
75



*กอาจารย์กมลมิตร			วุฒิจำนงค์		อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้า: 

ศึกษากรณีการค้นพบโดยอิสระ 

และการค้นพบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ 


อัจฉรา  ประไพพักตร์* 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(หมวดวิชา	กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)	

 
บทคัดย่อ 
	 งานศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาเรื่อง

การได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้า

และข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า		พ.ศ.	2545		

เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของ

บทบัญญัติที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึง

การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของบุคคลที่สาม		

และปัญหาในการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา		7	(3)		

การค้นพบโดยอิสระ	และมาตรา	7	(4)	การทำวิศวกรรม	

ย้อนกลับ	เป็นข้อยกเว้นความรับผิดว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่	อย่างไร		รวมถึงวิเคราะห์กรณีของบุคคลที่ได้

ความลับทางการค้ามาโดยการค้นพบโดยอิสระกับบุคคล

ที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยการทำวิศวกรรมย้อน

กลับซึ่งเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามมาตรา		7	(3)	(4)		

แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า		พ.ศ.	2545		

จะมีสิทธิเป็นเจ้าของความลับทางการค้าที่ค้นพบโดย

อิสระหรือจากการทำวิศวกรรมย้อนกลับเช่นเดียวกับ

เจ้าของความลับทางการค้าเดิมหรือไม่		เพียงใด		และจะ

มีสิทธิที่จะใช้		เปิดเผย		หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ความลับ

ทางการค้าดังกล่าวได้อย่างเต็มทีโดยไม่ต้องรับผิดต่อ

เจ้าของความลับทางการค้าเดิมหรือไม่		อย่างไร	

	 จากการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมาย		ตำรา

ทางวิชาการ		บทความ		และกฎหมายของต่างประเทศ		

พบว่าการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา		ใน

การกำหนดให้การค้นพบโดยอิสระ		และการค้นพบโดย

การทำวิศวกรรมย้อนกลับไม่ถือว่าเป็นความผิดฐาน

ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า		 เนื่องจากการค้นพบ

โดยอิสระเป็นการกระตุ้นให้คนมีความคิดสร้างสรรค์

สนใจการประดิษฐ์คิดค้น		และการค้นพบโดยการทำ

วิศวกรรมย้อนกลับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษา

เรียนรู้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆ	ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ชาติเป็นอย่างมาก	

	 ผลจากการศึกษายังพบว่ามีความไม่ชัดเจนของ

บทบัญญัติในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิ

ของบุคคลที่สาม		และความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่

กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของ

ความลับทางการค้าและข้อยกเว้นตามมาตรา		7	(3)	

(4)		จึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีการ

กำหนดให้บุคคลผู้ค้นพบโดยอิสระกับบุคคลผู้ค้นพบ

โดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ	 	 มีสิทธิในความเป็น

เจ้าของความลับทางการค้าและควรเพิ่มหลักเกณฑ์การ

ละเมิดในกรณีความรับผิดของบุคคลที่สามที่ได้ความลับ

ทางการค้าของผู้อื่นมาโดยสุจริต		แต่มาพบในภายหลัง

ว่าบุคคลที่ให้ความลับทางการค้าแก่ตนนั้น		ได้ทำการอัน

เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า		 เพื่อ

ให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทอื่นๆ	อันจะเป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลใน

การคิดค้นข้อมูลที่ มีคุณค่ า เพื่ อพัฒนาธุ รกิ จและ

เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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1. บทนำ 
	 ความลับทางการค้าจัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลการค้า

ซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปและเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์	 เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับและเป็น

ข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่

เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ	 เจ้าของความลับ

ทางการค้าย่อมมีสิทธิที่จะเปิดเผยเอาไป	หรือใช้	หรือ

อนุญาตให้บุคคลอื่นเปิดเผย	เอาไป	หรือใช้ซึ่งความลับ

ทางการค้าได้	หากบุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวโดยมิได้

รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น	หรือ

กระทำการอันมีลักษณะที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิง

พาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน		การกระทำดังกล่าวย่อมถือว่า

เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราช

บัญญัติความลับทางการค้า		พ.ศ.	2545	

	 เมื่อกล่าวถึงเรื่องข้อยกเว้นความรับผิด	พระราช

บัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	2545		มาตรา	7	ได้

บัญญัติยกเว้นไว้ในกรณีตามอนุมาตรา	(1)	-	(4)	มิให้

ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า	แต่ผู้

เขียนจะกล่าวถึงกรณีตาม	(3)	การค้นพบโดยอิสระซึ่ง

ได้แก่การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยผู้ค้น

พบได้ใช้วิธีการประดิษฐ์หรือจัดทำขึ้นด้วยความรู้ความ

ชำนาญของผู้ค้นพบเอง	ทำให้เห็นได้ว่าผู้ค้นพบโดยอิสระ

เป็นการค้นพบโดยเป็นผู้ทำให้เกิดข้อมูลขึ้นและเป็น	

การค้นพบข้อมูลทางการค้าที่มิได้เป็นการละเมิดสิทธิ	

ในความลับทางการค้าของผู้อื่น	จึงเกิดเป็นประเด็นขึ้นว่า

ผู้ค้นพบโดยอิสระที่ได้ทำการค้นพบความลับทางการค้า

โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบความลับทางการค้าของผู้อื่น	จะ

มีสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้าที่ตนเอง

ค้นพบขึ้นหรือไม่ในเมื่อการค้นพบดังกล่าวได้มีผู้ค้นพบ

อยู่ก่อนแล้ว			

	 กรณีตาม	(4)	การทำวิศวกรรมย้อนกลับ	ซึ่ง

ได้แก่การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่น	 โดยผู้ค้น

พบได้ทำการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นที่รู้จักกันทั่วไป	เพื่อค้นคว้าหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้

รับการประดิษฐ์	 จัดทำ	หรือพัฒนา	แต่ทั้งนี้บุคคลซึ่ง

ทำการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจะต้องได้

ผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นมาโดยวิธีที่สุจริต	แต่พระราชบัญญัติ

ความลับทางการค้า		พ.ศ.	2545		มิได้บัญญัติไว้โดย	

ชัดแจ้งว่า		 เมื่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับไม่เป็นการ

ละเมิดแล้ว		ผู้ทำวิศวกรรมย้อนกลับจะมีสิทธิอย่างไรกับ

ความลับทางการค้าดังกล่าวบ้างและจะได้สิทธิในความ

เป็นเจ้าของความลับทางการค้าด้วยหรือไม	่



2. หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองบุคคลที่ได้  

มาซึ่งความลับทางการค้าตามกฎหมายใน

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่าง

ประเทศและทรัพย์สินทางปัญญาประเภท

อื่นๆ 
	 ผู้เขียนทำการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และมาตรการ

เยียวยาในการคุ้มครองบุคคลที่ได้มาซึ่งความลับทางการ

ค้ามาโดยการค้นพบโดยอิสระและการค้นพบโดยการทำ

วิศวกรรมย้อนกลับ		ซึ่งได้ศึกษาถึงลักษณะของความลับ

ทางการค้าตามความตกลง		TRIPS		และได้ศึกษาถึง

หลักเกณฑ์และมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่ได้มา

ซึ่งความลับทางการค้าตามกฎหมายต่างประเทศ		รวมทั้ง

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลิขสิทธิ์	 	สิทธิบัตร		และความ

ลับทางการค้า	

 1. หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองบุคคลที่ได้มา

ซึ่งความลับทางการค้าในประเทศไทย 

 1) การได้ความลับทางการค้ามาโดยการค้น

พบโดยอิสระ 

	 การค้นพบโดยอิสระนี้	 	หมายถึงผู้ค้นพบคน

ใหม่นอกจากเจ้าของความลับทางการค้าได้ค้นพบความ

ลับทางการค้าที่ซ้ำกับความลับทางการค้าของเจ้าของ

ความลับทางการค้าซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว	ผู้ค้นพบคนใหม่ก็

ยังมีสิทธิในความลับทางการค้านี้ได้	แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการ

ค้นพบโดยชอบด้วยกฎหมายและใช้ความรู้ความชำนาญ

ของผู้ค้นพบคนใหม่นั้นเอง	โดยมิได้เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ใดๆ		ของเจ้าของความลับทางการค้า	การค้นพบของ	

ผู้ค้นพบคนใหม่กับเจ้าของความลับทางการค้าอาจ	

เกิดขึ้น	ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้		โดยต่างก็อาศัยความรู้		

