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© 2565 สิำานักงานสิ�งเสิริมืเศรษฐกิจัสิร้างสิรรคู่์ 
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สวัสดีคุณ์ผูู้้แต่ง ผูู้้รั้้อง และผูู้้ฟังั (ดนตรั้ี) ทำุกทำ่�น 

เชื�อว่�ทำุกคนทำี�กำ�ลังอ่�นอยู่ตอนนี� เรั้�ต่�งมีสิ�งทำี�เหมือนกันอยู่ข้�งใน นั�นก็คือคว�มรั้ักในเสียง
ดนตรั้ี เรั้�มีคว�มสุขเมื�อได้แต่งเพลงดีๆ สักเพลงข้�นม� ได้รั้้องเพลงทำี�ชอบ และสุขยิ�งกว่�นั�น
เมื�อได้เอ�เพลงทำี�ชอบม�เปิดฟังัซ้ำำ��ๆ ม�ใช้ ม�ดัดแปลง หรั้ือม�รั้้องคัฟัเวอรั้์ แต่เรั้�มักหลงลืม
ไปว�่ เพลงทำกุเพลงบนโลกใบนี�นั�นลว้นมีเจั�้ของ และเรั้�ทำกุคนม ี‘สิทำธิ์’ิ ในเพลงทำี�เรั้�รัั้กไมเ่ทำ�่กนั 

ใช่ เรั้�กำ�ลังพูดถึ้งเรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ�ดนตรีั้ ดินแดนลี�ลับทีำ�แม้อย�กเข้�ใจัแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยจัะ
เข้�ใจัอยู่ดี  ขณ์ะทำี�บ�งคนไม่เคยรัู้้ว่�ตัวเอง ‘มีสิทำธิ์ิ’ สรั้้�งรั้�ยได้จั�กลิขสิทำธิิ์�เพลงแบบเต็มทำี�  
แตบ่�งคนกลับไมร่ัู้ว่้�ตวัเอง ‘ไม่มสิีทำธิ์’ิ เอ�เพลงของคนอื�นม�ใชโ้ดยไม่ไดร้ั้บัอนญุ�ต ครัั้�นจัะไป
พย�ย�มศ้กษั�เรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ�ทำี�ถึ�่ยทำอดดว้ยภ�ษั�ทำ�งกฎหม�ย กเ็ป็นเรั้ื�องย�กเกนิไปทำี�คนทำั�วไป
อย่�งเรั้�ๆ จัะเข้�ใจั 

คุณ์ผูู้้ฟัังคงจัะเคยคิดกับตัวเองว่�ไม่เป็นไรั้ ค่อยเข้�ใจัเรั้ื�องนี�วันหลังก็ได้ แต่ปัญห�คือ  
ก�รั้ทำำ�คว�มผิู้ดเรั้ื�องลขิสิทำธิิ์�ดนตรั้มีโีอก�สเกดิข้�นไดท้ำกุวนั  ทำกุวนิ�ทีำ และเมื�อมนัเปน็คว�มผู้ดิแลว้  
อ�จัทำำ�ให้เรั้�เสียทำั�งสตุ้งสต�งค์และเวล�ชีวิต 

ไม่ต้องกังวลไป หนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี�จัะขอเป็นผูู้้ช่วยคุณ์ไขข้อสงสัยในเรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ�
ดนตรั้ี เรั้ิ�มจั�กตอบ 12 คำ�ถึ�มยอดฮิิตของคุณ์ผูู้้ฟังัทำ�งบ้�นจั�กหล�กหล�ยอ�ชีพทำั�งทำี�อยู่ใน
และนอกแวดวงดนตรั้ี ถึ้�อ่�นคำ�ตอบแบบสั�นแล้วยังไม่เคลียรั้์ใจั เชิญคลิกต่อทำี�คำ�ตอบเพื�อ
กรั้ะโดดไปทำำ�คว�มเข้�ใจัแบบลงดีเทำลได้เลย

Ex-BAnd

Q: อยากแฟิร์กับื้ศิลิปินในคู่�าย แต�ธิ์ุรกิจัต้องไปต�อให้้ได้ก�อน
จัะจั�ายเห้มืาซื�อลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิงไว็้เป็นของคู่�ายได้ป่าว็?

Rec      rd 
Label Owner 

comPoser
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Q: เป็นศิลิปินห้น้าให้มื�ไร้สัิงกัด แต�ทำาเพลิงดังได้ลิ้านว็ิว็ในย่ท่บื้ 
ใคู่รๆ ก็เอาไปคู่ัฟิเว็อร์ จัะมืีสิิทธิ์ิรว็ยจัากคู่�าลิิขสิิทธิ์ิ�ไห้มื?

