร
่�
ณะ ไม่่ว่าจ
่ ะในไทย

หรืือต่่างประเทศ เช่่น ในบาร์์ ร้้านอาหาร ห้้างฯ หรืือถููกนำำ�ไป

ออกอากาศทางวิิทยุุโทรทััศน์์ คุุณควรได้้รับ
ั ค่่าสิิทธิิในฐานะ

เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�งานดนตรีีกรรม แต่่ในชีีวิิตจริิงมัันเป็็นเรื่่�อง

ยากที่่นั
� ักแต่่งเพลงจะไปตรวจสอบด้้วยตนเองว่่ามีใี ครที่ไ่� หน
ใช้้งานเพลงของเราบ้้าง และยากที่่�จะตามเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� ห้้

ถููกต้้องครบถ้้วน CMO จะช่่วยสร้้างรายได้้จากเพลงตรงนี้้�

โดยที่ผู้
่� ้�สร้า้ งสรรค์์ไม่่ต้้องไปตามเก็็บเงิินเหล่่านั้้�นด้้วยตััวเอง

ให้้ยุ่่�งยาก

ผู้แ
้ ต่ง
่ เนื้้อร้้อง
ผู้แ
้ ต่่งทำำำนอง
พัับลิิชเชอร์์

เจ้้าของสิิทธิิ
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PART 1

ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรรู้้�

Phonorights
ดููแลสิิทธิิ
ประเภท
General

CA/MCN
ดููแลสิิทธิิ
ประเภท
Digital

สิ่่งบัน
ง
ย
ี
ั ทึึกเสี

บทบาท
ของผู้้�ช่่วย
ดููแลสิิทธิิ
ประเภทต่่างๆ
ศิิ ลปิิ น และนัั ก แต่่ ง เพลง ถ้้าอยากมองหา
CMO ในไทย ต้้องทำำ�ยัังไง

โดยปกติิ ถ้้าคุุณเป็็นศิิลปิินที่่�สัังกััดค่่ายเพลง หรืือ

พัับลิิชเชอร์์เจ้้าใหญ่่ เช่่น จีีเอ็็มเอ็็ม อาร์์เอส ส่่วนใหญ่่

ค่่ายเพลงของคุุณมัักจะจััดการดููแลสิิทธิิให้้เบ็็ดเสร็็จอยู่่�
แล้้ว แต่่ถ้้าคุุณเป็็นศิิลปิินอิิสระ ไม่่ได้้มีีค่่ายดููแล หากไป
‘จดแจ้้งลิิขสิิทธิ์์’� ที่่ก
� รมทรััพย์์สิินทางปััญญา (DIP) ว่่าผล

งานชิ้้นนี้้
์ น
� มาแล้้ว ก็็ยังั สามารถสมััคร
� �เราเป็็นผู้้�ประพัันธ์ขึ้้
เป็็นสมาชิิก CMO ทั้้ง� รายใหญ่่หรืือรายย่่อยต่่อได้้ เพื่่�อให้้

มีีองค์์กร ‘ดููแลและช่่วยเก็็บค่่าสิิทธิิ’ หากมีีใครนำำ�เพลง
ของคุุณไปใช้้ โดยสามารถเข้้าไปค้้นหาและทำำ�ความรู้้ �จััก

CMO ต่่างๆ ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
คลิิก

เพื่่�อให้้เก็็ทภาพ บริิษัั ทที่่�เป็็น CMO ในไทย ได้้แก่่

บริิษัั ท ลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
ี (ประเทศไทย) จำำ�กััด หรืือ
�

ค่า่ ยเพลง

เจ้้าของสิิทธิิ

MCT ดููแลและจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ง� านดนตรีีกรรม

บริิษัั ท โฟโนไรทส์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด หรืือ Phon-

norights ดููแลและจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ง� านสิ่่�งบัันทึึกเสีียง
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ไม่่เคยจะคิิดว่่ามัันจะเกิิดขึ้้�นกัับฉััน
E
Bm
อยากขอบคุุณเรื่่�องดีีและร้้ายที่่�ทำำ�ให้้เราได้้พบกััน…
ทำำ�ไมนัักแต่่งเพลง ถึึงควรให้้ MCT ช่่วยปกป้้องสิิทธิิ

เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับ MCT

นี่่�ไม่่ใช่่ขายตรง เรารู้้ �ว่านั
่ ักแต่่งเพลงอย่่างคุุณอยาก

รวย แต่่ ดูู แลสิิทธิิเองมัั น เหนื่่� อ ยเกิินไป นี่่� คืื อเหตุุ ผ ลที่่�

ชีีวิิตการเป็็นผู้้�สร้า้ งสรรค์์จากนี้้�ของคุุณจะง่่าย (และ

อยากแนะนำำ�ให้้คุณ
ุ รู้้ �จัก
ั CMO เจ้้าใหญ่่ ตััวจี๊๊�ดแห่่งวงการ

ลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
ี ผู้้�ที่่�จะพานัักแต่่งเพลงอย่่างคุุณไปพบวััน
�

คล่่องตััว) ขึ้้�น ด้้วยการเข้้าไปที่่� www.mct.in.th แล้้วลง

ค่่าลิิขสิิทธิ์์อ
� ย่่างที่่�ไม่่เคยคิิดมาก่่อน

MCT ดููแลเพลงที่่�คุุณ(และเพื่่�อนร่่วมแต่่ง) เป็็นเจ้้าของ

MCT ย่่อจาก Music Copyright Thailand
หรืือ บริิษัท
ั ลิิขสิิทธิ์์ด
� นตรีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เพลง หรืือเรีียกว่่าเกืือบ 100% ที่่�เผยแพร่่ในไทย และ

ทะเบีียนสมัค
ั รสมาชิิกแบบไม่่มีค่
ี ่าใช้้จ่่ายสัก
ั บาท เพื่่�อให้้

สดใสทางการเงิินต่่อจากนี้้�ไป ช่่วยคุุณสร้้างรายได้้จาก

โดยในตอนนี้้� MCT ดููแลลิิขสิิทธิ์์เ� พลงสากลหลายสิิบล้้าน

ดููแลลิิขสิิทธิ์์�เพลงไทยกว่่า 33,000 เพลง ยกตััวอย่่าง

ศิิลปิินที่่�เป็็นสมาชิิกของ MCT ก็็มีีทั้้�ง แสตมป์์ อภิิวััชร์ ์

คืือองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรที่่�รับ
ั บทบาทในการช่่วย

The TOYS แว่่นใหญ่่ สิิงโตนำำ�โชค หรืือแม้้แต่่วงดนตรีี

จัั ด เก็็ บ ค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์� ง านดนตรีีก รรมให้้ กัั บ นัั ก แต่่ ง เพลง

อย่่าง No One Else ที่่เ� ป็็นเจ้้าของเพลงในเนื้้อ
� หาพาร์์ตนี้้�

(รวมทั้้� ง พัั บ ลิิชเชอร์์) ถ้้ าคุุ ณ เข้้ าร่ ่ว มเป็็ นส มาชิิกของ

ก็็เป็็นสมาชิิก MCT ด้้วยเหมืือนกััน

MCT ก็็เหมืือนมีีผู้้�ช่่วยสร้้างรายได้้จากลิิขสิิทธิ์์�แบบเป็็น

ทุุกอย่่าง (ให้้เธอแล้้ ว) ทั้้�งเป็็นตััวแทนช่่วยดำำ�เนิินการ

จริิงๆ แล้้ ว องค์์ ก รจัั ด เก็็ บ ค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์�ในบ้้ าน เรามีี

จััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์� เป็็นศููนย์์กลางงานลิิขสิิทธิ์์� จััดสรรคืืน

หลายองค์์กร เพราะหลายค่่ายเพลงใหญ่่ในไทยก็็ดููแล

เงิินลิิขสิิทธิ์์ใ� ห้้สมาชิิก และช่่วยเป็็นคนกลางประสานและ

เรื่่�อ งลิิขสิิทธิ์์� ดนตรี ีก รรมของตัั ว เอง เช่่ น แกรมมี่่� ถืื อ

เจรจาต่่ อ รองเรื่่�อ งค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์�กัั บ ผู้้� ใช้้ ง านเพลงให้้ ด้้ ว ย

ลิิขสิิทธิ์์ก
์� ว่่า 8,000
� ว่่า 30,000 เพลง อาร์์เอสถืือลิิขสิิทธิ์ก

พููดง่่ายๆ ว่่าจะเป็็นคนไปคุุยกัับคนที่่�เอาเพลงไปใช้้ โดย

เพลง นั่่� นแปลว่่าถ้้าคุุณเป็็นนัักแต่่ งเพลงผู้้�สร้า
้ งสรรค์์

คุุณไม่่ต้้องไปดีีลเอง ไม่่ต้้องเก็็บเงิินเอง และไม่่ต้้องทำำ�

ดนตรีีตััวเล็็ กตัั วน้้ อย ที่่�ไม่่ได้้ มีีค่่ายคอยจัั ดการเรื่่�องนี้้�

สารพััดเอกสารที่่�คุุณไม่่ถนัั ด และรู้้ ไ� หมว่่ายิ่่�ง MCT มีี

ให้้อยู่่�เป็็นทุุนเดิิม ก็็ถึึงเวลาแล้้วล่่ะที่่�ต้้องเดิินเข้้ามาเป็็น

สมาชิิกผู้้�สร้า้ งสรรค์์เป็็นสมาชิิกจำำ�นวนมากเท่่าไร ก็็จะ

สมาชิิกของ MCT (ไม่่ต้้องเดิินมาจริิงๆ ก็็ได้้

ยิ่่�งช่่วยเพิ่่�มอำำ�นาจในการต่่อรองค่่าสิิทธิิและการใช้้งาน

เพื่่�อให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ได้้รับ
ั ประโยชน์์สููงสุุด

แถม MCT ยัังช่่วยเอาเพลงที่่�คุุณแต่่งไปลงทะเบีียน

เข้้าระบบเพื่่�อขอหมายเลข IPI หรืือเลขประจำำ�ตััวสากล

สำำ�หรัับผู้้�ประพัันธ์์ ในฐานข้้อมููลกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
และในระบบระหว่่างประเทศอีีกด้้วย ทำำ�ให้้งานของคุุณ
ได้้รับ
ั ความคุ้้�มครองในประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลก เพราะมีีคน
ช่่วยเรีียกเก็็ บค่่ าสิิทธิิคืืนให้้แก่่ ผู้้�สร้า
้ งสรรค์์ แม้้ว่่าจะมีี

การนำำ�เพลงไปใช้้ในต่่างประเทศก็็ตาม

14

คลิิก

)

PART 1

ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรรู้้�

แผนผัังการดููแลสิิทธิิของ MCT

ค่่า

รม

ลิิข

ร
รีีก

นต

สิิท
ธิ์� ง
์ า

นด
์ง� า

นด

นต

ธิ์
สิิท

รีีก
รร

ลิิข
ค่่า

ม

MCT

สมััครสมาชิิก
และอนุุญาต
ให้้ดููแลสิิทธิิ

Songwriters

Publisher

เซ็็นสััญญา

ส่่วนแบ่่งค่่าลิิขสิิทธิ์์�
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อจากนี้้�เพลงรัักทุุกเพลงนั้้�นจะเป็็ นของเธอเท่่านั้้�น
และต่่Bm
เธอเท่่านั้้�น เธอเท่่านั้้�น เธอเท่่านั้้�น…
นัักแต่่งเพลง ถ้้าเข้้าใจลิิขสิิทธิ์์�ไว้้ ไม่่ไส้้แห้้ง

จดเล็็กเชอร์์ตรงนี้้�ดีีๆ เพราะจะเป็็นประโยชน์์มาก

ได้้รับ
ั ค่่าสิิทธิิ/ค่่าลิิขสิิทธิ์์� สร้้างรายได้้ผ่่านการ

หากนัักแต่่งเพลง เจ้้าของสิิทธิิทั้้ง� หลาย รวมถึึงบุุคลากร

ออกใบอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิได้้

เพราะความรู้้ �นี้้� จ ะช่่ ว ยเพิ่่�ม มููลค่่ าทางเศรษฐกิิจให้้ กัั บ

จากนัักลงทุุน หรืือกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคาร เช่่น สิิทธิิในงาน

ปััญญาที่่�ส่่งต่่อถึึงลููกหลานได้้ด้้วย ใครว่่าเป็็นนัักแต่่ง

(*ตััวอย่่างการใช้้งานลิิขสิิทธิ์์�ในต่่างประเทศ)

ระดมทุุนได้้ ใช้้เป็็นหลัักประกัันในการระดมทุุน

ในอุุตสาหกรรมดนตรีี เข้้าใจเรื่่�องทรััพย์์สิินทางปััญญา

ดนตรีีกรรม สามารถใช้้เป็็นหลัักประกัันทางการเงิินได้้

อาชีีพของคุุณได้้อีีกทางหนึ่่�ง และยัังเป็็นทรัพ
ั ย์์สิินทาง

ขยายตลาดได้้ โดยเฉพาะทางออนไลน์์ เพราะ

เพลงต้้องไส้้แห้้ง บอกเขาไปว่่าไม่่จริิง!