ประสบการณ์		ความชำนาญของตน		แต่สิ่งที่ค้นพบมี

ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับความลับทางการ	

ค้านั้น			

 2) การได้ความลับทางการค้ามาโดยการทำ

วิศวกรรมย้อนกลับ 
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	 การทำวิศวกรรมย้อนกลับ	หมายถึง	การแยก

ส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสินค้าโดยกรรมวิธี	

ย้อนรอย	(work	back)	 เพื่อหาข้อมูลที่เป็นความลับ	

ทางการค้า	 โดยคณะอนุกรรมการได้มีการนิยามคำว่า		

วิศวกรรมย้อนกลับ	 นั้นหมายถึงการศึกษาไปยังต้น

กำเนิดวิวัฒนาการเพื่อค้นพบวิธีการผลิตและพัฒนา	

การของสินค้านั้นๆ	 ซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นว่าการ	

ทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นการขัดต่อ	 Confidential		

Agreement		จึงได้มีการบัญญัติเป็นข้อยกเว้น	โดยการ	

ทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ถือเป็นข้อยกเว้นซึ่งประกอบ	

ไปด้วย	3	หลักการ		คือ	

	 (1)	ผู้ค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่นได้

กระทำการประเมินการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น	

ที่รู้จักกันทั่วไปหรือค้นหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการ

ประดิษฐ	์	จัดทำหรือพัฒนา	

	 (2)	 ได้ผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นมาโดยวิธีสุจริต		

และ	

	 (3)	ไม่มีสัญญาโดยชัดแจ้งกับเจ้าของความลับ

ทางการค้าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ว่าห้ามมิให้ทำวิศวกรรม

ย้อนกลับ	



 2. ลักษณะของความลับทางการค้าภายใต้

ความตกลง TRIPS 

	 ความตกลง	TRIPS	ได้มีการวางกฎเกณฑ์ทาง

กฎหมายในการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยตามข้อ		

39		ซึ่งข้อ	39	วรรคสอง	 ได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติม

เกี่ยวกับขอบเขตของการเป็นข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย	

รวมถึงองค์ประกอบของข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครอง

โดยวางหลักว่าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิใน

การป้องกันไม่ให้ข้อสนเทศซึ่งอยู่ในความควบคุมโดยถูก

ต้องตามกฎหมายถูกเปิดเผย	ถูกเอาไปหรือนำไปใช้โดย

ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตนในลักษณะขัดต่อ

แนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่ซื่อตรงต่อกัน	อย่างไรก็ตาม