A: สิิทธิิรวยเป็็นของคุณ! ทันทีที�เป็็นสิมาชิิกองค์กรจััดเก็บลิิขสิิทธิิ� 
ให้้เขาชิ่วยเก็บรายได้จัากทุกช่ิองทาง คลิิก 

A: ถ้้าคุณยอมเป็็นพนักงานกินเงินเดือนไป็แล้ิวก็แย่ห้น่อย 
แต่่ถ้้ามีความร้้แลิะไม่ยอมให้้ค่ายซื้ื�อขาดลิิขสิิทธิิ� เกมพลิิก! 

ได้ส่ิวนแบ่งทุกครั�งที�มีคนเอาเพลิงไป็ใชิ้    คลิิก 

Q: ไมื�ได้เป็นนักร้อง แต�แต�งเนื�อแลิะทำานองอย่�เบื้ื�องห้ลิัง 
ถ้้าเพลิงฮิิตจััดๆ จัะได้คู่�าลิิขสิิทธิ์ิ�กับื้เขาด้ว็ยห้รือเปลิ�า?

Q: อดีตว็งร็อกมืากฝีมีืือ นักร้องแต�งเนื�อ 
มืือกีตาร์มืือเบื้สิร�ว็มืแต�งทำานอง มืือกลิองเรียบื้เรียง 

ตอนนี�ว็งแตกแลิ้ว็ ลิิขสิิทธิ์ิ�ลิ�ะเป็นของใคู่ร? 

A: ข้�นอย้่กับสัิญญากับค่ายแลิะกับนักแต่่ง (เพลิง)
 ในวงที�ต่กลิงแบ่งสัิดส่ิวนค่าลิิขสิิทธิิ�กันไว้ 

ถ้้าสัิญญาเป็็นธิรรม ถ้้งวงแต่กก็ยังได้เงิน!  คลิิก

A:  ทำาได้ แต่่ไม่ควรทำาอย่างยิ�ง เดี�ยวนี�ศิิลิปิ็นแลิะนักแต่่งเพลิงเขาไม่ยอมให้้
ถ้้กบังคับเห้มือนยุคก่อน ควรให้้สิิทธิินักแต่่งเพลิงได้เลิือกทำาสัิญญา  คลิิก 

Music Copyright 101
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Singer 
with 

Owner  

Youtuber

MU IS C
Wedding Band

Pub & 
Restaurant 

A:  คุณอาจัเคยต่กลิงทำาสัิญญาที�ไม่เป็็นธิรรม 
พอลิิขสิิทธิิ�เป็็นของค่ายเพลิงทั�งห้มด

ค่ายก็สิามารถ้ฟ้้องคุณได้ แม้คุณจัะแต่่งเองก็เถ้อะ   คลิิก

one 
hit 

wonder
Q: ร้องเพลิงดังที�ตัว็เองแต�งเมืื�อสิมืัยอย่�คู่�ายเก�า

อ�าว็เฮิ้ย ทำาไมืตำารว็จับืุ้กมืาจัับื้ห้ลิังเว็ที?

A: เอามาใช้ิกี�วินาทีก็ผิิด ควรต่ิดต่่อขออนุญาต่กับเจั้าของสิิทธิิ 
ห้รือจั่ายกับองค์กรจััดเก็บค่าลิิขสิิทธิิ�ให้้ถ้้กต่้องซื้ะ 

ถ้้าไม่อยากให้้คลิิป็ป็ลิิว คลิิก 

Q: ใสิ�เพลิงที�ช้อบื้ประกอบื้คู่ลิิปแบื้บื้ขำาๆ 10 ว็ิ 
ใสิ�เคู่รดิตให้้ก็พอแลิ้ว็มืะ? ไมื�ได้ใช้้เพื�อการคู่้าซะห้น�อย

A:  งานแต่่งงานถ้ือว่าเป็็นงานส่ิวนต่ัวที�ไม่ได้มีการบันท้กวิดีโอไว้
เพื� อใชิ้ในการค้ามักจัะได้รับการอนุโลิม แต่่ถ้้าทำาเพื� อการค้า

 ก็เต่รียมต่ัวโดนได้เลิยครับคุณผิ้้ฟั้ง  คลิิก 

Q: เอาเพลิงรักห้ว็านซ้�งมืาร้องเป็นลิ้านๆ คู่รั�ง 
ก็คู่่�บื้�าว็สิาว็เขารีเคู่ว็สิมืา ถ้้าโดนลิิขสิิทธิ์ิ�ย้อนห้ลิัง

นี�ลิ้มืลิะลิายเลิยไห้มื?

A:  เจั้าของกิจัการต่้องจั่าย เพราะสิร้างรายได้จัากสิิ�งนี�  
นักดนต่รีก่อนจัะไป็เลิ่นร้านไห้น ก็ควรด้ให้้ดี

ว่าร้านที�เขาจั้างคุณน่ะ มีใบอนุญาต่ค่ายไห้น กันไว้ดีกว่าแก้    คลิิก 

Q: ทำารา้นให้ร้อดกเ็ห้นื�อยแล้ิว็ จั�ายคู่�าจ้ัางให้้ว็งดนตรสีิดทกุว็นั
คู่�าลิขิสิิทธิ์ิ�เพลิงกต็อ้งให้้คู่นรอ้งจั�ายเองสิิ?