ลิิขสิิทธิ์์�มีี ผ ลกัั บ การสร้้า งสรรค์์ ทา งดิิจิิทัั ล และขยาย

**ต่่อจากนี้้�ผู้้�สร้้างสรรค์์ที่�ไ่ ม่่ไส้้แห้้ง
ต้้องเป็็ นเธอเท่่านั้้�น

การเข้้าถึึงไปทั่่�วโลกได้้ เนื่่� องจากสนธิิสััญญา WIPO

ครอบคลุุมตลาดต่่างประเทศส่่วนใหญ่่ แถมปััจจุุบัันยััง

มีีหนทางสร้้างรายได้้ใหม่่ๆ เช่่น การขายในรููปแบบ NFT

นัักแต่่งเพลง มีีสิิทธิิอะไรบ้้าง

ค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรได้้

ใช้้ สิิทธิิ ของผู้้�สร้ ้ า งในการสร้้ า งรายได้้ ทา ง

เศรษฐกิิจ (ซื้้�อ/ขาย/เช่่า) และสิิทธิิทางศีีลธรรมในผล

รายได้้เกิิดจากเปอร์์เซ็็นต์์จากยอดจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์�

งานสร้้างสรรค์์ (เมื่่�อใครนำำ�ไปใช้้ ต้้องให้้เครดิิต)

และนี่่� คืือตััวอย่่างรายได้้ของศิิลปิินในต่่างประเทศที่่�มีี

มีีลิิขสิิทธิ์์คุ้้�
� ับต้้องไม่่ได้้ (ดนตรีี
� มครอง ทั้้ง
� งานที่่จั

ความคุ้้�มครองชััดเจน อ้้างอิิงจากบทความในเว็็บไซต์์

กรรม) จัั บต้้ องได้้ (สื่่�อบัันทึึกเสีียง) และงานในระบบ

www.rollingstone.com ปีี ค.ศ. 2012

ดิิจิิทััล (ออนไลน์์)

แสดงความเป็็นเจ้้าของสิิทธิิต่่อสาธารณชนได้้

หากมีีความขััดแย้้งในความเป็็นเจ้้าของ เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�

มีีภาระในการพิิสููจน์์ว่่าแท้้จริิงแล้้วคืือเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ที่่�

ถููกต้้องเพื่่�อที่่�จะเอาชนะคดีีเรีียกร้้องการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
จึึงควรมีีบัันทึึกสาธารณะในการเป็็นเจ้้าของสิิทธิิ

บัังคัับใช้้ลิิขสิิทธิ์์�ได้้ โดยการยื่่�นฟ้้องคดีีละเมิิด

ลิิขสิิทธิ์์� มีีสิิทธิิในการได้้รับ
ั ความเสีียหายตามกฎหมาย
(รวมค่่าทนายความและค่่าฟ้้องคดีี)

ประโยชน์์ที่่�ได้้จากลิิขสิิทธิ์์�ในมุุมอื่่�นๆ

รัับประโยชน์์จากความคุ้้�มครองอััตโนมััติิ ในบาง

ประเทศต้้องมีีการลงทะเบีียนลิิขสิิทธิ์์� แต่่ประเทศไทย
ลิิขสิิทธิ์์คุ้้�
� มครองอััตโนมััติิทัันทีี

ขายงานได้้ ใช้้ผลงานสร้้างสรรค์์ในทางธุุรกิิจ

และได้้รับ
ั ความคุ้้�มครองจากกฏหมายเพื่่�อหยุุดผู้้�คัด
ั ลอก

ผลงานสร้้างสรรค์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์ไ� ด้้
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นัักแต่่งเพลงฮิิต
มีีโอกาสสร้้างรายได้้จากลิิขสิิ ทธิ์์�แค่่ไหน

รายได้้จาก
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�
($)

ยอดขาย
อััลบั้้�ม
($)

ยอดขาย
แทร็็ก
($)

Dan
Wilson
นัักแต่่ง
เพลงฮิิต

ผู้้�ร่่วมแต่่งคำำ�ร้้อง
Some one Like You
/ Adele

TheDream
ผู้้�ร่่วมแต่่งทำำ�นอง
Umbrella / Rihanna

17

Benny
Blanco
ผู้้�ร่่วมแต่่งคำำ�ร้้อง
Moves Like Jagger /
Maroon 5

Music Copyright

101

**ต่่อจากนี้้�ผู้้�สร้้างสรรค์์ที่�ไ่ ม่่โดนเอาเปรีียบ
ต้้องเป็็ นเธอเท่่านั้้�น

ตีีความกฎหมายว่่าเจตนาที่่แ
� ท้้จริิงของคู่่�สััญญา

เป็็นการ ‘อนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิ’ หรืือ ‘โอนสิิทธิิ’ ต้้องพิิจารณา
จากพฤติิการณ์์ต่่างๆ ที่่�คู่่�สััญญาปฏิิบััติิต่่อกัันภายหลััง

แม้้ ว่่ านัั ก แต่่ ง เพลงควรจะเป็็ น เจ้้ า ของสิิทธิิงาน

จากทำำ�สััญญา ไม่่อาจถืือตาม ‘ชื่่�อสััญญา’ ให้้ดููเจตนา

ดนตรีีกรรมที่่�ตััวเองแต่่งแบบเต็็มๆ แต่่ในโลกความจริิง

ของคู่่�สััญญา มากกว่่าดููหััวข้้อหรืือชื่่�อของสััญญา

บางครั้้ง� ค่่ายเพลงกลัับกลายเป็็นผู้ไ้� ด้้สิิทธิินั้้�นไปแทน ซึ่่ง
�

แม้้ พรบ. ลิิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537 ไม่่ได้้ระบุุทางออก

โอกาสที่่�สิ่่�งนี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้ มีี 3 ทางก็็คืือ

ในเรื่่�องความไม่่เสมอภาคและความไม่่เป็็นธรรมระหว่่าง

ได้้มาโดยการว่่าจ้้าง ในลัักษณะที่่�เรีียกว่่าจ้้าง

ทำำ�ของ เช่่น ค่่ายเพลงจ้้างนัักแต่่งเพลง ให้้มาทำำ�งานให้้

คู่่�สััญญาเอาไว้้ แต่่ก็็มีีคำำ�พิิพากษาหนึ่่�งบอกไว้้ว่่า การ

ได้้มาโดยการจ้้างแรงงาน เช่่น จ้้างนัักแต่่งเพลง

ลิิขสิิทธิ์์�ไม่่ได้้ อนุุ ญาต ศาลให้้ชดใช้้ค่่าเสีียหายคิิดเป็็น

แอบอ้้ า งเอาเพลงไปใช้้ โ ดยผู้้�สร้ ้า งสรรค์์ ห รืือเจ้้ า ของ

แบบครั้้ง� เดีียวจบ

30% ของกำำ�ไร

ให้้มาทำำ�งานอยู่่�ภายใต้้บริิษัั ทค่่ายเพลง โดยให้้เงิินเดืือน

ประจำำ�

พรบ. ว่่าด้้ วยข้้อสััญญาอัั นไม่่เป็็นธรรม พ.ศ.

2540 ในประเด็็นนี้้�มีีคำำ�พิิพากษาหนึ่่�งบอกว่่า สััญญา

ได้้ ม าจากการซื้้� อ ลิิขสิิทธิ์์� หรืือทำำ� สัั ญ ญาซื้้� อ

สำำ�เร็็จรููปใดๆ อาจเป็็นข้้อสััญญาที่่�ไม่่เป็็นธรรมได้้ หาก

ขายขาดลิิขสิิทธิ์์ง� านดนตรีีกรรม หรืือที่่เ� รีียกว่่า Buyout

ปรากฏว่่ าข้้ อ ตกลงนั้้� นมีี ผ ลทำำ� ให้้ ผู้้�กำำ� หนดสัั ญ ญา
สำำ�เร็็จรููปได้้เปรีียบคู่่�สััญญาอีีกฝ่่ายหนึ่่�งเกิินสมควร

ข้้อสุุดท้้ายนี่่�แหละที่่�มัักเป็็นปััญหา และสร้้างความ

ไม่่เป็็นธรรมต่่อนัักแต่่งเพลงได้้ เพราะในการทำำ�สััญญา

ใช่่ การปล่่อยให้้เรื่่�องถึึงโรงถึึงศาล อาจไม่่คุ้้�มทั้้ง� แรง

นั้้� นๆ มัักพบว่่าคู่่�สััญญามีีอำำ�นาจต่่ อรองที่่�ไม่่เสมอกัั น

โดยฝ่่ายหนึ่่�งคืือค่่ายเพลง มัักได้้เปรีียบอีีกฝ่่ายหนึ่่�งมาก

กาย แรงใจ และเวลา สิ่่�งที่่�สำำ�คััญกว่่าคืือนัักแต่่งเพลง

ต้้องการที่่จ
� ะให้้นัักแต่่งเพลงทั้้ง� หลายเซ็็นสัญ
ั ญาผููกขาด

ภายใต้้สััญญาที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งจะสร้้างปััญหาวุ่่�นวาย

ต้้องตั้้�งต้้นตั้้�งแต่่ทำำ�สััญญาให้้แฟร์์ เพื่่�อให้้ไม่่ต้้องตกอยู่่�

จนเกิิดความไม่่เสมอภาคระหว่่างคู่่�สััญญา บริิษัั ทต่่างๆ

จนคุุณอาจเหนื่่�อยล้้าที่่�จะสู้้�ไปในที่่�สุุด

กัับตน (รวมถึึงสิิทธิิในการแสดงด้้วย) ด้้วยสััญญาที่่�ว่่า
นัักแต่่งเพลงจะมีีงานเข้้ามาแน่่นอน ซึ่ง่� หากผู้้�สร้า้ งสรรค์์

ทำำ�สััญญาโอนลิิขสิิทธิ์์�ในงานดนตรีีกรรมของตััวเองให้้

กัับค่่ายเพลงไปแล้้วล่่ะก็็ สิ่่ง
� ที่่เ� กิิดขึ้้�นต่่อคืือผลงานต่่างๆ

ที่่� นัั ก แต่่ ง เพลงสร้้า งขึ้้� นจ ะกลายเป็็นสมบััติิ ของบริิษัั ท

แทนที่่�จะเป็็นของตััวเอง และได้้รายได้้จากผลงานของ
ตนเองเพีียงแค่่ 1 ครั้้ง� แทนที่จ
่� ะได้้รายได้้ในทุุกด้้านอย่่าง

ที่่�พวกเขาสมควรได้้รับ
ั และหลัังจากนั้้�นก็็ไม่่มีีสิิทธิิใดๆ
ในงานดนตรีีกรรมที่่�ตนได้้สร้า้ งสรรค์์ขึ้้�นมาเลย เว้้นแต่่

การได้้รับ
ั เครดิิตว่่าเป็็นผู้้�ประพัันธ์์

น่่ า กลัั ว ใช่่ มั้้� ยล่่ ะ ถ้้ ามัั น เกิิดขึ้้� นกัั บ เธอแล้้ ว ก็็ ต้้ อ ง

เสีียใจด้้วยอย่่างสุุดซึ้้�ง แต่่ก็็ใช่่ว่่าจะหมดหวััง เพราะเรา

#YourMusicYourFuture

ทำำ�อย่่างไร หากเกิิดปััญหาเรื่่อ
� งการโอนสิิทธิิ/
ขายขาด

แคมเปญที่่�ตั้้ง
� ขึ้้�นในปีี ค.ศ. 2019 โดยนัักแต่่งเพลง เพื่่� อนััก
แต่่งเพลงด้้วยกัันเอง มีีจุด
ุ มุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�ในด้้าน
สิิทธิิและทางเลืือกต่่างๆ ของนัักแต่่งเพลง ซึ่่�งมีีสมาชิิกแล้้ว
มากกว่่า 15,000 คน โดยเป้้าหมายของโครงการคืือการให้้
ความรู้้� ไม่่เข้้าข้้างฝ่่ายใด เน้้นความถููกต้้องเป็็นหลััก และร่่วม
รณรงค์์ให้้นัก
ั แต่่งเพลงรู้้�ว่่าการ Buyout เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ถูก
ู ต้้อง!

ยัังมีีกฎหมายเป็็นที่่�พึ่่�ง

ไปขอความช่่วยเหลืือจากหน่่ วยงานราชการหรืือ

องค์์กรที่่�เป็็นกลาง เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา ดููแลเรื่่�องการทำำ�

สััญญาลิิขสิิทธิ์์�ที่่�ถููกต้้องเป็็นธรรม และมีีองค์์กรกลาง

*เพลง: ต่่อจากนี้้�เพลงรัักทุุกเพลงจะเป็็นของเธอเท่่านั้้น
�
/ ศิิลปิิน: No One Else คำำ�ร้้อง: ธารณ ลิิปตพัั ลลภ
ทำำ�นอง: กิิติิวััฒน์์ แสงประทีีป; จิิตติิพล ถาวรกิิจ; จิิรุุตถ์์ ตัันติิวรอัังกููร

ที่่�มาทำำ�หน้้าที่่�ไกล่่เกลี่่�ย ซึ่่�งถ้้าเรื่่�องถึึงโรงถึึงศาลแล้้ว ก็็
ยัังพอมีีช่่องทางอยู่่�บ้้าง อาทิิ

Note: การนำำ�เนื้้�อเพลงบางส่่ วนมาใช้้ในหนัังสืื ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เล่่มนี้้�
ผ่่านการขออนุุญาตจากเจ้้าของสิิทธิิก่่อนนำำ�มาใช้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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ฮาวทูู ทำำ�สััญญาร่่วมกัันให้้แฟร์์ๆ

สััญญาฉบัับนี้้� ซึ่่�งต่่อไปนี้้�จะเรีียกว่่า ‘สััญญา’ จััดทำำ�ขึ้้�นระหว่่างคู่่�สััญญาดัังนี้้�

ค่่ายเพลง ฝ่่ายหนึ่่�งกัับ ผู้้�สร้้างสรรค์์ อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง

ทั้้�งค่่ายเพลงและผู้้�สร้้างสรรค์์ ได้้ตกลงทำำ�สััญญาไว้้ต่่อกััน ดัังมีีข้้อความต่่อไปนี้้�
1. ผู้้�สร้า้ งสรรค์์กัับค่่ายเพลงรัับรู้้ �ร่ว่ มกัันว่่า จะไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการขายขาดลิิขสิิทธิ์์ง
� านดนตรีก
ี รรม (Bu

เพราะผู้้�สร้า้ งสรรค์์ควรได้้เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� และมีีโอกาสสร้า้ งรายได้้ต่่อไปในอนาคต

yout)

2. ทั้้ง� ค่่ายเพลงและผู้้�สร้า้ งสรรค์์จงจำำ�ไว้้ว่า
่ การโอนลิิขสิิทธิ์ตา
�์ มกฏหมาย ผู้้�สร้า้ งสรรค์์สามารถโอนทั้้ง� หมด
หรืือแค่่บางส่ว
่ นก็็ได้้ แถมจะโอนโดยกำำ�หนดระยะเวลาตลอดอายุก
ุ ารคุ้้�มครองลิิขสิิทธิ์ก็
�์ ไ็ ด้้ เพราะฉะนั้้น
� ผู้้�สร้า้ งสรรค์์
มีีสิิทธิิเลืือก
3. ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ต้้องหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่ถูู
่� กบัังคัับเข้้าทำำ�สััญญา หรืือ ไม่่มีสิิทธิิ
ี
เลืือกคู่่�สัญ
ั ญา หรืือ

ไม่่มีี

สิิทธิิเลืือกข้้อกำำ�หนดของสััญญา หรืือ ไม่่มีีสิิทธิิเลืือกที่่�จะทำำ�สััญญา เพราะค่่ายเพลงมัักมีี ‘สััญญา
มาตรฐาน’ มา
ให้้คู่่�สััญญาลงนาม โดยปฏิิเสธที่่�จะแก้้ไขสััญญา ถ้้าผู้้�สร้า้ งสรรค์์ได้้รับ
ั การเสนอสััญญาพวกนี้้�มา อย่่าเซ็็น!
4. ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ทุุกคนต้้องได้้รับ
ั ความคุ้้�มครอง และได้้รับ
ั คำำ�ปรึึกษาจากกรมทรัพ
ั ย์์สิินทางปััญญา ซึ่่�ง
ทางกรมฯ จะให้้บริิการจดทะเบีียนทรัพ
ั ย์์สิินทางปััญญา ให้้บริิการตรวจสอบข้้อมููลลิิขสิิทธิ์์แ
� ละให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�อง
ทรััพย์์สิินทางปััญญา
5. เมื่่�อผู้้�สร้า้ งสรรค์์แต่่งเพลงขึ้้�น ให้้จดลิิขสิิทธิ์์ทั
� ันทีี เพราะที่่�ผ่่านมา สิิทธิิในงานดนตรีก
ี รรมกลัับกลาย

เป็็น

ของค่่ายเพลงก็็เพราะว่่าผู้้�สร้า้ งสรรค์์ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีความรู้้เ� รื่่�องลิิขสิิทธิ์�์ เลยต้้องนำำ�เพลงไปนำำ�เสน
อให้้ค่่ายเพลง
แบบขายขาด
6. จำำ�ไว้้ว่าจริิ
่
งๆ แล้้วลิิขสิิทธิ์ทา
�์ งดนตรีมี
ี อ
ี ายุุนานมากเลย โดยที่ผู้
่� ้�สร้า้ งสรรค์์สามารถสร้า้ งรายได้้ไปยาวๆ
จนกระทั่่�งเสีียชีีวิิต และยัังบวกเพิ่่�มไปอีีก 50 ปีีหลัังเสีียชีีวิิต ซึ่่�งส่่งต่่อไปถึึงลููกหลานอีีกด้้วยนะ
ทั้้ง
� ค่่ายเพลงและผู้้�สร้า้ งสรรค์์ ได้้อ่่านสัญ
ั ญาอย่่างครบถ้้วน และตกลงตามเนื้้�อความในสัญ
ั ญาฉบัับนี้้�โดย

ตลอด จึึงลงลายมืือชื่่�อไว้้ต่่อหน้้าพยาน

...........................................