ในส่วนข้อยกเว้นของการให้ความคุ้มครองความลับ

ทางการค้าโดยทั่วไป		อย่างกรณีของการค้นพบความลับ

ทางการค้าโดยอิสระ		(Independent		Discovery)		โดยผู้

ค้นพบได้ใช้วิธีการประดิษฐ์หรือจัดทำขึ้นด้วยความรู้

ความชำนาญของผู้ค้นพบเอง		หรือการทำวิศวกรรมย้อน

กลับ		(Reverse		Engineering)	นั้น		แม้ว่าในข้อ		39		

ของความตกลง		TRIPS	จะมิได้มีการกำหนดโดยชัดแจ้ง

ให้การค้นพบความลับทางการค้าโดยอิสระและการทำ

วิศวกรรมย้อนกลับเป็นข้อยกเว้นของการให้ความ

คุ้มครองความลับทางการค้า		แต่เมื่อพิจารณาจากหลัก

กฎหมายโดยทั่วไปและจากการตีความคำว่า		อันเป็นการ

ขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน		ตาม

ข้อ	39	วรรคสองของความตกลง	TRIPS	แล้ว	จะเห็นได้

ว่าทั้งการค้นพบความลับทางการค้าโดยอิสระและการทำ

วิศวกรรมย้อนกลับล้วนแต่เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น

ความลับทางการค้าโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย	

 3. หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองบุคคลที่ได้มา

ซึ่งความลับทางการค้าในประเทศอังกฤษ 

	 ในเรื่องการได้มาซึ่งความลับทางการค้านั้น	จะ

ขอนำกรณีของบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามา

โดยสุจริตมาทำการศึกษาเปรียบเทียบ		โดยบุคคลที่สาม

ที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยสุจริต		หมายความว่า		

บุคคลที่สามไม่ทราบว่าบุคคลที่สองได้เปิดเผยความลับ

ให้แก่เขาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 	 หรือเป็นกรณีที่

บุคคลที่สามได้ข้อมูลมาจากการค้นคว้าวิศวกรรมย้อน

กลับหรือค้นพบโดยอิสระด้วยตนเอง	

	 เมื่อบุคคลที่สามได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ

ทางการค้ามาโดยสุจริต		โดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้

ว่าข้อมูลที่ตนได้มาเป็นความลับทางการค้าที่ได้มาจาก

การละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับทางการค้าตาม

หลักความไว้วางใจ		กรณีนี้ศาลถือว่าบุคคลที่สามเป็น

บุคคลภายนอกผู้สุจริต		จึงไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษา

ความลับทางการค้าตกติดตัวบุคคลที่สามมาในเวลาที่ได้

รับข้อมูลหรือค้นพบข้อมูล		กรณีของบุคคลที่สามที่ได้รับ

ความลับทางการค้ามาโดยสุจริต		กับกรณีของบุคคลที่

สามที่ได้รับความลับทางการค้ามาโดยไม่สุจริตจึงมีความ

แตกต่างกัน		 โดยในกรณีแรกศาลจะถือว่าบุคคลที่สาม

เป็นบุคคลที่สุจริตซึ่งไม่ทราบว่าการใช้หรือเปิดเผยความ

ลับทางการค้าของตนเป็นการละเมิดสิทธิในความลับ

ทางการค้าของบุคคลอื่น		จึงต้องมีการกำหนดให้เจ้าของ

ความลับทางการค้ามีการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่สาม		

เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการกระทำของตนเป็นการกระทำที่

ไม่ชอบและให้ยุติการกระทำดังกล่าว		 โดยหากบุคคลที่

สามไม่ยุติการใช้หรือการเปิดเผยจะถือว่าบุคคลที่สามมี

ความรับผิดนับแต่เวลาที่ได้รับหนังสือเตือน		 เนื่องจาก
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นับแต่เวลานั้นบุคคลที่สามได้ทราบแล้วว่าการกระทำ

ของตนเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของ

บุคคลอื่น		ในขณะที่กรณีที่สองไม่จำเป็นต้องมีการแจ้ง

เตือนไปยังบุคคลที่สาม		 เนื่องจากบุคคลที่สามย่อม

ทราบดีอยู่แล้วว่าการกระทำของตนโดยการใช้หรือเปิด

เผยเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า	

 4. หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองบุคคลที่ได้มา

ซึ่งความลับทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

	 การได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับ

ทางการนั้น	 โดยบุคคลจะได้สิทธิในความเป็นเจ้าของ

ความลับทางการค้า	หมายถึง	บุคคลธรรมดา	บริษัทใน

ทางธุรกิจกฎหมาย		ทรัสต์ในทางธุรกิจกฎหมาย		ทรัสต์		

ห้างหุ้นส่วน		สมาคมร่วมค้ารัฐบาล		หน่วยงานย่อย		หรือ

องค์กรของรัฐบาล		หรือองค์กรของรัฐบาล		หรือองค์กร

นิติบุคคล		หรือองค์กรทางการค้าอื่น		การได้มาซึ่งความ

ลับทางการค้าอาจได้มาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดคือ	

	 1)	ผู้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าโดยการสร้าง	

สรรค์งาน		มีหลักเกี่ยวกับการมีสิทธิในความลับทางการ

ค้าเกิดขึ้น		เมื่อได้สร้างสรรค์งานเช่นนี้	 	จึงเกิดหลักที่ว่า	

ผู้สร้างสรรค์เป็นจ้าของสิทธิในความลับทางการค้าที่ตน

สร้างสรรค์ขึ้น		ทั้งนี้การสร้างสรรค์อาจเป็นผู้สร้างสรรค์

รายเดียวหรือหลายรายร่วมกัน		หากเป็นการร่วมกันแล้ว

ผู้สร้างสรรค์ร่วมกันนั้นก็เป็นเจ้าของความลับทางการค้า

ร่วมกันได้	

	 2)	ผู้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าโดยการโอน

ความลับทางการค้า		ความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สิน	

ที่สามารถให้และสามารถโอนกันได้	การโอนหรือการ

เคลื่อนย้ายสิทธิความลับทางการค้าถ้าจะให้สมบูรณ์	

และถูกต้อง		ผู้รับโอนจะต้องรับหน้าที่	 	กรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองในตัวสิทธินั้นๆ	