Cafe Owner
A: ผิิดเพราะคุณคือสิถ้านป็ระกอบการ ไม่ใชิ่ผิ้้ฟั้งทั�วไป็ 

วิธิีที�ถ้้กต้่องคือซืื้�อบริการสิต่รีมมิ�งเพลิงที�ใชิ้ 
เพื� อการค้า แลิะจั่ายค่าสิิทธิิเผิยแพร่ให้้องค์กรจััดเก็บค่าลิิขสิิทธิิ�ซื้ะ   คลิิก

Q: เปิด Spotify playlist ในร้านกาแฟิตัว็เองผู้ิดตรงไห้น 
ก็จั�ายพรีเมืียมืรายเดือนไปแลิ้ว็นี�?
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Director 
A:  ไม่ แถ้มต้่องจ่ัายแพงกว่าเอาออริจิันัลิมาใชิ้

 เพราะต่้องจั่ายทั�งค่าสิิทธิิในการทำาซื้ำ�า (Reproduction) 
แลิะสิิทธิิในการดัดแป็ลิง คลิิก

Q: แปลิงเพลิงดงัจันไมื�เห้ลิอืเคู่า้เดมิื เอามืาประกอบื้ห้นงัโฆษณา
อย�างนี�จั�ายลิขิสิิทธิิ์�แคู่�คู่�าทำานอง คู่ร้�งเดยีว็ห้รือเปลิ�า?

Creative 

 
Festival 
Director

A:  ถ้้าคุณขอลิิสิต์่เพลิงแต่่ลิะวงไม่ไห้ว ควรลิงทุนขออนุญาต่ใชิ้ลิิขสิิทธิิ�เพลิง
แบบเห้มาไว้ ถ้้กกว่าแยกจั่าย แถ้มมีให้้เลิือกจันต่าลิาย

กว่า 30 ลิ้านเพลิงเลิยนะคุณผ้้ิฟั้ง คลิิก

Q: จััดเทศกาลิดนตรีให้ญ่� ไมื�มืีสิิทธิ์ิร่้ลิ�ว็งห้น้าว็�าแต�ลิะว็งจัะร้อง
เพลิงอะไร อย�างนี�ไมื�แบื้กคู่�าลิิขสิิทธิ์ิ�จันไมื�เห้ลิือกำาไรเลิยเห้รอ?

Tiktoker
A:  Reels ในอินสิต่าแกรมแลิะ Story ในเฟ้ซื้บุ�ก ได้ขอลิิขสิิทธิิ�เพลิง

ในแคต่ต่าลิ็อกไว้อย่างถ้้กต้่อง แต่่ Tiktok ยังอย้่ในระห้ว่างดำาเนินการ 
ที�คลิิป็คุณยังไม่ป็ลิิว แป็ลิว่าเจั้าของสิิทธิิยังห้ยวนๆ ไม่ต่ามมาเรียกเก็บ  คลิิก 

Q: รักการเต้นแลิะลิิปซิงคู่์ทุกแพลิ็ตฟิอร์มืคู่�า ถ้ือว็�าเป็น
การช้�ว็ยกันโปรโมืต จัะไมื�โดนเรียกเก็บื้คู่�าโน�นคู่�านี�ใช้�ไห้มืคู่ะ?

Music Copyright 101
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คู่มือ Music Copyright 101 ขอเรั้ิ�มต้นด้วยเรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ�ทำี� ‘ผูู้้สรั้้�งสรั้รั้ค์ดนตรั้ี’ ต้องรัู้้ ไม่ว่�        
จัะเปน็นกัแตง่เพลงทีำ�ทำำ�ง�นเบื�องหลงั หรั้อืเปน็นกัรั้อ้งทำี�แตง่เพลงเอง ห�กคณุ์เปน็คนใหก้ำ�เนดิ
ส่วนใดส่วนหน้�งของเพลง ไม่ว่�จัะ คำ�รั้้อง ทำำ�นอง หรั้ือเรั้ียบเรั้ียง ก็นับว่�คุณ์เป็นผูู้้สรั้้�งสรั้รั้ค์
ดนตรั้ีแล้ว