(ค่่ายเพลงที่่�น่่ารัักกัับผู้้�สร้้างสรรค์์)

........................................

(ผู้้�สร้้างสรรค์์ที่�่มีีความรู้้�เรื่่�องลิิขสิิทธิ์์)�
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ไม่่ว่่าคุุณจะเป็็นใคร อยู่่�ในหรืือนอกวงการดนตรีี ถ้้าเข้้าใจเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีไว้้ก็็สามารถเป็็น
ผู้้�(นำำ�เพลงไป)ใช้้ ที่่�ดีีมีีคุุณภาพได้้ เพราะการจะเอาเพลงไปใช้้ ไปร้้อง หรืือไปเปิิดในที่่�สาธารณะ
อัันเสรีีทั้้ง
� ในโลกออนไลน์์หรืือออฟไลน์์ แล้้วบอกว่่า โดนอ๊๊กโดนใจ เหตุุผลแค่่นี้้�มัันไม่่เพีี ยงพอ
เมื่่�อมองในมุุมของกฎหมาย การเอาเพลงไปใช้้แบบทะเล่่อทะล่่า ยัังทำำ�ให้้คุณมี
ุ
สิ
ี ิทธิเิ ป็็นผู้้�ต้้องหา
ในคดีีย้้อนหลััง ร้้องเพลงอยู่่�ดีีๆ อาจมีีตำำ�รวจมารอจัับ อาจถููกปลดคลิิปออกจากโซเชีียล ลาม
ไปถึึงโดนยื่่�นฟ้้องคดีีละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ได้้เลยนะยูู!
แต่่อย่่าเพิ่่� งช็็อกไป เพราะถ้้ายููจััสวอนนาเล่่นเพลงของซััมวัันจริิงๆ ล่่ะก็็ มัันมีีทางที่่�ถููกที่่�ควรอยู่่�
ต้้องทำำ�อะไรยัังไงได้้บ้้าง มายูู มาอ่่านกััน
20
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ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�นำำ�เพลงไปใช้้ควรรู้้�

ท่่อน A

E

ขอสารภาพ ตามโต๊๊ะตามตรง

เราจะว่่ากัันตามโต๊๊ ะตามตรง จะได้้ รู้้ใ� ห้้ชััดว่่า

เอาเพลงไปใช้้แบบไหน เข้้าข่่ายความผิิดอะไร

บ้้าง ซึ่่�งถ้้าเข้้าใจเรื่่�องนี้้�แค่่ทีีเดีียวก็็จะเริ่่ม
� เข้้าใจ

ภาพใหญ่่มากขึ้้�นว่่าทำำ�ไมการมีีตััวละครเชื่่�อม

ประสานใจตรงกลางที่่เ� รีียกว่่า CMO หรืือองค์์กร
จััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์อ
� ย่่าง MCT จะเข้้ามาช่่วยชีีวิิต
ของผู้้�นำำ�เพลงไปใช้้ให้้ไม่่เสีียหายหลายแสนได้้

ผิิดแบบไหน ละเมิิดสิิทธิิในการเผยแพร่่ต่่อ

ให้้สิิทธิิ

ให้้สิิทธิิ

1. เอาเพลงไปเปิิด ไปร้้องสด ในงาน
อีีเวนต์์ งานเทศกาลดนตรีี แพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ หรืือที่่� ไ หนก็็ ต ามที่่� จ ะมีี ค น
ภายนอกเห็็นได้้

ผู้้�สร้้างสรรค์์

ชำำ � ระค่่ า สิิ ท ธิิ 50%

ผิิดก็็ ว่่ากัันไปตามผิิด เพราะฉะนั้้� นท่่อนนี้้�

หมายเหตุุ: หากนัักแต่่งเพลงเป็็นสมาชิิก
ตรงกัับ MCT จะได้้รับ
ั ค่่าสิิทธิิ 100%

เอาเพลงไปใช้้ แบบไหนคืือความผิิด

พัั บลิิชเชอร์์
ให้้สิิทธิิ

สาธารณชน (Communication to the Public
Right)

ชำำ�ระ
ค่่าสิิ ทธิิ
50 %

กรณีีที่่�เข้้าใจผิิดบ่่อยๆ คืือการร้้องสดหรืือ

เปิิดเพลงคลอชิิลล์์ๆ ในร้้านอาหาร ร้้านกาแฟ ผัับ
บาร์์ ร้้านคาราโอเกะ โรงแรม ช่่องทางออนไลน์์

หรืืออีี เวนต์์ เ ล็็ ก ๆ เพราะคิิดว่่ า เป็็ นส ถานที่่� ปิิ ด

MCT

ไม่่ใช่่พื้้�นที่่�สาธารณะ แต่่เมื่่�อไหร่่เพลงถููกใช้้ใน

สถานประกอบการหรืือแพล็็ตฟอร์์มที่่�มีีรายได้้

หรืือนัับเป็็นการใช้้งานในเชิิงพาณิิชย์์ ไม่่ใช่่การ

ให้้สิิทธิิ

เปิิดฟัังส่่วนตััว คนที่่�เอาเพลงมาร้้องหรืือมาเปิิด

เฉยๆ น่่ะไม่่ผิิด แต่่ถืือว่่าเจ้้าของกิิจการ/เจ้้าของ

งาน/หรืือเจ้้าของคลิิป ทำำ�ผิิดกฎหมายลิิขสิิทธิ์์�

เข้้าให้้แล้้ว

ชำำ�ระ
ค่่าสิิ ทธิิ

ทำำ�ยัั ง ไงให้้ถูู ก เจ้้ า ของกิิจการ/เจ้้ า ของ

งาน/เจ้้าของคลิิป ต้้องจ่่ายค่่าสิิทธิิเผยแพร่่ใน

ง
ล
พ
เ
้
ช้
ผู้้�ใ

สถานประกอบการให้้กับ
ั เจ้้าของสิิทธิิ แต่่การเข้้า
ถึึงผู้้�สร้า้ งสรรค์์อาจยากเกิินไป จะให้้ง่่ายที่่�สุุด

ก็็คืือการจ่่ายผ่่าน CMO หรืือองค์์กรจััดเก็็บค่่า

ลิิขสิิทธิ์์�อย่่าง MCT โดยค่่าสิิทธิิที่่�จััดเก็็บไปนั้้�น

จะถููกหัักเป็็นค่่าจััดการไม่่เกิิน 20% ก่่อนจะนำำ�

ส่่วนที่่�เหลืือทั้้�งหมดไปให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ หรืือถ้้ามีี

พัับลิิชเชอร์์ จะแบ่่งให้้พับ
ั ลิิชเชอร์์ 50% และแบ่่ง
ให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์อีีก 50%

แผนผัังการจ่่ายค่่า
สิิทธิิในการเผยแพร่่ต่่อ
สาธารณชน
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แผนผัังการจ่่ายค่่า
สิิทธิิในการทำำ�ซ้ำ��ำ /
ซิิงโครไนซ์์ /
ดััดแปลง
2. เอาเพลงไปทำำ�ซ้ำำ�� ดััดแปลง
คััฟเวอร์์ หรืือเอาไปประกอบหนััง

ผู้้�สร้้างสรรค์์

ผิิดแบบไหน ละเมิิดสิิทธิิการทำำ� ซ้ำำ�

(Reproduction Right) สิิทธิิการทำำ� ซ้ำำ�

ให้้สิิทธิิ

เพื่่�อประกอบภาพเคลื่่�อนไหว (Synchron-

nization Right) หรืือสิิทธิิในการดััดแปลง

(Adaptation Right)

ชำำ�ระ
ค่่าสิิ ทธิิ
XX %

สำำ�หรัับการใช้้เพลงในสื่่�อที่่�ก้ำำ�ๆ กึ่่� งๆ

ว่่าจะเป็็นการใช้้ในเชิิงส่่วนตััวหรืือพาณิิชย์์

หัักส่่วน
แบ่่งค่่า
สิิทธิิ

เช่่น ยููทููบ ไม่่ว่าจ
่ ะเอาแค่่บางเสี้้�ยวนาทีีของ

เพลงไปประกอบคลิิป ไปร้้องคััฟเวอร์์ ทำำ�

คลิิปรีีแอคชั่่�น หรืือเอาไปดัั ดแปลงเนื้้� อ รีี

พัั บลิิชเชอร์์
หรืือค่่ายเพลง

มิิกซ์์ แล้้ วคิิดว่่าเป็็นการเอาใช้้แบบแฟร์์ๆ

ช่่ว ยโปรโมตเพลงให้้ ศิิ ลปิิ น ทั้้�งหมดนี้้� คืื อ

ให้้สิิทธิิ

ความคิิดที่่�ผิิดมหัันต์์ เมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�คลิิป

นั้้� นถูู กเผยแพร่่ล งในโลกออนไลน์์ แล้้ ว มีี

โอกาสจะทำำ�ให้้ผู้้�สร้า้ งหรืือเจ้้าของคลิิปเกิิด

รายได้้ ถืือว่่าเจ้้าของคลิิปทำำ�ผิิดกฎหมาย

ชำำ�ระ
ค่่าสิิ ทธิิ

ลิิขสิิทธิ์์แ
� ล้้วนะ

ทำำ�ยัังไงให้้ถููก ผู้้�สร้า้ ง/เจ้้าของคลิิป

ต้้ อ งขออนุุ ญ าตกัั บ เจ้้ า ของสิิทธิิโดยตรง
โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นการจ่่ายค่่าสิิทธิิให้้ถููก
ต้้องผ่่านทางพัับลิิชเชอร์์หรืือค่่ายเพลง ซึ่่�ง

เป็็นเจ้้าของสิิทธิิร่่วมกัับผู้้�สร้า้ งสรรค์์ โดย
พัับลิิชเชอร์์จะหัักค่่าสิิทธิิตามสััดส่่วนที่่�ได้้

ผู้้�ใช้้เพลง

ตกลงกัับผู้้�สร้า้ งสรรค์์ไว้้ในสััญญา
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ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�นำำ�เพลงไปใช้้ควรรู้้�

ท่่อน Chorus
E

C#m

อ้้ายจััสวอนน่่า เป็็ นแฟนยููได้้บ่่

F#m

ขั้้�นตอนการขอเป็็นแฟน (เพลง) ที่่�จ่่ายค่่าสิิทธิิอย่่างถููกต้้อง
ทีีนี้้� ยููน่่าจะพอเข้้าใจภาพกว้้างของการนำำ�เพลงไป
ใช้้ให้้ถููกต้้องแบบไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�กัันแล้้ว แต่่ยัังมีีเรื่่�อง
ที่ซั
่� บ
ั ซ้้อนขึ้้�นอีีกนิิด คืือประเภทของการใช้้สิิทธิิที่่แ
� บ่่งเป็็น
2 แบบ คืือแบบทั่่�วไปในโลกออฟไลน์์ กัับแบบดิิจิิทััลใน
โลกออนไลน์์ ซึ่่�งต้้องติิดต่่อหาตััวกลางที่่�ต้้องรู้้ �จัักกัันไว้้
เพราะการจะทำำ�ให้้ถููกต้้องนั้้�น ยัังไงเราก็็ต้้องติิดต่่อพวก
เขาแน่่นอน

1. การอนุุญาตให้้ใช้้ สิิ ท ธิิ ทั่่� ว ไป (General
License)

การแสดงเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน ทั้้�งแบบการ
แสดงสด (Live) และเพลงประกอบบรรยากาศ (Backgground Music)
การถ่่ายทอดออกอากาศ ทั้้ง
� ทางโทรทััศน์์ และ
ทางวิิทยุุ

ตััวละครที่่�ต้้องผููกมิิตรกัันไว้้ MPC องค์์กรจััดเก็็บ
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานย่่อยของ MCT ผู้้�ทำ�
ำ หน้้าที่่�
เป็็นคนกลางที่่ค
� อยประสานทั้้ง� เรื่่�องเงิินและใจ ระหว่่างผู้้�
ใช้้เพลงกัับผู้้�สร้า้ งสรรค์์ ทำำ�งานจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ปร
� ะเภท
ทั่่ว
� ไปให้้กัับ CMO ฝั่่�งงานดนตรีีกรรม (MCT) และ CMO
ฝั่่�งงานสิ่่ง� บัันทึก
ึ เสีียง (Phonorights) สรุุปง่าย
่ ๆ ว่่า MPC
คืือคนที่เ่� ราต้้องจ่่ายค่่าสิิทธิิให้้ เพื่่�อให้้เขาออกใบอนุุญาต
ให้้เรา แล้้วเขาจะเอาเงิินเราไปส่่งต่่อให้้เจ้้าของสิิทธิิที่แ
่� ท้้
จริิง
การจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�ของ MPC มีีหลายประเภท
ยกตััวอย่่างเช่่น การเอาเพลงไปใช้้ในการแสดงสดอย่่าง
อีี เวนต์์ ที่่�มีีเพื่่�อการจัั ดแสดง โฆษณา หรืือขายสิินค้้ า/
บริิการ มีีอััตราค่่าจััดเก็็ บ*อยู่่�ที่่� 3 เพลงแรก 10,000
บาท(ต่่อเพลง) และเพลงต่่อไป 2,000 บาท(ต่่อเพลง)
นอกจากนี้้�ยัังมีีอััตราแบบเหมาๆ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
หรืือผู้้�จััดงานอีีเวนต์์ ที่่�จะทำำ�ให้้ได้้ใบอนุุญาตมาครอบ
ครองอีีกด้้วย *หมายเหตุุ: ราคาอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามที่่�เจ้้าของ
สิิทธิิ/CMO กำำ�หนด