	 นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้มีการ

บัญญัติหลักเกณฑ์ของบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการ

ค้ามาโดยสุจริต	 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวประเทศสหรัฐ	

อเมริกาได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายดังต่อไปนี้	

	 1)	กฎหมาย		Uniform		Trade		Secrets		Act		

ได้มีการบัญญัติถึง		วิธีการอันชอบ		ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อน

ให้เห็นถึงข้อต่อสู้ที่สามารถใช้ได้ในคดีละเมิดสิทธิใน

ความลับทางการค้าซึ่งรวมถึง	

	 (1)	 การค้นพบโดยอิสระ	 (Independent	

Discovery)	บุคคลที่ค้นพบ		ประดิษฐ์		หรือพัฒนาข้อมูล

ที่เหมือนกันกับความลับทางการค้าของบุคคลอื่น		 โดย	

ที่การค้นพบดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการละเมิดหน้าที่ใน

การรักษาความลับทางการค้าหรือพัฒนาข้อมูลที่เป็น

ความลับทางการค้าของบุคคลอื่น	ย่อมไม่มีหน้าที่ตาม

กฎหมายความลับทางการค้า	การค้นพบโดยอิสระจึงเป็น

ข้อต่อสู้ที่ใช้ในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ได้อย่างสมบูรณ	์

	 (2)	 การทำวิศวกรรมย้อนกลับ	 (Reverse		

Engineering)		ซึ่งก็คือ	โดยการเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่

เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและดำเนินการย้อนกลับเพื่อหาวิธี	

ที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการพัฒนา	การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่

เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั้นต้องได้รับมาโดยวิธีการที่เป็น

ธรรมและสุจริตเช่น		การซื้อผลิตภัณฑ์จากตลาดที่เปิด

เผยอันจะทำให้การทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นการกระทำ

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	

 นอกจากนี้หากมีการละเมิดเกิดขึ้นแล้ว		Uniform

Trade		Secrets		Act		ยังได้มีการกำหนดมาตรการเยียวยา

เอาไว้ในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษที่ไม่ควรออกคำสั่งห้าม

จำเลยตามที่โจทก์มีคำขอ	 โดยการออกคำสั่งศาลใน

เงื่อนไขที่จำเลยประสงค์จะใช้ความลับต่อไปในอนาคต

โดยการกำหนดให้จ่ายค่าใช้สิทธิตามสมควรต่อเจ้าของ

ความลับ	

	 2)	กฎหมาย		Restatement		of		Torts		(1939)		

ได้	กำหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดของบุคคลที่สามที่ได้

ความลับทางการค้ามาโดยสุจริตไว้ในมาตรา		758		บุคคล

ที่ได้ความลับทางการค้าของบุคคลอื่นมาโดยปราศจาก

การแจ้งเตือนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า		

และผู้ที่เปิดเผยความลับทางการค้า		และผู้ที่เปิดเผย

ความลับทางการค้าให้แก่ตนได้เปิดเผยโดยการละเมิด

ต่อหน้าที่ที่มีต่อบุคคลอื่น	 	 หรือบุคคลที่ได้ความลับ

ทางการค้ามาโดยความสำคัญผิดโดยปราศจากการแจ้ง

เตือนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า		และได้

มาโดยความสำคัญผิด	

	 (1)	ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลอื่นสำหรับการ

เปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าก่อนที่จะได้รับการ

แจ้งเตือน		และ	
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และความลับทางการค้า 



 ลขิสทิธิ	์ สทิธบิตัร	 ความลบัทางการคา้	

สิง่ทีใ่หค้วามคุม้ครอง 		งานวรรณกรรม,	

		นาฏกรรม,	

		ศลิปกรรม,			

		ดนตรกีรรม,			

		โสตทศันว์สัด,ุ	

		ภาพยนตร,์			

		สิง่บนัทกึเสยีง	

		เปน็ตน้	

		1.		มวีตัถปุระสงคใ์น	

		การคุม้ครองผลติภณัฑ	์

		ทางการคา้อตุสาหกรรม	

		2.		ตอ้งเปน็การ	

		ประดษิฐข์ึน้ใหมแ่ละม	ี

		ขัน้ตอนการประดษิฐท์ี	่

		สงูขึน้สามารถนำไปใช	้

		ในทางอตุสาหกรรมได	้

		1.		มวีตัถปุระสงคใ์น	

		การคุม้ครองผลติภณัฑ	์	

		ทางการคา้อตุสาหกรรม	

		2.		ไมต่อ้งเปน็การ	

		ประดษิฐข์ึน้ใหมแ่ละไม	่

		ตอ้งมขีัน้ตอนทีส่งูขึน้	



ตารางที	่1	(ต่อ)	