แล้วทำำ�ไมผูู้้สรั้้�งสรั้รั้ค์ดนตรั้ีต้องรัู้้เรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ� เพรั้�ะถึ้�คุณ์ข�ดคว�มรัู้้เรั้ื�องนี� เทำ่�กับคุณ์
พล�ดโอก�สทีำ�จัะสรั้�้งรั้�ยได ้หรั้อืเลยเถึดิไปถึง้ขั�นพล�ดโอก�สทำี�จัะรั้ำ��รั้วยจั�กก�รั้เปน็เจั�้ของ
สิทำธิ์ใินเพลงของตวัเอง (ใช!่ รั้วย! คณุ์อ�่นไมผู่้ดิ) ใครั้บอกว�่เปน็นักแตง่เพลงตอ้งไส้แห้งเสมอไป 
ตอบเข�ไปเลยว�่ไมจ่ัรั้งิ ห�กวนัหน้�งเพลงดีมคีณุ์ภ�พทำี�คณุ์รั้ว่มแตง่เกิดดงัรั้ะเบดิรั้ะเบอ้ข้�นม� 
หรั้อืเพลงทีำ�คณุ์แตง่ถูึกนำ�ไปใชต้อ่ย�วน�นข้�นหิ�งคล�สสิก ลกูหล�นกค็ณุ์กม็โีอก�สรั้บัผู้ลพลอย 
(รั้�ย) ได้จั�กก�รั้เป็นเป็นผูู้้รั้ับช่วงต่อในคว�มเป็นเจั้�ของสิทำธิ์ิในเพลงนั�นด้วย

ฟังัดูดใีชไ่หมละ่ เชิญเหล�่ผูู้ส้รั้�้งสรั้รั้คด์นตรีั้ม�เรั้ยีนรัู้ว่้� ตอ่จั�กนี�ลขิสิทำธิ์ิ�เพลงรั้กัทำกุเพลง (ทำี�
คุณ์สรั้้�งมันข้�นม�กับมือ) จัะเป็นของคุณ์ได้อย่�งไรั้

ยัังจำำ�ได้้ดี้ใช่่ไหม คว�มรู้้สึ้ึกของครู้ั�งแรู้กที่ี�คุณได้้
แต่่งเพลงหนึึ่�งขึ�นึ่ม� ไม่ว่�จำะมีแค่เน้ึ่�อรู้อ้งหรู้อ้ที่ำ�นึ่อง 
แต่่สึ่�งที่ี�คุณอ�จำไม่เคยัรู้บัรู้้ก็้ค้อ เม้�อเพลงๆ หนึึ่�งเก่ด้ขึ�นึ่ 
นึ่อกจำ�กคว�มรู้้สึ้ึกพ่เศษทีี่�เก่ด้ขึ�นึ่ม� ยัังมีอีกสึ่�งที่ี�เก่ด้ขึ�นึ่
พรู้อ้มกันึ่ นัึ่�นึ่ค้อ ‘ล่ขสึ่ที่ธิ์่�’

ถ�มว่�ที่ำ�ไมเพลงถึงต้่องมีล่ขส่ึที่ธิ์่� เพรู้�ะเพลง
หนึึ่�งเพลงถ้อเป็็นึ่ผลง�นึ่ที่ี�เก่ด้ขึ�นึ่จำ�กก�รู้ใช่้สึต่่ป็ัญญ�
และคว�มรู้้้คว�มสึ�ม�รู้ถของผ้้สึรู้้�งสึรู้รู้ค์ (หรู้้อที่ี�
เรู้ยีัก ที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� นัึ่�นึ่แหละ) ซึ่ึ�งจำะได้้รู้บัคว�ม
คุ้มครู้องในึ่ที่นัึ่ทีี่ต่�มพรู้ะรู้�ช่บัญญัต่่ล่ขสึท่ี่ธิ์่� พ.ศ. 2537 
ถ้�ขยัี�ให้ช่ัด้ขึ�นึ่อีก คำ�ว่� ‘ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้’ี จึำงหม�ยัถึง

 
สิิทธิแิต่่เพีียงผู้้�เดีียวที�กฎหมายมีขึ้้�นมา เพี่�อรับัรัอง

ให�ผู้้�สิรั�างสิรัรัค์์กรัะทำาการัใดีๆ เกี�ยวกับดีนต่รั ีอันเป็็น
ทรัพัีย์สิินทางป็ัญญาที�ต่นไดี�ทำาขึ้้�น 

แล้วก�รู้ได้้เป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ ่ แป็ลว่�ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์มี
สึ่ที่ธิ์่อะไรู้ในึ่เพลงที่ี�ตั่วเองเป็็นึ่เจ้ำ�ของบ้�ง คำ�ต่อบค้อ
เยัอะเลยัล่ะ คุณจำะได้้ค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ก็ต่่อเม้�อมีใครู้สึักคนึ่
เอ�เพลงของคุณไป็ที่ำ�ซึ่ำ� ดั้ด้แป็ลง หรู้อ้เผยัแพรู้ต่่่อ
สึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ เป็็นึ่ไง เรู้่�มได้้กล่�นึ่คว�มรู้วยัแล้วหรู้อ้ยัังล่ะ

1. สิิทธิ์ิก�รนำ�ออกเผู้ยแพร่ต่อสิ�ธิ์�รณช้น 
(Performing Right)