สำำ�หรัับผู้้�ประกอบกิิจการที่่�จ่่ายค่่าสิิทธิิแบบเหมาๆ
จะได้้ใบอนุุญาตเวอร์์ชั่่นจั
ั ต้้องได้้ ควรเอามาใส่่กรอบติิด
� บ
ในร้้านเพื่่�อใช้้แสดงสิิทธิิตามกฎหมาย และสิ่่ง� นี้้�ยังั แสดงให้้
นัักดนตรีีที่ม
่� าเล่่นสดที่่ร้� าน
้ ได้้รู้้ �อีีกด้้วยว่่า เขาจะสามารถ
เล่่นเพลงไหน ค่่ายไหน ในลิิสต์์เพลงที่เ่� จ้้าของกิิจการซื้้อ
�
แบบเหมาๆ มาแล้้วอีีกด้้วย
แต่่ถ้า
้ ยัังนึึกภาพไม่่ออกว่่าความสััมพัันธ์แ
์ บบเราสอง
สามสี่่�คนในวงจรจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์นี้้
์� �มัน
ั เป็็นยัังไง ไม่่เป็็นไร
เราทำำ�แผนผัังความสััมพัันธ์นี้้
์ �ให้้เข้้าใจง่่ายขึ้้น
�
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ความสััมพัันธ์์ของ
เราสามสี่่�คนบนสิิทธิิ
ประเภท General
นัักแต่่งเพลง
งานดนตรีีกรรม

ค่่ายเพลงเจ้้าของสิิทธิิ
งานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง

มอบ
อำำ�นาจ

ชำำ�ระ
ค่่าสิิทธิิ

มอบ
อำำ�นาจ

MCT
มอบ
อำำ�นาจ

Phonorights

ชำำ�ระ
ค่่าสิิทธิิ

มอบ
อำำ�นาจ

ชำำ�ระ
ค่่าสิิทธิิ

ชำำ�ระ
ค่่าสิิทธิิ

MPC
มอบ
อำำ�นาจ

ชำำ�ระ
ค่่าสิิ ทธิิ

ร้้านอาหาร / ผัับบาร์์ /
สายการบิิน / คาราโอเกะ
/ โรงแรม / โทรทััศน์์ /
วิิทยุุ
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2. การอนุุญาตให้้ใช้้ สิิ ท ธิิ ป ระเภท
ดิิจิต
ิ อล (Digital License)
ดาวน์์โหลดเพลง (Music Download)

ฟัังเพลงออนไลน์์ (Music Streaming)

ชมวิิดีีโอตามสั่่�ง (Video On Demand)
และอื่่�นๆ

ความสััมพัันธ์์
ของเราสามสี่่�คน
บนสิิทธิิประเภท
Digital
นัักแต่่งเพลง

ช่่องทางที่่�ทำำ�รายได้้ให้้ผู้้�สร้า
้ งสรรค์์ยุุคนี้้�

เจ้้าของสิิทธิิ
งานดนตรีีกรรม
(เนื้้�อร้้องและทำำ�นอง)

อย่่างมากคืือธุุรกิิจออนไลน์์ที่ใ่� ช้้ดนตรีเี ป็็นหลััก

ซึ่่�งทำำ�ให้้ต้้องมีีการจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีกั
ี ับ
เหล่่า DSP (Digital Service Provider) เช่่น

ค่่ายเพลง

เจ้้าของสิิทธิิ
งานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง
(งานมาสเตอร์์)

Youtube Facebook Spotify Apple Music

iTunes Joox โดยที่่�แพล็็ตฟอร์์มเหล่่านี้้�ก็็จะไป
เก็็บค่่าสมาชิิกกัับผู้้�ใช้้ต่่ออีีกทอดหนึ่่�ง

ตัั ว กลางคนที่่� 1 MCT องค์์ ก รจัั ด เก็็ บ

ลิิขสิิทธิ์เ์� จ้้าใหญ่่ที่ดูู
่� แลเพลงจำำ�นวนมากในไทย

เป็็นคนกลางที่่�คอยประสานทั้้�งเรื่่�องเงิินและใจ

ระหว่่างผู้้�ใช้้เพลงกัับผู้้�สร้า
้ งสรรค์์ ทำำ�งานจััด

เก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์ใ์� นการเผยแพร่่ประเภทดิิจิิทััลให้้

มอบอำำ�นาจ

กัับฝั่่�งงานดนตรีีกรรม

ชำำ�ระค่่าสิิ ทธิิ

MCT

ตััวอย่่างค่่าสิิทธิิของบริิการมิิวสิิคสตรีีมมิ่่ง�

มีีอััตราค่่าจััดเก็็บอยู่่�ที่่� xx% ของรายได้้ทั้้ง� หมด

ชำำ�ระค่่าสิิ ทธิิ

มอบอำำ�นาจ

MCN

CA

หรืือบริิการดาวน์์โหลดเพลง ก็็จะมีีอััตราค่่าจััด
เก็็บอยู่่�ที่่� xx% ของราคาขาย

ตััวอย่่างของการนำำ�เพลงเผยแพร่่ในธุุรกิิจ

ออนไลน์์แบบที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ดนตรีเี ป็็นหลััก เช่่น เอา
เพลงไปใช้้ในวิิดีีโอและเพลงแบคกราวด์์ จะมีี

อััตราค่าจั
่ ด
ั เก็็บอยู่่�ที่่� 5,000 บาท/เพลง/ปีี และ

ถ้้าเอาไปใช้้ในโฆษณาสื่่�อออนไลน์์ เป็็นสปอต

ให้้อนุุญาต
(License)

ชำำ�ระค่่าสิิ ทธิิ

ให้้อนุุญาต
(License)

ชำำ�ระค่่าสิิ ทธิิ

โฆษณา 30 วิินาทีี จะมีีอััตราค่่าจััดเก็็บอยู่่�ที่่�
6,000 บาท/วิิดีีโอ/เดืือน *หมายเหตุุ: ราคาอาจ

เปลี่่�ยนแปลงได้้ตามที่่�เจ้้าของสิิทธิิ/CMO กำำ�หนด

หมายเหตุุ: ผู้้�ใช้้งานจะต้้องจ่่ายค่่า Sync

ก่่อนนำำ�ไปเผยแพร่่ในสื่่�อต่่างๆ

ตััวกลางคนที่่� 2 บรรดาหน่่วยงานที่่�เป็็น

Digital
Service
Provider

MCN/CA เจ้้าต่่างๆ ที่่�คอยเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�ฝั่่�ง

งานสิ่่� ง บัั นทึึ ก เสีี ย งที่่� ถูู กสตรีีม หรืือทำำ� ซ้ำำ� บน

DSP มาให้้ผู้้�สร้า้ งสรรค์์

24

Digital
Service
Provider

PART 2

ลิิขสิิทธิ์์�ดนตรีีที่่�ผู้้�นำำ�เพลงไปใช้้ควรรู้้�

ท่่อน B
B

อ้้ายให้้ฟรีีๆ เพราะว่่าคนนี้้�อ้้ายนั้้�นถููกใจ

เช็็กลิิสต์์ เช็็กตััวเองก่่อนเอาเพลงใครไปใช้้

ก่่อนจะไปหาทำำ�ด้้วยการเอาเพลงที่่�หััวใจมัันเรีียกร้้องฮ้้องดัังๆ ข้้างในมาใช้้ ไอมีีเช็็กลิิสต์์มาฝากยูู เป็็นคำำ�เตืือน

ตััวโตๆ ที่่�อยากให้้อ่่านดููว่่าเข้้าใจถููกต้้องตรงกััน ทำำ�เครื่่�องหมายว่่าไม่่ตกหล่่นตรงไหนก่่อนจากกัันไปในพาร์์ตนี้้�

checklist

เข้้าใจแล้้วว่่าเงื่่�อนไขของการจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์� คืือการเอาเพลงไปใช้้ในพื้้�นที่่�เพื่่�อการค้้า

แต่่ถ้้าเป็็นงานส่่วนตััว เช่่น งานแต่่งงาน งานวัันเกิิด ในปััจจุุบัันเจ้้าของสิิทธิิอนุุโลมให้้ใช้้ได้้
ยกเว้้นเอาไปเผยแพร่่ในช่่องทางที่่�เกิิดสร้้างรายได้้ขึ้้�นมา

เลิิกคิิดแล้้วว่่าทุก
ุ อย่่างที่มี
่� ใี ห้้โหลด ให้้ฟัง
ั ในโลกออนไลน์์เป็็นของฟรีีหรืือเป็็น Fair Use

เพราะทรััพย์์สิินทางปััญญาทุุกอย่่างล้้วนมีีลิิขสิิทธิ์์ทั้้
� �งนั้้�น

รู้้แ
� ล้้วว่่าก่่อนนำำ�เพลงไปใช้้ ทำำ�ซ้ำำ� ดััดแปลง เผยแพร่่ต่่อสาธารณชน มองหาเจ้้าของสิิทธิิ

ในเพลงนั้้�นที่่�เว็็บไซต์์ของกรมทรััพย์์สิินทางปััญญาก่่อน

คลิิก

ทราบแล้้วว่่าการขอลิิขสิิทธิ์ต้
์� ้องขอทั้้ง� ฝั่่�งงานดนตรีีกรรมและสิ่่ง� บัันทึก
ึ เสีียง และยัังต้้อง

ดููด้้วยว่่าเป็็นสิิทธิิในการใช้้งานประเภทไหน ขอสิิทธิิแบบทั่่ว
� ไปหรืือดิิจิิทััล ต้้องจ่่ายกี่่�สิิทธิิ และ
ในแต่่ละขั้้นต
� าคอยจััดเก็็บค่่าสิิทธิิเหล่่านั้้�น
� อนใครเป็็นคนจััดเก็็บ โดยอาจมีีหลายตััวละครที่่ม
				สิิทธิิฝั่่�งงานดนตรีีกรรม ไม่่ว่่าประเภททั่่�วไปหรืือดิิจิิทััล จ่่ายผ่่าน
				ตััวกลางได้้แก่่ MCT หรืือ CMO เจ้้าอื่่�นๆ

				สิิทธิิฝั่่�งงานสิ่่�งบัันทึึกเสีียง ถ้้าเป็็นการใช้้งานประเภททั่่�วไป จ่่ายผ่่าน	
				ตััวกลาง ได้้แก่่ Phonorights หรืือ CMO เจ้้าอื่่�นๆ

				สิิทธิิฝั่่�งงานสิ่่ง
� บัันทึึกเสีียง ถ้้าเป็็นการใช้้งานประเภทดิิจิิทััล จ่่ายผ่่าน
				ตััวกลาง ได้้แก่่ MCN/CA เจ้้าต่่างๆ

ถ้้าเอาเพลงมาประกอบโฆษณาแบบไม่่ดััดแปลง ต้้องจ่่ายค่่าสิิทธิิในส่่วนของซิิงโครไนซ์์

ทั้้ง� ดนตรีีกรรมและงานสิ่่ง� บัันทึก
ึ เสีียง และสิิทธิิในการเผยแพร่่ต่อ
่ สาธารณชน แต่่ถ้า
้ เอาเพลง
มาแปลงเนื้้�อร้้องเพื่่�อประกอบหนัังโฆษณา ต้้องจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� นส่่วนสิิทธิิในการทำำ�ซ้ำำ� ต่่อ

ด้้วยสิิทธิิในการดััดแปลง และสิิทธิิในการเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน

ถ้้าเป็็นนัักร้้องและนัักดนตรีี ก่่อนเล่่นสดที่่�ร้าน
้ อีีเวนต์์ หรืือรายการไหน ต้้องไม่่ลืืมที่่�จะ

ขอดููใบอนุุญาตของเจ้้าของร้้านหรืือเจ้้าของงานก่่อนทุุกครั้้ง� เพื่่�อดููว่่าร้อ
้ งเพลงไหนค่่ายไหน

ได้้บ้้าง (แม้้จะเป็็นเพลงเก่่าของตััวเองก็็ตาม) ป้้องกัันการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์โ� ดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ

*เพลง: I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ? (อ้้ายจััสวอนน่่าเป็็นแฟนยููได้้บ่่ ?) / ศิิลปิิน เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง: สิิงโต นำำ�โชค
Note: การนำำ�เนื้้�อเพลงบางส่่วนมาใช้้ในหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์เล่่มนี้้� ผ่่านการขออนุุญาตจากเจ้้าของสิิทธิิก่่อนนำำ�มาใช้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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สวััสดีีคุุณผู้้�แต่่ง ผู้้�ร้้อง และผู้้�ฟัง
ั (ดนตรีี) ทุุกท่่านอีีกครั้้ง
�
นี่่�คือ
ื บทส่่งท้้ายก่่อนการจากลา รัับรองว่่าจะเป็็นช่่วงส่่งท้้ายที่่�สุุดฟิิน เพราะว่่าเราจะตอบคำำ�ถาม
� มาเป็็น
เรื่่�องลิิขสิิทธิ์์แ
ุ เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีี จำำ�ลองขึ้้น
� บบรวดเดีียวจบ โดยแบ่่งตามบทบาทที่่�คุณ
12 ตััวละครกลางๆ ให้้เข้้าใจง่่ายที่่�สุุด ไม่่ว่าคุ
่ ณจ
ุ
ะเป็็นบุุคคลไหนในจัักรวาลดนตรีี ตรงนี้้�มีคำ
ี ำ�ตอบ
ให้้ โดยที่่�คุุณผู้้�ฟัง
ั ไม่่ต้้องอ่่านพาร์์ตอื่่�นเลยก็็ยัังได้้
แต่่ถ้้าอยากเข้้าใจภาพรวม ก็็แนะนำำ�ให้้ย้้อนไปอ่่านพาร์์ตที่่� 1 และ 2 ก่่อนนะ