 ลขิสทิธิ	์ สทิธบิตัร	 ความลบัทางการคา้	

		วธิกีารไดร้บัความ	

		คุม้ครอง

		ใหค้วามคุม้ครองทนัท	ี

		โดยไมต่อ้งนำไปจด			

		ทะเบยีนตอ่พนกังาน	

		เจา้หนา้ที	่

		ตอ้งนำไปจดทะเบยีนตอ่	

		พนกังานเจา้หนา้ทีก่อ่น	

		ถงึจะไดร้บัความ	

		คุม้ครอง	

		ใหค้วามคุม้ครองทนัท	ี

		โดยไมต่อ้งนำไปจด			

		ทะเบยีนตอ่พนกังาน	

		เจา้หนา้ที่

		ระยะเวลาในการให	้

		ความคุม้ครอง	

		ตลอดอายขุองผู	้					

		สรา้งสรรค	์

		การประดิษฐ์	20	ปีนับ	

		จากวนัทีข่อรบัสทิธบิตัร	

		ไมม่กีำหนดระยะเวลา

หมายเหตุ 	ตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหลักการได้มาซึ่งสิทธิในความเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์		สิทธิบัตร		และความลับทางการค้า	



	 (2)	มีความรับผิดต่อบุคคลอื่นสำหรับการเปิด

เผยหรือใช้ความลับทางการค้าภายหลังจากได้รับการ

แจ้งเตือน	เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้ความลับทางการค้ามา

โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน	หรือบุคคลที่ได้เปลี่ยน

แลงสถานะของตน	ซึ่งการให้บุคคลดังกล่าวมีความรับ

ผิดจะเป็นการไม่ยุติธรรม	

ผลของการศึกษาปัญหาในการได้มาซึ่งสิทธิในความ

เป็นเจ้าของความลับทางการค้าในกรณีการค้นพบ

โดยอิสระและการทำวิศวกรรมย้อนกลับ  มีดังต่อไปนี ้

 1. ปัญหาหลักเกณฑ์ความรับผิดของบุคคล  

ที่สามภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า 

พ.ศ. 2545 

 ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์การละเมิด

สิทธิในความลับทางการค้ามาตรา		6		อย่างในกรณีของ

บุคคลที่สามผู้ค้นพบความลับทางการค้าโดยสุจริต		กรณี

ของบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยความ

สำคัญผิด		กรณีของบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้า

มาจากการเปิดเผยของบุคคลผู้ละเมิดความลับทางการ

ค้าของผู้อื่น		การกำหนดหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิใน

ความลับทางการค้า	 	 จึงควรที่จะมีความชัดเจนและ

ให้การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า		ทั้งจาก

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในการรักษาความลับทางการค้า

กับเจ้าของความลับทางการค้า		และบุคคลที่สามซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกความสัมพันธ์ในทุกกรณี		 เพื่อให้การ

คุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้าเป็นไปอย่าง

ครอบคลุมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การละเมิดของต่าง
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ประเทศ		และเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่เป็น

ความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าเป็น

ไปอย่างสมบูรณ์		 จึงควรนำเอาเรื่องความรับผิดของ

บุคคลที่สามที่สุจริตตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ		

และกฎหมาย		Restatement		of		Torts	(1939)	มาตรา	

758	ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	พ.ศ.	2545	

มาตรา	6	ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น		ซึ่งความรับผิดของ