ก�รู้เอ�เพลงไป็แสึด้ง รู้อ้งหรู้อ้บรู้รู้เลง ที่ำ�ให้ป็รู้�กฏ
เสีึยังหรู้อ้ภ�พ ลงบนึ่ง�นึ่อีเวนึ่ต์่ ง�นึ่เที่ศก�ลด้นึ่ต่รู้ ี
แพลต่ฟอรู้ม์ออนึ่ไลน์ึ่ หรู้อ้ที่ี�ไหนึ่ก็ต่�มที่ี�จำะมคีนึ่ภ�ยันึ่อก
เห็นึ่ได้้ ก็นัึ่บว�่เป็น็ึ่สึท่ี่ธิ์นี่ึ่�ที่ั�งหมด้ ดั้งนัึ่�นึ่ ก่อนึ่แสึด้งเพลง
ในึ่สึถ�นึ่ที่ี�สึ�ธิ์�รู้ณะ ผ้แ้สึด้งหรู้อ้ผ้จั้ำด้ต้่องได้้รู้บัอนุึ่ญ�ต่
จำ�กเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ ่ ซึ่ึ�งก็ค้อ เข�ต้่องจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้คุณ
ซึ่ะก่อนึ่ 

2. สิิทธิ์ิก�รทำ�ซ้ำำ�� (Reproduction Right)
ก�รู้เอ�เพลงไป็อย้ั่ที่ี�อ้�นึ่ ซึ่ึ�งไม่ใช่่ที่ี�ดั้�งเด่้ม โด้ยัไม่ใช่่

ก�รู้เอ�ต้่นึ่ฉบับไป็ใช่้ แต่่เป็็นึ่ก�รู้คัด้ลอกหรู้อ้ที่ำ�สึำ�เนึ่�
ไป็ใช่้ โด้ยัไม่ได้้ดั้ด้แป็ลงใด้ๆ ต่่อให้ไม่ได้้เอ�ไป็ที่ั�งเพลง 
แต่่ถ้�เอ�ไป็แค่วส่ึองว ่ผ้ใ้ช่ก็้ต้่องได้้รู้บัอนุึ่ญ�ต่และจ่ำ�ยั
ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้คุณแล้ว 

3. สิิทธิ์กิ�รทำ�ซ้ำำ��เพ่�อประกอบภ�พเคำลิ่�อนไหว 
(Synchronization Right)

ก�รู้เอ�ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มของคุณไป็ป็รู้ะสึ�นึ่ขมวด้ควบ
รู้วมกับอีกส่ึ�งหนึึ่�งจำนึ่กล�ยัเป็็นึ่ง�นึ่ช่่�นึ่ใหม่ เช่่นึ่ เอ�         
เพลงไป็คัฟเวอรู้ ์เอ�เพลงไป็รู้อ้งป็รู้ะกอบภ�พ เอ�เพลง
ไป็ป็รู้ะกอบเป็็นึ่ภ�พเคล้�อนึ่ไหวลงในึ่แพล็ต่ฟอรู้ม์ หรู้อ้
กรู้ะที่ั�งก�รู้เอ�เพลงไป็ป็รู้ะกอบภ�พยันึ่ต่รู้ ์ (Original 
Soundtrack) ก็นัึ่บว�่เป็น็ึ่สึท่ี่ธิ์ซ่ึ่ง่โครู้ไนึ่ซึ่ ์ผ้ใ้ช่ต้้่องได้้รู้บั
อนุึ่ญ�ต่และจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้คุณเช่่นึ่กันึ่

4. สิิทธิ์ใินก�รดดัแปลิง (Adaptation Right) 
ก�รู้นึ่ำ�เพลงไป็ที่ำ�ซึ่ำ�โด้ยัเป็ลี�ยันึ่รู้้ป็แบบใหม่ 

ป็รู้บัป็รุู้ง หรู้อ้จำำ�ลองให้ไม่เหม้อนึ่เด่้ม เช่่นึ่ เอ�เพลงไป็
แป็ลงบ้�ง เป็ลี�ยันึ่จำ�กเน้ึ่�อรู้อ้งภ�ษ�ไที่ยัเป็็นึ่ภ�ษ�อ้�นึ่
บ้�ง เอ�ไป็รู้มี่กซึ่์บ้�ง ก็นัึ่บว่�เป็็นึ่สึ่ที่ธิ์่ในึ่ก�รู้ดั้ด้แป็ลง
ที่ี�ผ้้ ใช่้ต้่องได้้รู้ับอนุึ่ญ�ต่และจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้กับ                      
ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์หรู้อ้เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์อ่ยั่�งคุณ