*เพลง: เอาปากกามาวง / ศิิลปิิน: Bell Warisara คำำ�ร้้อง ทำำ�นอง: กฤษติิกร พรสาธิิต
เพลง: ลองรวย / ศิิลปิิน: DTK BOY BAND คำำ�ร้้อง ทำำ�นอง: ก้้อง ห้้วยไร่่; นำำ�โชค ทะนััดรััมย์์; อุุดม แต้้พานิิช
*Note: การนำำ�เนื้้�อเพลงบางส่่วนมาใช้้ในหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์เล่่มนี้้� ผ่่านการขออนุุญาตจากเจ้้าของสิิทธิิก่่อนนำำ�มาใช้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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PART 3

ถามตอบเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์� ผ่่าน 12 ตััวละครที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีี

01
Artist

คุุณคืือ ศิิ ลปิินยุุคใหม่่ที่่�แต่่งเพลงเอง
Q: ทำำ�เพลงดัังได้้ล้้านวิิว คนคััฟเวอร์์เพีี ยบ จะมีีสิิทธิิรวยจากลิิขสิิทธิ์์ไ� หม?
A: มีีสิิทธิิรวยจนต้้องร้้องว่่า *รู้้�ใช่่ไหมว่่าพี่่�ใช้้เงิินไม่่ทััน เงิินเข้้าบััญชีีทุุกวััน สิ่่�งที่่�คุุณต้้อง

เช็็กลิิสต์์ให้้ครบเพื่่� อมุ่่�งสู่่� หนทางการเป็็นเศรษฐีี เอ้้ย ศิิ ลปิินที่่�ไม่่ไส้้ แห้้ง มีี 3 อย่่าง
เอาล่่ะ มาลองรวยไปพร้้อมๆ กััน
ค่่าสิิทธิิ (CMO) เจ้้าอื่่�นๆ มาช่่วยดููแลสิิทธิิในการทำำ�ซ้ำำ�

หาคนดููแลสิิทธิิงานดนตรีีกรรมให้้

ดััดแปลง หรืือซิิงโครไนซ์์เช่่นกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณจะเดิินไป

ถ้้าคุุณเป็็นนัักร้้องที่่�แต่่งเพลงเอง แล้้วมีีค่่าย

เพลงมาชัั ก ชวนให้้เข้้าสัั ง กัั ด ต้้องเริ่่ม
� จากการเซ็็ น

หาใคร หรืือค่่ายเพลงของคุุณเป็็นพาร์์ตเนอร์์กัับองค์์กร

เป็็นเจ้้าของสิิทธิิในส่่วนไหนเท่่าไหร่่ โดยผู้้�แต่่งเนื้้�อร้้อง

ดููแลการใช้้สิิทธิิประเภทดิิจิิทััล เช่่น เอาเพลงไป

สััญญาให้้แฟร์์ที่่สุ
� ด
ุ แบ่่งสััดส่ว
่ นกัันให้้ชัด
ั เจนว่่าใครร่่วม

ไหนอยู่่�

และทำำ�นองควรจะได้้สิิทธิิในงานดนตรีีกรรมให้้มากที่สุ
่� ด
ุ

คััฟเวอร์์ในยููทููบ โดยปกติิแล้้วคุุณหรืือค่่ายเพลงของคุุณ

ว่่าค่่ายเพลงจะมีีส่ว
่ นร่่วมในการบัันทึก
ึ เสีียงแค่่ไหน และ

หรืือ MCN (Multi Channel Network) ซึ่่� ง มีี ห ลาก

ก็็ควรมีีส่่วนในสิิทธิิก้้อนนี้้�ด้้วย สิ่่�งสำำ�คััญคืืออย่่าปล่่อย

งานมาสเตอร์์ที่ถูู
่� กเอาไปทำำ�ซ้ำำ� ดััดแปลง หรืือซิิงโครไนซ์์

สามารถเดิินเข้้าไปหา CA ( Content Aggregator)

ส่่วนสิิทธิิในงานสิ่่ง� บัันทึก
ึ เสีียง (มาสเตอร์์) ก็็ขึ้้น
� อยู่่�กัับดีีล

จะแบ่่งสััดส่่วนกัับผู้้�แต่่งเท่่าไหร่่ จะให้้แฟร์์ที่่�สุุด ผู้้�แต่่ง

หลายบริิษัั ท เพื่่�อให้้มาบริิหารค่่าลิิขสิิทธิ์์�ให้้ในส่่วนของ

ให้้ค่่ายเพลงซื้้�อสิิทธิิของคุุณไปแบบเหมา หรืือที่่�เรีียกว่่า

โดยหน่่ ว ยงานเหล่่ านี้้� จ ะทำำ� งานร่่ว มกัั บ แพล็็ ต ฟอร์์ม

สิิทธิิให้้คุุณ ซึ่่�งหลายค่่ายเพลงในเมืืองไทยก็็เลืือกที่่�จะ

Music iTunes Joox เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือเจ้้าของช่่อง

เพื่่�อให้้มาช่่วยดููแลงานดนตรีีกรรมให้้เพลงของศิิลปิินใน

เพื่่�อแลกกัับเปอร์์เซ็็นต์์ของรายได้้จากโฆษณาจากช่่อง

buyout เป็็ นอัั น ขาด ทีี นี้้� ก็็ จ ะมีี ค่่ายเพลงเป็็นคนดููแล

ดิิจิิทััลต่่างๆ เช่่น Youtube Facebook Spotify Apple

เป็็นสมาชิิก MCT หรืือองค์์กรตััวแทนจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�

ทั้้�งในมุุมการผลิิต การตลาด และการจััดการสิิทธิิดิิจิิทััล

สัังกััดอีีกทีี

นั่่�นเอง

สมาชิิก MCT เพื่่�อให้้เพลงของคุุณมีีองค์์กรตััวแทนมา

รอรัับเงิินค่่าสิิทธิิเข้้าบััญชีี

ลิิขสิิทธิ์ด้
์� ้านเนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง ทีีนี้้�ไม่่ว่า
่ เพลงของคุุณจะถููก

ขาดตกบกพร่่องแล้้ว ค่่าสิิทธิิงานดนตรีีกรรมส่่วนใหญ่่

ดิิจิิทััล คุุณก็็จะมั่่น
่ ขสิิทธิ์์แ
� น่่ๆ ยิ่่ง� ถ้้าเพลงของ
� ใจว่่าได้้ค่าลิิ

ก่่อนส่่งเงิินค่่าสิิทธิิให้้เราและค่่ายเพลงตามสััดส่ว
่ น ส่่วน

ทะเบีียนและทำำ�ข้้อตกลงกัับ MCT ให้้งานของเราได้้รับ
ั

ถ้้ายอดวิิวยููทููบปัังๆ ยอดฟัังสตรีีมมิ่่�งอลัังการ ยิ่่�งหมาย

ศิิลปิิน แม้้ถููกนำำ�เพลงไปเผยแพร่่ในต่่างประเทศเลยล่่ะ

ยอดเงิินจุุกจิิกไม่่น่่าตื่่�นเต้้นอะไร แต่่เรื่่�องที่่�สำำ�คััญกว่่า

หาคนดููแลสิิทธิิงานสิ่่�งบัันทึึกเสีียงด้้วย

สร้้างสรรค์์ และยัังมีีอายุุต่่อไปได้้อีีก 50 ปีี (ส่่งต่่อไปถึึง

แต่่ถ้้าคุุณไร้้สัังกััด อย่่างแรกคืือควรสมััครเป็็น

เมื่่�อเพลงของคุุณมีีคนรัับไปดููแลสิิทธิิในทุุกด้้าน ไม่่

ช่่วยจััดการเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�ในส่่วนของดนตรีีกรรม ดููแล

ได้้ทุก
ุ สามเดืือน โดย MCT จะหัักค่่าจััดการไม่่เกิิน 20%

นำำ�ไปเผยแพร่่ในการแสดงสด ทีีวีี วิิทยุุ หรืือแพล็็ตฟอร์์ม

คุุณดัังไม่่หวาดไม่่ไหวไปไกลถึึงระดัับโลก ก็็สามารถลง

ค่่ าสิิทธิิงานมาสเตอร์์ ส่่วนใหญ่่จะได้้ รับ
ั ทุุกเดืือน ยิ่่�ง

ความคุ้้�มครองทั่่�วโลก และช่่วยเก็็บค่่าสิิทธิิคืืนให้้แก่่คุุณ

ถึึ งจำำ�นวนเงิินค่่ าสิิทธิิที่่�จะได้้ มากขึ้้�น ฟัังดููเหมืือนเป็็น

คืือ ลิิขสิิทธิ์์เ� หล่่านี้้�จะครอบคลุุมไปตลอดช่่วงชีีวิิตของผู้้�

ทายาท) หลัังจากผู้้�สร้า้ งสรรค์์เสีียชีีวิิตอีีกแน่่ะ สััมผััสถึึง

ดููแลการใช้้สิิทธิิประเภททั่่ว
� ไป เช่่น เอาเพลงของ

ความรวยสมใจเลยมั้้�ยล่่ะคุุณศิิลปิินนัักแต่่งเพลง

คุุณไปประกอบหนัังโฆษณาที่่�ฉายในโทรทััศน์์ ก็็ต้้องมีี

หน่่วยงานอย่่าง Phonorights หรืือองค์์กรช่่วยจััดเก็็บ
คลิิก ย้้อนไปคำำ�ถาม
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ถามตอบเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์� ผ่่าน 12 ตััวละครที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีี

02
Composer

คุุณคืือ นัักแต่่งเพลงและคนเบื้้�องหลััง
Q: ไม่่ได้้ร้อ้ ง แต่่มีีส่่วนร่่วมในการแต่่งเนื้้�อและทำำ�นอง จะได้้ค่่าลิิขสิิทธิ์์กั
ั เขาด้้วยไหม?
� บ
A : ผู้้� แ ต่่งเพลงก็็ คืื อ ผู้้�สร้้ า งสรรค์์ และผู้้�สร้้ า งสรรค์์ ต้้ อ งเป็็ น เจ้้ า ของลิิ ข สิิ ท ธิ์์�

ในงานดนตรีีกรรม! เพลงเราของเรา ไม่่ว่่าใครจะเอาเพลงที่่�คุุณแต่่งไปเผยแพร่่
คัั ฟ เวอร์์ ประกอบคลิิ ป หรืื อ กระทั่่� ง ประกอบหนัั ง คุุ ณ ก็็ ต้้ อ งได้้ ค่่ าลิิ ข สิิ ท ธิ์์� ด้้ ว ย
ไปรีีเช็็กกัันสัักหน่่อยว่่าถ้้าไม่่อยากเสีียสิิทธิินี้้�ไปฟรีีๆ ต้้องทำำ�ยัังไงบ้้าง

ถ้้าแต่่งคนเดีียวทั้้ง
� เนื้้�อร้้องและทำำ�นอง ก็็แค่่อย่่า

รอรัับเงิินค่่าสิิทธิิเข้้าบััญชีี เงิินที่่�คุุณนัักแต่่งเพลง

ให้้ค่่ายเพลงมาเป็็นเจ้้าของสิิทธิิเต็็มๆ ด้้วยการจ่่ายเงิิน

จะได้้กััน โดยปกติิค่่าลิิขสิิทธิ์์ข
� องเพลงๆ หนึ่่�งมัักจะแบ่่ง

แบบครั้้ง� เดีียวจบ ถ้้ามีีสััญญาก็็ดููสััญญากัันดีีๆ ว่่าคุุณ

ออกเป็็น เนื้้�อร้้อง 50% ทำำ�นอง 50% ส่่วนเรีียบเรีียงมััก

แต่่งกัันหลายคน สิ่่ง� ที่่คุ
� ณ
ุ นัักแต่่งเพลงต้้องทำำ�คืือตกลง

ได้้เงิินจากส่่วนนี้้�นะ เพราะถืือเป็็นการถููกจ้้างครั้้ง� เดีียว

จะได้้สิิทธิิในส่่วนของงานดนตรีีกรรมแค่่ไหน แต่่ถ้้าร่่วม

จะไปแบ่่งจากทำำ�นอง แต่่ถ้้าคุุณเป็็นโปรดิิวเซอร์์ก็็จะไม่่

ทำำ�สััญญาเรื่่�องลิิขสิิทธิ์ง์� านดนตรีีกรรมกัันให้้แฟร์์ๆ ไม่่ว่า
่

จบหรืือเป็็นการรัับเงิินเดืือนจากค่่ายเพลง

จะแต่่งเนื้้�อร้้อง ทำำ�นองหรืือเรีียบเรีียง จะแบ่่งกัันเท่่าไหร่่

เอาให้้เคลีียร์ก่
์ ่อน

ตกลงแบ่่งสิิทธิิได้้แล้้ว ก็็เดิินไปหา MCT สมััครเป็็น

สมาชิิกขององค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์อ
� ย่่าง MCT ผู้้�ซึ่่�งจะ
มารัับบทเลขาส่่วนตััวที่่�จััดแจงค่่าสิิทธิิงานดนตรีีกรรม

ของคุุ ณ (และเพื่่� อ น) ให้้ ทุุ ก อย่่ า งแบบครอบจัั ก รวาล

ทั้้�งเป็็นตััวแทนดำำ�เนิินการ เป็็นศููนย์์กลางงานลิิขสิิทธิ์์�

เจรจาและเพิ่่�มอำำ�นาจการต่่อรองกัับผู้้�ใช้้งานเพลง เก็็บ
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�คืืนให้้สมาชิิก รวมถึึงทำำ�เรื่่�องที่่�ยากจะทำำ�เอง

อย่่างการลงทะเบีียนเพลง และขอหมายเลข IPI (เลข

ประจำำ�ตัั วสากลสำำ�หรัับผู้้�ประพัันธ์์) ในฐานข้้อมููลกรม

ทรััพย์์สิินทางปััญญาและในระบบระหว่่างประเทศ เพื่่�อ
ให้้สามารถเก็็บค่่าสิิทธิิคืืนให้้แก่่ผู้้�สร้า้ งสรรค์์ แม้้ว่่าจะมีี

การนำำ�เพลงไปใช้้ในต่่างประเทศก็็ตาม เรีียกว่่าเป็็นคนที่่�

จะทำำ�ให้้สิิทธิิสร้า้ งรายได้้ให้้คุณ
ุ (และทายาท) ไปอีีกนาน

คลิิก ย้้อนไปคำำ�ถาม
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03
Ex-Band

คุุณคืือ อดีีตวงดนตรีี ที่่�ปััจจุุบัันวงแตกแยกย้้าย
Q: ในวัันที่่�รัก
ั กัันดีี เคยช่่วยกัันแต่่งเพลงทั้้�งวง นัักร้้องเขีียนเพลง มืือกีีตาร์์แต่่งทำำ�นอง

มืือกลองเรีียบเรีียง แต่่ตอนนี้้�วงแตกแล้้ว ลิิขสิิทธิ์์เ� พลงเป็็นของใคร?