บุคคลที่สามที่มีเจตนาสุจริตกับความรับผิดของบุคคลที่

สามที่มีเจตนาไม่สุจริตนั้น		 ไม่ควรจะใช้มาตรฐานใน

ความรับผิดอย่างเดียวกัน	

 2. ความเหมาะสมในการกำหนดให้การค้น

พบโดยอิสระและการทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นข้อ

ยกเว้นความรับผิด 

	 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติความลับทาง	

การค้า		พ.ศ.	2545		เห็นได้ว่ามาตรา		7		(3)		และมาตรา

7	(4)		ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการค้นพบโดยอิสระ

และการทำวิศวกรรมย้อนกลับมิให้ถือเป็นการละเมิดต่อ

สิทธิในความลับทางการค้าของบุคคลอื่น		ดังนั้นเจ้าของ

ความลับทางการค้าไม่สามารถที่จะดำเนินการหวงกัน

หรือฟ้องร้องดำเนินคดีให้ผู้ค้นพบโดยอิสระและผู้ทำ

วิศวกรรมย้อนกลับให้ทำการยุติการใช้หรือการเปิดเผย

ความลับทางการค้าหรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย	

ได้		จึงทำให้เห็นได้ว่าในเมื่อผู้ค้นพบโดยอิสระและผู้ทำ

วิศวกรรมย้อนกลับสามารถที่จะใช้สิทธิได้เหมือนกับ

เจ้าของความลับทางการค้า	 โดยที่เจ้าของความลับ

ทางการค้าไม่สามารถที่จะทำอะไรกับผู้ค้นพบโดยอิสระ

และผู้ทำวิศวกรรมย้อนกลับได้เลย		ประกอบกับในความ

ตกลง		TRIPS		และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา		

ก็ถือว่าการค้นพบโดยอิสระกับการทำวิศวกรรมย้อน

กลับเป็นการได้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้ามาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย		จึงควรให้มีการบัญญัติให้การค้นพบ

โดยอิสระและการทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นการได้ความ

ลับทางการค้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย			

 3. ปัญหาการได้สิทธิในความเป็นเจ้าของ

ความลับทางการค้าโดยการค้นพบโดยอิสระ 

	 การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้สร้างสรรค์ในงาน	

ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น		คงเนื่อง	

มาจากว่าลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองโดย	

มิต้องนำไปจดทะเบียน		เมื่อไม่มีการนำมาจดทะเบียน

บุคคลโดยทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบได้ว่ามี	

ผู้สร้างสรรค์งานนั้นแล้วหรือไม่		จึงมีความเป็นไปได้ที่	

จะมีผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เกิดทำออกมาซ้ำกัน		

กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ทั้งหมดและ

การที่กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร

เป็นพวกแรกเท่านั้น	คงเนื่องมาจากว่ามีการบังคับให้นำ

มาจดทะเบียน	เมื่อนำมาจดทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะ

ตรวจสอบได้ว่ามีผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแล้วหรือไม่	ซึ่ง

ทำให้เห็นได้ว่าหากมีการประดิษฐ์ออกมาซ้ำ		ถึงแม้จะไม่

ลอกเลียนก็ตาม	 ผู้ประดิษฐ์นั้นก็จะถือว่ากระทำการ

ละเมิดเพราะผู้ประดิษฐ์ผู้นั้นรู้หรือควรรู้ว่ามีผู้ทรงสิทธิ

บัตรอยู่แล้ว		ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนมีความคิด

สร้างสรรค์สนใจในการประดิษฐ์คิดค้น	ในเรื่องนี้การให้

ความคุ้มครองความลับทางการค้าที่มีความคล้ายคลึง	

กับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์	 	จึงเห็นควรว่าผู้ค้นพบ

โดยอิสระควรได้สิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทาง	

การค้าประกอบกับมีบทความของท่านอาจารย์ประสพสุข

บุญเดช		ที่เห็นว่าผู้ที่ทำการค้นพบโดยอิสระ		ย่อมได้

สิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้านั้นด้วย		

และประเทศสหรัฐอเมริกายังถือว่าการค้นพบโดยอิสระ

เป็นวิธีการอันชอบ		ซึ่งหมายความว่าเป็นการได้มาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย		ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดสิทธิ

ในความลับทางการค้าของผู้อื่น	 นอกจากนี้ศาลของ

ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า		การค้น

พบความลับทางการค้าด้วยความรู้	 	ความสามารถของ

ตนเองโดยมิได้ไปละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของ

ผู้อื่น	 แม้จะค้นพบภายหลังจากที่มีเจ้าของความลับ

ทางการค้าอยู่ก่อนแล้วก็ตาม	บุคคลผู้ค้นพบดังกล่าวก็

เป็นเจ้าของความลับทางการค้าและได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายด้วย	จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ค้นพบโดยอิสระ