ฟังด้้ดี้ แต่่ถ้�ยั้อนึ่กลับไป็อ่�นึ่ที่ี�น่ึ่ยั�ม เห็นึ่ใช่่ไหมที่ี�
เรู้�ขีด้เส้ึนึ่ใต้่ต่รู้งคำ�ว่� แต่่เพีียงผู้้�เดีียว เพรู้�ะปั็ญห�
มันึ่เก่ด้ต่รู้งทีี่�ว่� เพลงหนึึ่�งเพลงมักจำะมีองค์ป็รู้ะกอบ
ม�กกว�่หนึึ่�ง (เน้ื้�อร้อ้ง ทำำ�นื้อง เร้ยีบเร้ยีง สิ่่�งบนัื้ทำกึเสิ่ยีง) 
เพลงบ�งเพลงจึำงมีผ้ท้ี่ี�รู้ว่มสึรู้�้งสึรู้รู้ค์มนัึ่ขึ�นึ่ม�ม�กกว่�
หนึึ่�งช่ีว่ต่ (คนื้แต่่งเน้ื้�อร้อ้ง คนื้แต่่งทำำ�นื้อง คนื้เร้ยีบเร้ยีง 
บร้ษั่ัทำบันื้ทำึกเสิ่ียง ค่�ยเพลง) เพลงแที่บทีุ่กเพลงจึำงอ�จำ
มีคนึ่อ้�นึ่ที่ี�ไม่ใช่่นัึ่กแต่่งเพลง ม�เป็็นึ่เจ้ำ�ของส่ึที่ธิ์ไ่ด้้ด้้วยั 
ถ้�คุณเข้�ใจำเรู้้�องนีึ่�ก็จำะรู้้ว้่� ต่่อจำ�กนีึ่�เพลงรู้กัทีุ่กเพลง
จำะเป็็นึ่ของเธิ์อ (คนื้เดีียว) เที่่�นัึ่�นึ่ไม่ได้้!

อยั่�เพ่�งกุมขมับ เรู้�ม�เรู้่�มจำ�กเข้�ใจำป็รู้ะเภที่ของ 
‘ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้’ี กันึ่ก่อนึ่ เม้�อเพลงหนึึ่�งเพลงถ้กสึรู้�้งขึ�นึ่
ผลลัพธิ์์ของมันึ่จำะถ้กจำำ�แนึ่กได้้เป็็นึ่ 2 แบบ ค้อสึ่�งที่ี�         
จัำบต้่องไมไ่ด้้ เช่น่ึ่ เน้ึ่�อรู้อ้ง ที่ำ�นึ่อง โน้ึ่ต่เพลง ในึ่ที่ี�นีึ่�เรู้�จำะ
เรู้ยีักมนัึ่ว่� ดีนต่รีกีรีรีม กับสึ่�งทีี่�จัำบต้่องได้้ เช่น่ึ่ ไฟล์เสึยีัง 
แผ่นึ่ซึ่ีดี้ เรู้�เรู้ยีักมันึ่ว่� สิ่่�งบัันทึึกเสิ่ียง ซึ่ึ�งที่ั�ง 2 ป็รู้ะเภที่
นีึ่�อ�จำจำะมีเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์เ่ป็็นึ่คนึ่ละคนึ่กันึ่ก็ได้้

ท�อน  A

ยัังจำำ�ได้้ด้ี วัันแรกที่ี�เร�ได้้เจำอกัน…
Amaj 7

ลิิขสิิทธิ์ิ�คู่ืออะไร มืีกี�แบื้บื้ แลิะใคู่รเป็นเจั้าของได้บื้้าง

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�

F#m
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ประเภทของ
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรี

แม้ว่�นัึ่กแต่่งเพลงหรู้อ้เหล่�ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์อยั่�งคุณ 
จำะมีโอก�สึรู้��รู้วยัได้้จำ�กก�รู้เก็บค่�สึ่ที่ธิ์่อยั่�งที่ี�เรู้�ได้้
ช่ี�ช่อ่งรู้วยัไป็แล้วในึ่ที่อ่นึ่ A แต่่ช่วีต่่จำรู้ง่ของนัึ่กแต่่งเพลง 
อ�จำไมไ่ด้้มเีวล�ม�ต่รู้วจำสึอบ จัำด้ก�รู้ และจัำด้เก็บค่�สึท่ี่ธิ์่
ได้้อย่ั�งที่ี�ฝันัึ่ ครู้ั�นึ่จำะไป็ที่วงถ�มคนึ่ที่ี�ละเมด่้ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ด้้วยั
ตั่วเองก็ป็วด้หัว และด้ไ้มง่�มในึ่นึ่�มของศล่ปิ็นึ่ เอ�เวล�
ไป็สึรู้รู้ค์สึรู้�้งเพลงดี้ๆ ดี้กว่� โลกของคุณจึำงต้่องก�รู้ตั่ว
ละครู้ต่่อไป็นีึ่� ทีี่�จำะม�ช่ว่ยัจัำด้ก�รู้เรู้้�องล่ขสึท่ี่ธิ์่�ของคุณในึ่
รู้ะดั้บดี้เที่ล

ตัวลิะคำรที� 1 - กลิ่่มผู้้�ช้่วยบริห�รสิิทธิ์ิ
บนคำอนเทนต์ดิจิทัลิ

กลุ่มตั่วละครู้ทีี่�คอยัจัำด้ก�รู้ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้ทีี่ี�ถก้นึ่ำ�ไป็
ใช่้บนึ่โลกออนึ่ไลน์ึ่ มีตั่วละครู้หลักๆ ทีี่�คอยัจัำด้ก�รู้สึ่ที่ธิ์่
ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ดั้งนีึ่� 