A: *ที่�่เราห่่างกัันอย่่างนี้้�

ไม่่รู้้�ว่่าเธอนั้้�นรู้้�สึึกอย่่างไร เฉกเช่่นคู่่�รััก เมื่่�อเลิิกและแยกทางกััน

จนวงแตกละเอีียดแล้้ว ก็็ไม่่ต้้องทนเจอหน้้ากัันอีีกต่่อไป แต่่การจะได้้ค่่าสิิทธิิมาเลี้้�ยง
ดููชีีวิิตต่่อไปไหม สิ่่�งสำำ�คััญคืือสััญญาที่่�เคยทำำ�ไว้้กัับค่่ายน่่ะแฟร์์หรืือไม่่ แล้้วตััวกลางที่่�
คอยดููแลปกป้้องสิิทธิิให้้พวกคุุณน่่ะมีีหรืือเปล่่า
ถ้้าสััญญาที่่�ทำำ�ไว้้กัับค่่าย มัันเป็็นธรรม ไม่่ได้้เผลอ

รอรัับเงิินค่่าสิิทธิิเข้้าบััญชีี ถึึงจะแยกไปคนละทิิศ

ทำำ�สัญญ
ั
าขายขาดไปให้้ค่่าย ถึึงวงแตกไปแล้้ว แต่่คุณ
ุ

คนละทาง แต่่ ค่่าลิิ ขสิิทธิ์์�ก็็ต้้องเดิินตามทุุกคนไปตาม

ดนตรีีกรรมถููกนำำ�ไปเผยแพร่่ต่อ
่ สาธารณะ ขึ้้�นกับ
ั ว่่าค่าย
่

ของเพลงๆ หนึ่ง
่� มัักจะแบ่่งออกเป็็น เนื้้อ
� ร้้อง 50% ทำำ�นอง

ช่่วยดููแลค่่าสิิทธิิให้้

ไป) ส่่วนเรีียบเรีียงมัักจะไปแบ่่งจากทำำ�นอง

ในฐานะผู้้�ร่ว
่ มแต่่งเพลงก็็ยัังต้้องได้้เงิินค่่าสิิทธิิเมื่่�องาน

สััดส่ว
่ นที่ต
่� กลงไว้้ในสััญญาตั้้ง� แต่่ต้น
้ โดยปกติิค่่าลิิขสิิทธิ์์�

เพลงของคุุณจะดููแลค่่าสิิทธิิเอง หรืือมีีองค์์กรอย่่าง MCT

50% (สมาชิิกวงช่่วยกัันแต่่งส่่วนไหนกี่่�คนก็็หารเท่่ากััน

แม้้ไม่่เจอหน้้า แต่่อดีีตสมาชิิกวงต้้องได้้ค่่าสิิทธิิ

เหมืือนกััน เพราะคนกลางอย่่างค่่ายเพลงหรืือ MCT จะ

มาช่่วยจััดการให้้ลิิขสิิทธิ์์�ในงานดนตรีีกรรม ตกถึึงปาก
ท้้องของทุุกคน เวลามีีผู้้�ใช้้เพลงมาขออนุุญาต MCT ก็็

จะทำำ�หน้้าที่่ข
� ออนุุญาตทุุกคนที่่เ� ป็็นเจ้้าของสิิทธิิร่่วม และ
แน่่ นอนว่่าค่่าลิิขสิิทธิ์์�ถููกแบ่่งสรรปัันส่่วนให้้ครบทุุกคน
แบบไม่่ต้้องเจอกัันเฉพาะกิิจ ถ้้ายัังห่่วงใยกัันอยู่่�ลึึกๆ ก็็
ไม่่ต้้องกัังวลไป
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04
Record Label Owner
คุุณคืือ เจ้้าของค่่ายเพลงยุุคนี้้�

Q: อยากแฟร์์กับศิ
ั ิลปิน
ิ ในค่่าย ยุุคนี้้จ
� ะซื้้�อลิิขสิิทธิ์์เ� พลงไว้้เป็็นของค่่ายก็็ไม่่ควร แต่่ธุุรกิิจ
ก็็ต้้องไปต่่อให้้ได้้ด้้วย ต้้องทำำ�ไงกัับลิิขสิิทธิ์์�?

A: ควรให้้สิิทธิินัักแต่่งเพลงได้้เลืือกทำำ�สััญญา เพราะเดี๋๋�ยวนี้้�ศิิลปิินและนัักแต่่งเพลง
เขามีีความรู้้� ไม่่ยอมให้้ถููกกิินรวบเหมืือนยุุคก่่อน ดีีที่่สุ
� ุดคืือคุุณเจ้้าของค่่ายต้้องแฟร์์กับ
ั
ศิิ ลปิินเพื่่� อความสบายใจในการร่่วมงานและอยู่่�ด้้วยกัันต่่อไปได้้ยาวๆ ทีีนี้้�การจะอยู่่�รอด
โดยที่่�ไม่่กิินรวบลิิขสิิทธิ์์จ
� ากผู้้�สร้้างสรรค์์นั้้�นทำำ�ยัังไง มามุุง
ค่่ า ยเพลงในไทยส่่ ว นใหญ่่ ในฐานะผู้้� ผ ลิิตสิ่่� ง

สััญญาฉบัับนี้้�ต้้องเป็็นธรรม คุุณเจ้้าของค่่ายเพลง

บัันทึึกเสีียง มีีสิิทธิิในรายได้้จากค่่ าลิิขสิิทธิ์์�งานสิ่่�ง

ควรทำำ�สััญญาที่่�เสมอภาค ซึ่่�งก็็คืือการเปิิดโอกาสให้้คู่่�

บัันทึึกเสีียงอยู่่�แล้้วนะ โดยมีี Phonorights หรืือ CMO

สััญญาได้้มีอำ
ี ำ�นาจต่่อรอง เลืือกข้้อกำำ�หนดในสััญญาได้้

รายย่่อยอื่่�นๆ ทำำ�หน้้าที่เ่� ป็็นองค์์กรช่่วยจััดเก็็บค่่าสิิทธิิใน

รวมถึึงแก้้ไขสััญญาก่่อนเซ็็น และไม่่อาศััยช่่องโหว่่ในการ

เป็็นผู้้�ดููแลและลงทุุนด้้านการทำำ�แผ่่นและบัันทึก
ึ เสีียงให้้

เดีียว ในขณะเดีียวกััน เจ้้าของค่่ายที่เ่� พลงที่พ่
่� ว
่ งบทบาท

การเผยแพร่่งานสิ่่ง� บัันทึก
ึ เสีียงให้้ เพราะถืือว่่าค่าย
่ เพลง

โอนลิิขสิิทธิ์ง์� านดนตรีีกรรมมาเป็็นของค่่ายเองแต่่เพีียงผู้้�

กัั บศิิลปิินผู้้�สร้า
้ งสรรค์์ แต่่สิ่่�งที่่�จะสามารถอััพสเกลได้้

พัับลิิชเชอร์์ ควรทำำ�มากกว่่าแค่่เก็็บค่่าสิิทธิิ แต่่สนัับสนุุน

มากขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ คืือการที่่�ค่่ายเพลงตั้้� งตนเป็็น

ให้้นัก
ั แต่่งเพลงพััฒนาสกิิล จััดหาสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก

พัับลิิชเชอร์์ด้้วย ซึ่่�งเดี๋๋�ยวนี้้�ไทยก็็มีี 5 ค่่ายใหญ่่ที่่�เป็็นทั้้�ง

ในการทำำ�เพลง ทำำ�การตลาดส่่งเสริิมนัักแต่่งเพลงและ

ค่่ายเพลงและพัับลิิชเชอร์์ในตััวละครเดีียวกััน

งานดนตรีีกรรมทั้้�งในและนอกประเทศให้้งานถููกใช้้ใน

วงกว้้าง แบบไปด้้วยกััน ไปได้้ไกล

พัับลิิชเชอร์์ก็็คืือตััวแทนนัักแต่่งเพลง พููดให้้ง่่าย

กว่่านั้้�นคืือผู้้ที่
� จ
่� ะทำำ�หน้้าที่่ดูู
� แลและกิินหััวคิิวจากนัักแต่่ง

เพลงนั่่�นเอง พููดให้้ละเอีียดอีีกสัักหน่่อยก็็คืือจะมาร่่วม

บริิหารสิิทธิิงานดนตรีีกรรมให้้นัักแต่่งเพลงได้้รับ
ั ค่่าสิิทธิิ

จากการถููกนำำ�เพลงไปใช้้งานในเชิิงพาณิิชย์์ ซึ่ง่� ปกติิจะมีี

การเซ็็นสััญญาเป็็นพัับลิิชเชอร์์ให้้กัันราว 3-5 ปีีเท่่านั้้�น

และนี่่� คืื อการที่่�จะทำำ�ให้้ ค่่ายเพลงมีีรายได้้ จากงานสิ่่�ง

บัันทึก
ึ เสีียง และงานดนตรีีกรรมไปด้้วยเลยในค่่ายเดีียว
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05
Singer with
one hit wonder

คุุณคืือ อดีีตนัักร้้องค่่ายใหญ่่ เจ้้าของเพลงฮิิต
Q: ร้้องเพลงดัังที่่�ตััวเองแต่่งเมื่่�อสมััยอยู่่�ค่่ายเก่่า แต่่เจอตำำ�รวจบุุกมารอจัับหลัังเวทีี
ทำำ�ไงดีี?

A: อนุุญาตให้้ร้้อง *โอย เจ็็บไปทั้้�งหััวใจทำำ�ไมยัังทน เสีียใจด้้วยคุุณนัักร้้องเจ้้าของเพลง

ฮิิต ถ้้าโดนฟ้้องหรืือโดนจัับ นั่่�นน่่าจะเป็็นเพราะคุุณเคยทำำ�สััญญาแบบขายขาดลิิขสิิทธิ์์�
งานดนตรีีกรรม (Buyout) เอาไว้้ ซึ่่�งโดยมากคู่่�กรณีีของคุุณจะเป็็นค่่ายเพลงยุุคเก่่า
ที่่�มัักเป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์เ� พลงแบบ 100% เต็็ม เขามีีสิิทธิ์์ฟ้
้ งคุุณ และคุุณก็็จะกลาย
� อ
เป็็นผู้้�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�เพลงที่่�ตััวเองแต่่งเองอย่่างเสีียมิิได้้

ถ้้าย้้อนเวลาไม่่ได้้ ก็็ทำำ�อะไรไม่่ได้้หรอก นอกจาก

ในกรณีี ที่่�คุุณนัั กร้้องเป็็นนัั กแต่่ งเพลงด้้วย ต้้ อง

จ่่ายค่่าสิิทธิิให้้ถููกต้้องซะ แม้้คุุณจะเป็็นนัักร้้องเจ้้าของ

แสดงความยิินดีีด้้วยที่่�สามารถเข้้าร่ว
่ มเป็็นสมาชิิกของ

แต่่ถ้้าเพลงๆ นั้้�นไม่่ใช่่ลิิขสิิทธิ์์ข
� องคุุณ คุุณนัักร้้องก็็ต้้อง

กรรมให้้ได้้เลย

เพลงที่่�คนทั้้�งประเทศรู้้ �จััก และรู้้ด้
� ้วยว่่าคุุณเป็็นคนแต่่ง

MCT เพื่่�อให้้ดููแลจััดการเก็็บลิิขสิิทธิ์์�ในส่่วนของดนตรีี

ขออนุุญาตใช้้สิิทธิิเพลง (ที่่�คุุณเคยแต่่ง) เพื่่�อนำำ�มาร้้อง

แต่่ ถ้้ าคุุ ณ นัั ก ร้้องที่่� แ ค่่ ร้้องเพลง ไม่่ ไ ด้้ทำำ� งาน

โดยติิดต่่อกัับเจ้้าของสิิทธิิซึ่่�งอาจจะเป็็นค่่ายเพลง หรืือ

เบื้้�องหลัั งหรืือแต่่ งเพลงเอง เป็็นเรื่่�องน่่ าเศร้้าที่่�ต้้อง

MCT ที่่�ดููแลจััดการลิิขสิิทธิ์์ดนตรี
ก
ี รรมให้้เพลงนั้้�นๆ อยู่่�
�
มัันก็็จะช้ำำ�ๆ หน่่อยนึึง

บอกว่่านัักร้้องนัักแสดงในเมืืองไทยนั้้�น ยัังไม่่มีีองค์์กร

ที่่�สามารถเข้้ามาดููแลจััดการเรื่่�องลิิขสิิทธิ์ใ์� ห้้ คุุณจำำ�เป็็น

ถ้้าอยากหยุุดวงจรการโดนฟ้้อง (ในอนาคต) เลิิก

ต้้องดููสััญญาเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์อ
� ย่่างละเอีียด ไม่่ให้้ถููกบัังคัับ

ร้้องเพลงนั้้�นไป แล้้วแต่่งเพลงฮิิตเพลงใหม่่ของตััวเองซะ

เข้้าสััญญา และระวัังเรื่่�องสััญญามาตรฐานที่่�ค่่ายเพลง

โดยระวัังไม่่ให้้เกิิดการเซ็็นสััญญาแบบกิินรวบลิิขสิิทธิ์์�

จะให้้เราลงนามโดยปฎิิเสธที่่�จะแก้้ไขสััญญา

โดยค่่ายเพลงไหนอีีก
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06
Youtuber

คุุณคืือ ยููทููบเบอร์์เจ้้าของช่่องดััง
Q: เอาเพลงที่่�ชอบไปใช้้ ไปรีีแอค ไปร้้องในคลิิป ใส่่เครดิิตให้้เรีียบร้้อย ไม่่ได้้ใช้้เพื่่� อ

การค้้า แถมยัังช่่วยโปรโมตให้้ด้้วย ผิิดลิิขสิิทธิ์์�เหรอ?