ย่อมมีสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้านั้น

แยกจากเจ้าของความลับทางการค้าได	้

 4. ปัญหาการได้สิทธิในความเป็นเจ้าของ

ความลับทางการค้าโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ 

	 ผู้ทำวิศวกรรมย้อนกลับถึงแม้จะมิได้เป็นบุคคล

ผู้ที่คิดค้นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าขึ้นมาเอง	แต่

บุคคลผู้ทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ลงทุน		ลงแรงไปพอ

สมควร		และด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อความลับทางการค้า	
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ถูกใช้ในตลาดการค้าแล้ว	 เจ้าของความลับทางการค้า

ย่อมได้รับผลประโยชน์ไปพอสมควรแล้ว	 เจ้าของความ

ลับทางการค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงภัยจากการถูกเปิด

เผยความลับและการแข่งขันทางการค้านั้นด้วย	หากไม่

อยากให้มีการทำวิศวกรรมย้อนกลับได้		เจ้าของความลับ

ทางการค้าก็ควรมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนกว่านี้หรือไม่ก็ไป	

ขอความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร	ประกอบกับ

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาจึงมีความจำเป็น	

ที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ		เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อนำ

มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ		ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก	ดังนั้นจึงไม่	

ควรไปปิดกั้นผู้ทำวิศวกรรมย้อนกลับ	โดยให้บุคคลผู้ทำ

วิศวกรรมย้อนกลับมีสิทธิในการเป็นเจ้าของความลับ

ทางการค้าด้วย	 เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ถือว่าการทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นการ

ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าด้วยวิธีการอัน

ชอบด้วยกฎหมาย	



3. บทสรุป 
	 หลักการของพระราชบัญญัติความลับทาง	

การค้าถือว่าสามารถปกป้องคุ้มครองข้อมูลการค้าที่	

เป็นความลับทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของต่างประเทศอันถือว่าเป็น

มาตรฐานสากลได้		แต่เมื่อพิจารณาในหัวข้อก่อนหน้านี้

จะเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ

ที่กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของ

ความลับทางการค้าและข้อยกเว้นตามมาตรา		7	(3)	(4)	

แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า		พ.ศ.	2545		จาก

ปัญหาดังกล่าวผู้เขียนจึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดังต่อไปนี	้

 1)	 การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนด

หลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่ยังไม่

ชัดเจน	ว่ารวมถึงกรณีของบุคคลที่สามที่ได้ความลับ

ทางการค้ามาโดยความสำคัญผิด	หรือกรณีของบุคคล	

ที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามาจากการเปิดเผยของ

บุคคลผู้ละเมิดความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยที่บุคคล

ที่สามมิได้รู้ถึงการละเมิดดังกล่าว		 เมื่อบุคคลที่สาม	

เป็นบุคคลที่สุจริตจึงสมควรที่จะได้รับการพิจารณาที่

แตกต่างไปจากบุคคลที่เปิดเผยหรือใช้ความลับทางการ

ค้าโดยเจตนาที่ไม่สุจริต	

	 2)	การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กำหนดหลัก

เกณฑ์เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความ

ลับทางการค้าให้ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้	

	 (1)	การได้สิทธิในความเป็นเจ้าของความลับ

ทางการค้าจากการค้นพบโดยอิสระ	กล่าวคือต้องเป็น	

การค้นพบจากการคิดริเริ่มขึ้นเอง		 โดยจัดทำขึ้นด้วย

ความรู้	 	ความชำนาญของผู้ค้นพบเอง		และมิได้ไปลอก

เลียนแบบหรือทำซ้ำกับความลับทางการค้าของผู้อื่น	

	 (2)		การได้สิทธิในความเป็นเจ้าของความลับ

ทางการค้าจากการค้นพบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ		

แต่ทั้งนี้การทำวิศวกรรมย้อนกลับดังกล่าวจะต้องเป็น	

การทำกับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยวิธีการที่สุจริตและต้อง

ไม่มีสัญญาโดยชัดแจ้งกับเจ้าของความลับทางการค้า

หรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ในการห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อน

กลับนั้นด้วย	
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