1.1 DSP (Digital Service Provider) ค้อผ้้ให้
บรู้ก่�รู้ออนึ่ไลน์ึ่ที่ี�ข�ยัก�รู้เข้�ถึงเน้ึ่�อห�ด่้จ่ำทัี่ล ในึ่ที่ี�นีึ่�
หม�ยัถึงแพล็ต่ฟอรู้ม์สึต่รู้มีม่�งออนึ่ไลน์ึ่ เช่่นึ่ Youtube 
Facebook Spotify Apple Music iTunes Joox โด้ยั
เพลงจำะถ้กโฮสึต์่ไว้บนึ่เซึ่่รู้ฟ์เวอรู้ข์อง DSP โด้ยัไม่มีก�รู้
โอนึ่ไฟล์เน้ึ่�อห� แต่่เป็็นึ่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ�ขอ้มล้ให้รู้บัช่มรู้บัฟงัได้้
บนึ่คอมพว่เต่อรู้ข์องลก้ค้� ซึ่ึ�งเจ้ำ�ของเพลงทีี่�ถก้นึ่ำ�ไป็อย้ั่
บนึ่ DSP จำะได้้รู้บัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� 2 ป็รู้ะเภที่

ค่่าล่ิขสิ่่ทึธิ์่�งานดีนต่รีกีรีรีม: เง่นึ่ที่ี�จ่ำ�ยัให้นัึ่กแต่่ง
เพลงหรู้อ้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ก�รู้ช่ำ�รู้ะเง่นึ่เหล่�นีึ่�จำะจ่ำ�ยัให้
กับองค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่� (CMO) หรู้อ้เอเจำนึ่ซึ่ี�ด้้�นึ่ค่�
ล่ขสึ่ที่ธิ์่� 

ค่่าล่ิขสิ่ท่ึธิ์่�งานสิ่่�งบันัทึกึเสีิ่ยง: เงน่ึ่ที่ี�จ่ำ�ยัให้กับผ้ถ้้อ
สึ่ที่ธิ์ส่ึำ�หรู้บัง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียังที่ี�สึต่รู้มีบนึ่ DSP ซึ่ึ�งจ่ำ�ยั
ให้กับศ่ลปิ็นึ่ผ่�นึ่ผ้้ให้อนุึ่ญ�ต่สึ่งมอบเพลง ซึ่ึ�งโด้ยัที่ั�วไป็
จำะเป็็นึ่ค่�ยัเพลงที่ี�ที่ำ�ก�รู้บันึ่ที่ึกหรู้อ้ผ้้จัำด้จำำ�หน่ึ่�ยั

1.2 CA (Content Aggregator) หรีอื Music Dis-
tributor) ค้อหน่ึ่วยัง�นึ่ที่ี�ที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�เป็น็ึ่ตั่วกล�ง รู้วบรู้วม
และจัำด้จำำ�หน่ึ่�ยัด่้จ่ำที่ัลคอนึ่เที่นึ่ต์่ รู้วมไป็ถึงจัำด้ก�รู้สึ่ที่ธิ์่
ด่้จ่ำที่ัล โด้ยัเป็็นึ่ผ้้ถ้อคอนึ่เที่นึ่ต์่ของเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่ไว้ข�ยั 
เพ้�อให้นึ่ำ�ไป็ใช่้ซึ่ำ� คอยัเก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึก
เสึียังที่ี�ถ้กสึต่รู้มีหรู้อ้ที่ำ�ซึ่ำ�บนึ่ DSP ม�ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 
พ้ด้ง่�ยัๆ ว่� CA เป็็นึ่บรู้ษั่ที่จัำด้เก็บค่�สึ่ที่ธิ์ท่ี่ี�ด้้แลหล�ยั
แพลต่ฟอรู้ม์ (ไม่ใช่่แค่ในึ่ Youtube)

1.3 MCN (Multi Channel Network) ค้อ
หน่ึ่วยัง�นึ่พ�รู้ต์่เนึ่อรู้ท์ี่ี�ที่ำ�ง�นึ่รู้ว่มกับเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่ในึ่
แพลต่ฟอรู้ม์ออนึ่ไลน์ึ่ (DSP) ได้้แก่ คอนึ่เที่นึ่ต์่ครู้เีอเต่อรู้์
หรู้อ้เจ้ำ�ของช่่องในึ่ Youtube เพ้�อช่่วยัให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์
สึรู้�้งรู้�ยัได้้เพ่�มขึ�นึ่ที่ั�งจำ�กก�รู้ข�ยัหรู้อ้เพ่�มยัอด้ผ้้ช่ม 
ไม่ว่�จำะเป็็นึ่ก�รู้ห�สึป็อนึ่เซึ่อรู้ ์ที่ำ�โฆษณ� ก�รู้โป็รู้โมต่
ข้�มช่่องที่�ง โด้ยัแลกกับเป็อรู้เ์ซึ่็นึ่ต์่ของรู้�ยัได้้จำ�กก�รู้
โฆษณ�ของช่่อง รู้วมไป็ถึงก�รู้จัำด้ก�รู้สึ่ที่ธิ์ด่่้จ่ำทัี่ล คอยั
เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียังที่ี�ถ้กสึต่รู้มีหรู้อ้ที่ำ�ซึ่ำ�
บนึ่ DSP ม�ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 