A: *ผิิดที่่�ฉัันเอง ตััวของฉัันเอง คนไม่่ใช่่ (เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์)� ทำำ�ยัังไงก็็ผิิด เอามาใช้้กี่่�วิินาทีี

ก็็ผิิด แม้้แต่่ทำำ�คลิิปรีีแอคชั่่�นก็็ผิิด เอาเพลงมาใส่่เป็็นอิินโทร หรืือแทรกเป็็นอรรถรสใน
คลิิปก็็ผิิดได้้ ใจเย็็นก่่อนคุุณยููทููบเบอร์์ ถ้้าไม่่อยากให้้คลิิปปลิิว อย่่าเพิ่่� งอััพโหลดคลิิป
ถ้้ายัังไม่่ได้้ขออนุุญาตเจ้้าของสิิทธิิ แล้้วอย่่างนี้้�ทำำ�อะไรได้้บ้้าง อ่่านต่่อ
ขออนุุญาตกัับเจ้้าของสิิทธิิโดยตรงก่่อน ติิดต่่อ

ถ้้าไม่่ไหวจะขอหรืือท้้อใจที่่�จะดำำ�เนิินการเอง ยััง

เจ้้าของเพลงโลด คุุณยููทููบเบอร์์ต้้องศึึกษาว่่าศิิลปิินคน

มีีผู้้�ช่่วยอีีกคนที่่�เรีียกว่่า CA (Content Aggregator)

นั้้�นมีีค่่ายหรืือเป็็นศิิลปิินอิิสระ หากเป็็นศิิลปิินอิิสระรุ่่�น

หรืือ MCN (Multi Channel Network) ซึ่่�งมีีหลากหลาย

มัักจะไม่่มีปั
ี ญ
ั หาเพราะศิิลปิินจะอนุุโลมให้้ถืือว่่าเป็็นการ

Youtube Facebook Spotify Apple Music iTunes

ใหม่่ก็ติิด
็ ต่่อขออนุุญาตกัับเจ้้าของสิิทธิิโดยตรง โดยมาก

บริิษัั ท ซึ่่ง� จะทำำ�งานร่่วมกัับแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลต่่างๆ เช่่น

ช่่ ว ยกัั น โปรโมต แต่่ ถ้้ า เป็็ นศิิ ลปิิ น ที่่� มีี ค่่ าย คงต้้ อ งขอ

Joox เพื่่�อช่่วยเหลืือเจ้้าของช่่องในทุุกๆ ด้้านประหนึ่ง
่� เป็็น

อนุุญาตไปทางค่่ายหรืือองค์์กรจััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์นั้้
� �นๆ โดย

แขนเป็็นขา ไม่่ว่าจ
่ ะผลิิตงาน เขีียนโปรแกรม การโปรโมต

ต้้องขอทั้้ง� ในส่่วนของงานดนตรีีกรรมและงานมาสเตอร์์

การจััดการพาร์์ตเนอร์์ การจััดการสิิทธิิดิิจิิทััล การสร้้าง

เลยนะ

รายได้้ และการขาย ทั้้ง� หมดนี้้� เพื่่�อแลกกัับเปอร์์เซ็็นต์ข
์ อง

รายได้้จากโฆษณาจากช่่อง สารพััดประโยชน์์ขนาดนี้้� ถ้้า

ถ้้าจะให้้ดีี ถ้้าคุุณพอมีีสตางค์์ และอยากให้้เขา

สู้้ค
� นเดีียวไม่่ไหว แนะนำำ�ให้้ไปหาหน่่วยงานเหล่่านี้้�ได้้เลย

อนุุญาตแน่่ๆ จััดการซื้้�อสิิทธิิโดยจ่่ายเงิินให้้ถููกต้้องซะ

โดยถ้้าเป็็นการซื้้อ
� ผ่่านองค์์กรอย่่าง MCT คุุณยููทููบเบอร์์

จะซื้้อ
� เพลงแบบเหมาๆ ไม่่ได้้ การใช้้เพลงในยููทููบต้้องซื้้อ
�
เป็็นเพลงๆ ไปเท่่านั้้�น ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นการเอามาใช้้ในรููปแบบ

ไหน ซึ่่�งถ้้ายอมเสีียในส่่วนนี้้�ก็็อุ่่�นใจได้้ว่่าทำำ�ถููกต้้องและ

สามารถทำำ�เพื่่�อการค้้าได้้อย่่างไม่่มีีข้้อจำำ�กััด อย่่างเช่่น
เอาโฆษณามาลงในคลิิปยููทููบนั้้�นๆ ได้้สบายใจไร้้กัังวล

คลิิก ย้้อนไปคำำ�ถาม
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07
Wedding Band

คุุณคืือ วงดนตรีีงานแต่่ง/งานจ้้างต่่างๆ
Q: เอาเพลงรัักหวานซึ้้�งมาร้้องเป็็นล้้านๆ ครั้้�ง ก็็คู่่�บ่่าวสาว/แขกในร้้านเขารีีเควสมา

จะโดนลิิขสิิทธิ์์ย้
� ้อนหลัังไหม?

A: อย่่าเพิ่่� งขมวดคิ้้�วขนาดนั้้�น การร้้องเพลงในงานแต่่งงานถืือเป็็นงานส่่วนตััว ไม่่ใช่่

การเอาไปเพลงเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ คุุณจึึงยัังร้้องได้้ เพราะมัักได้้รัับการอนุุโลมจาก
เจ้้าของสิิทธิิอยู่่� แต่่ถ้้าอััดวิิดีีโอเก็็บไว้้ แล้้วเอาไปโพสต์์เพื่่� อหวัังยอดวิิวแล้้วล่่ะก็็ มีีสิิทธิิ
โดนได้้เหมืือนกััน
ถ้้าจะโดนเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ย้้
� อนหลััง มีีอยู่่�กรณีีเดีียว

แต่่ถ้้าอยากจะโปรโมตตััวเอง เพื่่�อให้้มีีงานจ้้าง

ต่่ อไป อยากจะอัั ดคลิิปงานจ้้ างนี้้� เก็็ บไว้้ เพื่่�อโปรโมต

คืือตััวคุุณนัักดนตรีีเอง หรืือบ่่าวสาวเจ้้าของงานแต่่งงาน
เขาเอาวิิดีีโอที่่�เราเล่่นไปเผยแพร่่ในช่่องทางที่่�อาจสร้้าง

เพลงเวอร์์ชั่่�นคััฟเวอร์์ของวงดนตรีีเราในช่่องทางยููทููบ

เก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์ย้
้ นหลััง แนะนำำ�ว่่าเพื่่�อเป็็นการเซฟตััวเรา
� อ

เอง ก็็จงทำำ�สััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรกัับบ่่าวสาวหรืือ

จะลงคลิิปนั้้�น โดยหาว่่าเจ้้าของสิิทธิิเพลงนั้้�นๆ คืือใคร
ที่่�เว็็บไซต์์ของกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา คลิิก เช็็กให้้ดีี

ถ้้าไปโผล่่ที่ไ่� หนปุ๊๊�บ หน้้าเรา วงเรา เสีียงเรา แต่่เพลงของ

ที่่�ดููแลสิิทธิิให้้กัับศิิลปิินคนนั้้�นง่่ายกว่่า ทีีนี้้�คุุณนัักดนตรีี

ยอดวิิวหรืือเกิิดรายได้้ ตรงนี้้�แหละที่่�จะทำำ�ให้้เสี่่�ยงโดน

หรืือช่่องทางอื่่�นๆ แนะนำำ�ให้้ลองขอลิิขสิิทธิ์์�เพลงที่่�คุุณ

ว่่าต้้องติิดต่่อเจ้้าของสิิทธิิหรืือองค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�

ผู้้�ว่าจ้
่ า
้ งว่่าห้า
้ มนำำ�คลิิปวิิดีีโอไปเผยแพร่่ในที่ต่
่� า
่ งๆ เพราะ

ก็็จะอุ่่�นใจหายห่่วงว่่าวงฉัันทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้อง ใครก็็มาทำำ�

เขา ยัังไงเราก็็ผิิดนะ

อะไรไม่่ได้้อีีกต่่อไป

แล้้วถ้้าไม่่ใช่่งานแต่่ง แต่่เป็็นงานจ้้างแสดงสด

ทั่่� ว ไปล่่ ะ กรณีี นี้้� เจ้้ า ของงานต้้ อ งเป็็ น คนดููแลและรัับ

ผิิดชอบเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์�เผยแพร่่งานดนตรีีกรรม ไม่่ใช่่คุุณ

โดยตรง แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ควรเช็็กกัับเจ้้าของงานให้้ดีีๆ ว่่าเขา

ได้้จ่่ายค่่าสิิทธิิหรืือมีีใบอนุุญาตเรีียบร้้อยแล้้ว
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08
Pub & Restaurant
Owner
คุุณคืือเจ้้าของร้้าน ผัับ/บาร์์
ที่่�จ้้างนัักดนตรีีมาแสดงสด

Q: ทำำ�ร้้านให้้รอดก็็เหนื่่�อยแล้้ว จ่่ายค่่าจ้้างให้้วงดนตรีีสดทุุกวัันแล้้ว ค่่าลิิขสิิทธิ์์เ� พลง

ก็็ให้้คนร้้องจ่่ายเองสิิ?

A: *เธอกัับฉัันเราเป็็ นอะไรช่่วยบอกฉัันทีี บอกเลยว่่าเจ้้าของกิิจการคืือผู้้�ว่่าจ้้าง ส่่วนนััก

ดนตรีีน่่ะเป็็นแค่่ผู้้�รัับจ้า้ ง เพราะฉะนั้้�นเรื่่�องลิิขสิิทธิ์เ์� พลง เจ้้าของกิิจการจึึงต้้องเป็็นคน
จ่่าย เพราะคุุณคืือคนสร้้างรายได้้จากสิ่่�งนี้้� แต่่มัันก็็มีีหลายกรณีีในการจ้้างอยู่่�เหมืือน
กััน ที่่�อยากให้้ทำำ�ความเข้้าใจต่่อ
ถ้้าจ้้างวงดนตรีีเล่่นสดอาชีีพ ที่่�ไม่่ได้้เป็็นศิิลปิิน

มีีใบอนุุญาตแล้้วยัังไม่่จบ อย่่าลืืมขั้้�นตอนการใช้้

เจ้้าของเพลงของตััวเอง ในกรณีีนี้้�คุุณเจ้้าของร้้านต้้อง

งานด้้ วย คุุณเจ้้ าของร้้านต้้องไม่่ลืื มแจ้้ งหรืือโชว์์ลิิสต์์

จ่่ ายค่่ าสิิทธิิงานดนตรีีก รรมเองแน่่ น อน อย่่ า งที่่� บ อก

เพลงที่่�ทำำ�การจ่่ายค่่าสิิทธิิแล้้วให้้กัับนัักดนตรีีที่่�มาเล่่น

ไปในคำำ�ตอบแรก อีีกกรณีีคืือจ้้างศิิลปิินมาเล่่น ซึ่่�งนัับ

สดที่่�ร้าน
้
เพื่่�อให้้เล่่ นเพลงที่่�ขอมาแล้้ วตามใบอนุุ ญาต

จิ๋๋�วๆ อัันนี้้�คุุณเจ้้าของร้้านสามารถคุุยกัับทางฝั่่�งศิิลปิิน

ตามใจเขาหรืือตามใจคนขอล่่ะ เดี๋๋�ยวจะโดนกัันยกแก๊๊ง

เป็็นการแสดงสดเทีียบเท่่าอีีเวนต์์เล็็กๆ หรืือคอนเสิิร์์ต

เท่่ านั้้� น อย่่ า ให้้ นัั ก ดนตรีีที่่� ม าเล่่ น เล่่ น เพลงอะไรก็็ ไ ด้้

หรืือค่่ายเพลงผู้้�ดููแลศิิลปิินนั้้�นๆ ได้้ ว่่าเขามีีแพ็็กเกจใน

การจ้้างและจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์�แบบไหนยัังไงบ้้าง ซึ่่�งการ

จ้้างศิิลปิินแบบนี้้�มัักจะรวมค่่าลิิขสิิทธิ์เ์� พลงมาเรีียบร้้อย

แล้้วในค่่าจ้้าง ซึ่่�งก็็จะไม่่มีีปััญหาใดๆ

จ่่ ายค่่ าสิิทธิิเพื่่�อความถููกต้้อง ถ้้าอยากเปิิดร้าน
้

ได้้สบายๆ ไม่่ต้้องห่่วงหน้้าพะวงหลััง สิ่่�งที่่�เจ้้าของร้้าน

ที่่มี
� ก
ี ารจ้้างวงดนตรีีสดมาเล่่นควรทำำ� คืือจััดการจ่่ายค่่า

ลิิขสิิทธิ์์ใ� นการเผยแพร่่งานดนตรีีกรรม ในหมวดของการ
แสดงดนตรีีสดให้้เรีียบร้้อย ซึ่ง่� ถ้้าไม่่อยากมานั่่�งลิิสต์์เป็็น

รายครั้้ง� แนะนำำ�ให้้จ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์เ� พลงแบบเหมากัับทาง

องค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์เ� พลงไปเลย ยกตััวอย่่าง MCT มีี

เพลงไทยมากมายมากกว่่า 30,000 เพลง มีีหลายค่่าย
ที่่�อยู่่�ในการดููแล และค่่อนข้้างครอบคลุุมเพลงดัังๆ ของ

ประเทศในยุุคนี้้� พอจ่่ายปุ๊๊�บคุุณเจ้้าของร้้านจะได้้รับ
ั ใบ
อนุุญาตในการแสดงดนตรีีสดเพื่่�อการค้้าที่่�จะระบุุค่่าย

เพลงที่่เ� ล่่นได้้ไว้้เรีียบร้้อย เข้้าไปเสิิร์์ชชื่่อ
� เพลงได้้ที่่�

คลิิก
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09
Cafe Owner

คุุณคืือ เจ้้าของร้้านกาแฟที่่�เปิิดเพลงคลอในร้้าน
Q: เปิิด Spotify playlist ในร้้านกาแฟตััวเองผิิดตรงไหน ก็็จ่่ายพรีีเมีียมรายเดืือน
ไปแล้้วนี่่�?

A: การจ่่ายรายเดืือนแบบพรีีเมีียมแพคเกจให้้ Spotify ไม่่ใช่่คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้อง

เพราะคุุณคืือสถานประกอบการ ไม่่ใช่่ผู้้�ฟัังทั่่�วไป วิิธีีที่่�ถููกต้้องคืือซื้้�อบริิการสตรีีมมิ่่�ง
เพลงที่่�ใช้้เพื่่� อการค้้า และจ่่ายค่่าสิิทธิิเผยแพร่่ให้้องค์์กรจััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์ซ
� ะ

แพ็็กเกจใช้้ส่่วนตััว มัันคนละอัันกัับแพ็็กเกจใช้้เพื่่�อ

ต้้องจ่่ายค่่าสิิทธิิเผยแพร่่ให้้องค์์กรจััดเก็็บลิข
ิ สิิทธิ์์�

การค้้า การอััพเกรด Spotify เป็็นพรีีเมีียมแอคเคาท์์ที่่�

ด้้วย ยัังมีีค่่าสิิทธิิอีีกส่่วนหนึ่่�งในฝั่่�งงานดนตรีีกรรม ซึ่่�งก็็

การใช้้งานส่่วนตััวโดยผู้้�ฟัังทั่่�วไป) ซึ่่�งลิิสต์์พวกนั้้�นเอาไว้้

จ่่ายด้้วย อัันนี้้�ก็็แค่่เดิินเข้้าหา CMO อย่่าง MCT หรืือ

จะเป็็นการซื้้อ
� สิิทธิิมาเปิิดในร้้านในฐานะเจ้้าของคาเฟ่่ได้้

และขอใบอนุุญาตให้้เรีียบร้้อย ถึึงจะจบจริิง

คุุณทำำ�อยู่่� นัับเป็็น Personal use (ฺB2C service หรืือ

คืือสิิทธิิในการเผยแพร่่ในสถานประกอบการที่่�คุุณต้้อง

ใช้้ฟัังในบ้้าน ในรถ ในหููฟัังของคุุณเอง แต่่ไม่่ได้้แปลว่่า

MPC (ตััวแทนจััดเก็็บค่่าสิิทธิิของ MCT) แล้้วจััดการจ่่าย

อย่่าลืืมว่่าสถานะของร้้านคืือสถานประกอบการ เข้้าใจ
ผิิดแล้้วนำำ�ไปใช้้ผิิดที่่�ผิิดทางแบบนี้้� มีีสิิทธิิโดนฟ้้องได้้นะ

ไปซื้้�อแพ็็กเกจรายเดืือนแบบ B2B service ผ่่าน

บริิการของอีีกเจ้้า ที่่�เป็็นพาร์์ตเนอร์์ของ Spotify ชื่่�อว่่า

Soundtrack Your Brand ได้้เลย ราคาประมาณ 1 พััน

บาทต่่อเดืือน แถมถ้้าสมัค
ั รเป็็นรายปีก็
ี จ
็ ะได้้ราคาถููกกว่่า
เดิิมอีีก โดยมีีเพลงหลากหลายให้้เลืือกเปิิดกว่่า 58 ล้้าน
เพลงที่่ลิิ
� ขสิิทธิ์ถูู
์� กต้้อง ทีีนี้้�จะเปิิดเพลงไหนในเพลย์์ลิิสต์์ที่่�

จ่่ายค่่าสมาชิิกแล้้วก็็ไม่่มีีปััญหา เพราะคุุณได้้สิิทธิิในตััว
เพลงมาแล้้ว แต่่ยัังไม่่จบนะ
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เพลง: เปลี่่�ยน / ศิิลปิิน: อีีทีีซีี คำำ�ร้้อง ทำำ�นอง: ศรััณย์์ วงศ์์น้้อย
*Note: การนำำ�เนื้้�อเพลงบางส่่วนมาใช้้ในหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์เล่่มนี้้� ผ่่านการขออนุุญาตจากเจ้้าของสิิทธิิก่่อนนำำ�มาใช้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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10
Creative Director
คุุณคืือ คนทำำ�หนัังโฆษณา

Q: แปลงเพลงดัังจนไม่่เหลืือเค้้าเดิิม เอามาประกอบหนัังโฆษณา อย่่างนี้้�จ่่ายลิิขสิิทธิ์์�

แค่่ค่่าทำำ�นอง ครึ่่�งเดีียวได้้หรืือเปล่่า?

A: *ฉัันเปลี่่�ยนตััวเองเท่่าไหร่่เธอก็็เหมืือนเดิิม เพราะคุุณยัังคงเข้้าใจคำำ�ว่่าลิิขสิิทธิ์ไ์� ม่่กระจ่่าง

การนำำ�เพลงไปเปลี่่�ยนเนื้้�อหา ทำำ�ซ้ำ��ขึ้
ำ ้�นมาใหม่่ เพื่่� อเอาไปประกอบโฆษณา เท่่ากัับการ
เอาเพลงที่่�ไม่่ใช่่ของตััวเองไปดััดแปลง ทำำ�ซ้ำ��ำ รวมถึึงไปเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน นั่่�น
แปลว่่ามีีโอกาสต้้องจ่่ายค่่าสิิทธิิถึึง 3 ส่่วน แพงกว่่าแค่่เอาออริิจิินััลมาใช้้อีีก ไปดููกััน
ว่่าเงื่่�อนไขมีีอะไรบ้้าง
ถ้้าเอาเพลงมาประกอบโฆษณาเลย แบบไม่่

ดััดแปลงเนื้้�อเพลงใดๆ ไม่่ทำำ�ทำำ�นองใหม่่ ไม่่ร้้องใหม่่

จ่่ายที่่�ใคร หาก่่อนว่่าใครคืือเจ้้าของสิิทธิิในเพลงที่่�

เราจะใช้้ที่่�เว็็บไซต์์ของกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา

คลิิก

คุุ ณ ต้้ อ งจ่่ ายค่่ าลิิ ขสิิทธิ์์� ในส่่ ว นของสิิทธิิในการทำำ� ซ้ำำ�

แล้้ ว ดููว่่ า ใครคืือผู้้�ดูู แลสิิทธิิบ้้ า งทั้้� ง ในส่่ ว นของงาน

มาสเตอร์์ และสิิทธิิในการเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน

(มาสเตอร์์) ซึ่่�งอาจเป็็นได้้ทั้้�งพัับลิิชเชอร์์เอง หรืือ CMO

ประเภท Synchronization ทั้้�งงานดนตรีีกรรม งาน

ถ้้าคุุณเอาเพลงมาประกอบโฆษณา โดยที่่�มีีการ

จ้้างบัันทึึกเสีียงใหม่่ ก็็จะเป็็นการจ่่ ายลิิขสิิทธิ์์�ในด้้าน

สิิทธิิทำำ�ซ้ำำ�ประเภท Synchronization แต่่จ่่ายแค่่ส่่วน

ของงานดนตรีีกรรม ไม่่ต้้องจ่่ายงานมาสเตอร์์ เพราะ

ดนตรีีกรรม (เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง) ส่่วนของสิ่่�งบัันทึึกเสีียง

ที่่�ช่่วยดููแล ทีีนี้้�ก็็ค่่อยย้้อนกลัับมาดููว่่าเพลงของคุุณต้้อง
จ่่ายค่่าสิิทธิิในส่่วนไหนบ้้าง และสิิทธิิในการเผยแพร่่เป็็น

ประเภททั่่�วไปหรืือดิิจิิตอล แล้้วก็็เคลีียร์ใ์ ห้้จบสิ้้�นทุุกค่่า

สิิทธิิ คราวนี้้�ก็็นำำ�ไปใช้้ในโฆษณาได้้อย่่างสบายใจ

มีีการทำำ�มาสเตอร์์ขึ้้�นใหม่่ ซึ่่�งถืือเป็็นการซิิงโครไนซ์์ไป
แล้้ ว และแน่่ นอนว่่ามีีส่่วนของสิิทธิิในการเผยแพร่่ต่่อ

สาธารณชนด้้วยนะ

แล้้วถ้้าคุุณคนทำำ�หนัังโฆษณาเกิิดอยากเอาเพลง

ไปดััดแปลง รีีมิิกซ์์ เพื่่�อเปลี่่�ยนเนื้้�อร้้องหรืือทำำ�นองให้้เข้้า

กัับสิินค้้า ต้้องจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์ค
� รบ 3 ส่่วน ได้้แก่่สิิทธิิใน
การดััดแปลง (Adaptation) ต่่อมาก็็เป็็นสิิทธิิในการทำำ�

ซ้ำำ� (Reproduction) และสุุดท้ายคืื
้
อสิิทธิิในการเผยแพร่่
ต่่อสาธารณชน
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ถามตอบเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์� ผ่่าน 12 ตััวละครที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีี

11
Music Festival
Director
คุุณคืือ ผู้้�จััดเทศกาลดนตรีี

Q: จััดเทศกาลดนตรีีใหญ่่ ไม่่มีีสิิทธิิรู้้�ล่่วงหน้้าว่่าแต่่ละวงจะร้้องเพลงอะไร อย่่างนี้้�ไม่่

แบกค่่าลิิขสิิทธิ์์จ
� นไม่่เหลืือกำำ�ไรเลยเหรอ?

A: เข้้าใจว่่าถ้้าจััดเทศกาลใหญ่่ ชวนศิิลปิินหลายค่่าย คุุณคงไปไล่่ขอลิิสต์์เพลงแต่่ละ

วงไม่่ไหว แนะนำำ�ให้้ลงทุุนขออนุุญาตใช้้ลิิขสิิทธิ์์�เพลงแบบเหมาไว้้ เพราะถููกกว่่าแยก
จ่่ายเป็็นรายเพลง ไม่่ต้้องมานั่่�งกลุ้้�มใจ แถมผู้้�ดููแลสิิทธิิแต่่ละเจ้้าก็็มีีแพ็็ กเกจให้้เลืือก
เหมาหลายหลาย
ถ้้าเป็็นเทศกาลขายบััตร มีีสปอนเซอร์์ มีีกำำ�ไร

ถ้้าขยััน ไม่่อยากเหมา จะขออนุุญาตแยกย่่อยไป

แน่่ชััด ลงทุุนขออนุุญาตใช้้ลิิขสิิทธิ์เ์� พลงแบบเหมาไว้้

ยัังตััวค่่ายของแต่่ละวงที่่�มาเล่่นก็็ได้้ เพราะค่่ายเหล่่า

หาองค์์กรจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�อย่่างเช่่น MCT ที่่�ถืือเพลง

ความพอใจทั้้ง� ฝ่่ายผู้้�จัด
ั และฝ่่ายวงดนตรีี ซึ่ง่� ก็็จะยิิบย่่อย

เลยดีีกว่่า เพราะยัังไงราคาก็็ถููกกว่่าแยกจ่่าย โดยไป

นี้้�มัักจะพ่่วงทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพัับลิิชเชอร์์อยู่่�แล้้ว รัับประกััน

อยู่่�กว่่า 30 ล้้านเพลงก็็มีีให้้เลืือกจนตาลาย ทีีนี้้�พอได้้ใบ

หน่่อยในแง่่ที่่�ว่่าศิิลปิินแต่่ละวงก็็ต่่างสัังกััด บางคนอาจ

ดนตรีีต่่างๆ ขอให้้เลืือกเล่่นจากแคตตาล็็อกนี้้�ได้้ไหมจ๊๊ะ

MCT ช่่วยดููแล อาจจะวุ่่�นวายหน่่อย แต่่ทำำ�ได้้นะ สู้้�เขา

อนุุญาตแล้้ว คุุณก็็เอาลิิสต์์เพลงที่่�ขอสิิทธิิมาได้้ไปให้้วง

จะดููแลลิิขสิิทธิ์์เ� อง บางคนก็็เป็็นพัับลิิชเชอร์์ บางคนก็็มีี

พี่่�ขอมาแล้้ว จะได้้จััดงานได้้สบายใจ

เพราะเราเล่่นใหญ่่มาก

คลิิก ย้้อนไปคำำ�ถาม
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เพลง: งานเต้้นรำำ� / ศิิลปิิน: MUSKETEERS คำำ�ร้้อง ทำำ�นอง: ชาครีีย์์ ลาภบุุญเรืือง
*Note: การนำำ�เนื้้�อเพลงบางส่่วนมาใช้้ในหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์เล่่มนี้้� ผ่่านการขออนุุญาตจากเจ้้าของสิิทธิิก่่อนนำำ�มาใช้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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ถามตอบเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์� ผ่่าน 12 ตััวละครที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีี

12
Tiktoker

คุุณคืือ ดาวติ๊๊ก
� ต่่อกท่่านหนึ่่�ง
Q: รัักการเต้้นและลิิปซิิงค์์ทุุกแพล็็ตฟอร์์ม ถืือว่่าเป็็นความบัันเทิิง ช่่วยกัันโปรโมต จะ

ไม่่โดนเรีียกเก็็บค่่าโน่่นค่่านี่่�ใช่่ไหม?

A: *ฉัันขอเธอเต้้นรำ��สัักครั้้�ง ได้้สิิ แค่่รัักในเสีียงเพลง ร้้องเต้้นทำำ�คอนเทนต์์เพลิินๆ

ในแอคเคาท์์ตััวเองตามแพลตฟอร์์มต่่างๆ น่่ะทำำ�ได้้ แต่่ต้้องมาดููว่่าแต่่ละแพลตฟอร์์ม
ที่่�เราสร้้างคอนเทนต์์ เขาได้้จััดการอะไรเรื่่�องลิิขสิิทธิ์์�เพลงให้้เราสบายใจแล้้วบ้้าง

Reels ใน Instagram และ Facebook ทาง

Videos ใน Tiktok แพล็็ตฟอร์์มนี้้�ยังั อยู่่�ในระหว่่าง

สะดวก เพราะทั้้� ง 2 แพล็็ ต ฟอร์์ม ได้้ ข อลิิขสิิทธิ์์� เพลง

ขั้้�นตอนการเจรจาเรื่่�องค่่าสิิทธิิกัับทุุกองค์์กรอยู่่� ถ้้าเซ็็น

ในแคตตาล็็อก Reels ของตััวเองไว้้แล้้วอย่่างถููกต้้อง

สััญญาครบหมดเรีียบร้้อยเมื่่�อไร ทุุกเพลงที่่�เลืือกใช้้จาก

ร้้อง ประกอบคลิิปลงแพลตฟอร์์มได้้อย่่างสบายใจไม่่มีี

เหตุุผลที่่�ดา วติ๊๊� กต่่ อกท่่าน หนึ่่� งอย่่างคุุณยัังลงคลิิปได้้

หมายความว่่าเพลงไหนที่เ่� สิิร์์ชเจอในแอพฯ ก็็เอามาเต้้น

ในแอพติ๊๊�กต่่อกจะครอบคลุุมสิิทธิิหมดอย่่างถููกต้้อง ซึ่่�ง

ปััญหา แต่่ถ้้าคุุณไปเอาเพลงจากที่่�อื่่�นมาทำำ�คลิิป ไม่่ได้้

ไม่่โดนถอดปลิิวไปไหน นั่่� นก็็เพราะว่่าเจ้้ าของสิิทธิิยััง

ได้้นะ

ว่่ามัน
ั เป็็นช่่องทางที่่ช่
� ว
่ ยโปรโมตเพลงได้้ดีีมากๆ อีีกช่่อง

ใช้้เพลงจากในแอพฯ อัันนี้้�ก็็ผิิดลิิขสิิทธิ์์� มีีสิิทธิิคลิิปปลิิว

หยวนๆ ไม่่ตามมาเรีียกเก็็บในแพลตฟอร์์มนี้้� เพราะมอง

ทางหนึ่่�งนั่่�นเอง ดัังนั้้�นตอนนี้้�ก็็เต้้นได้้ ลิิปซิิงค์์ได้้เต็็มที่ไ่� ป
เลยนะดาวติ๊๊�กต่่อก
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