ตัวลิะคำรที� 2 - พับลิิช้เช้อร์ (Publisher) 
อ�จำเป็็นึ่ตั่วละครู้ที่ี�ไมคุ่น้ึ่ห้ในึ่บ�้นึ่เรู้�นัึ่ก แต่่ในึ่สึ�กล

เข�มีกันึ่ ตั่วละครู้นีึ่�ก็ค้อ ‘ตั่วแที่นึ่ของผ้้แต่่งเพลง’ หรู้อ้
บรู้่ษัที่ที่ี�ด้้แลสึ่ที่ธิ์่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้ีกรู้รู้มให้กับผ้้สึรู้้�งสึรู้รู้ค์
อยั่�งคุณนัึ่�นึ่แหละ คอยัจัำด้ก�รู้ให้คุณได้้รู้บัค่�สึ่ที่ธิ์จ่ำ�ก
ก�รู้ใช่ง้�นึ่ป็รู้ะพนัึ่ธิ์ใ์นึ่เช่ง่พ�ณ่ช่ยั ์โด้ยัป็กต่่พบัล่ช่เช่อรู้จ์ำะ
มีสึัญญ�หรู้อ้ข้อต่กลงกับผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์เพลงว่�จำะต่รู้วจำ
สึอบก�รู้นึ่ำ�ง�นึ่เพลงไป็ใช่้ในึ่กรู้ณีต่่�งๆ และนึ่ำ�รู้�ยัได้้
ค่�สึ่ที่ธิ์ม่�สึ่งค้นึ่ให้แก่ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 

ทำ�ไมในไทย ถงึไมค่ำอ่ยได�ยนิคำำ�ว�่พับลิชิ้เช้อร์
เหตุ่ผลก็ค้อในึ่อดี้ต่ที่ี�ผ�่นึ่ม� ค่�ยัเพลงยักัษ์ใหญ่มกั

เป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ต่่่�งๆ ครู้บทีุ่กสึ่ที่ธิ์แ่บบก่นึ่รู้วบ 100% 
ที่ั�งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มและง�นึ่ส่ึ�งบันึ่ทึี่กเสีึยัง เพรู้�ะถ้อ
เป็็นึ่ก�รู้จ้ำ�งแต่่งเพลงภ�ยัใต้่สึัญญ�จ้ำ�งง�นึ่ หรู้อ้ในึ่
หล�ยักรู้ณีก็เป็น็ึ่ก�รู้ซ้ึ่�อสึท่ี่ธิ์ข่�ด้จำ�กผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ไป็เลยั 
(แหม) แต่่ในึ่ป็ัจำจำุบันึ่ เม้�อผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์มีคว�มรู้้ม้�กขึ�นึ่
และค่�ยัเพลงใหม่ๆ ก็เข้�ใจำเรู้้�องนีึ่�ม�กขึ�นึ่ เลยัไม่ได้้ก่นึ่
รู้วบสึ่ที่ธิ์่เหม้อนึ่ยุัคก่อนึ่ ค่�ยัเพลงมักยัังมีบที่บ�ที่เป็็นึ่
ผ้้บันึ่ที่ึกเสึียังและเป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียัง 
แต่่ในึ่ส่ึวนึ่ของสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ขึ�นึ่อย้ั่กับก�รู้ที่ำ�
สึัญญ�รู้ว่มกันึ่กับผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 

คำ�่ยเพลิงไทยยค่ำปัจจบั่น (ซ้ำึ�งอ�จจะสิวมหมวกอกีใบ
เป็นพับลิชิ้เช้อร)์  ช้ว่ยดแ้ลิสิิทธิ์อิะไรให�ผู้้�สิร��งสิรรคำบ์��ง

นึ่อกจำ�กมีภ�รู้ก่จำหลักค้อก�รู้ค้นึ่ห�ที่�เล้นึ่ที่์ผ้้
สึรู้�้งสึรู้รู้ค์เพลงทีี่�มีคว�มสึ�ม�รู้ถ สึนัึ่บสึนุึ่นึ่ให้พัฒนึ่�
ที่กัษะ จัำด้ห�สึ่�งอำ�นึ่วยัคว�มสึะด้วก ให้คำ�ป็รู้กึษ� รู้วมถึง 
ที่ำ�ก�รู้ต่ล�ด้ เพ้�อให้ง�นึ่ถก้ใช่ใ้นึ่วงกว้�ง ยังัมีหน้ึ่�ที่ี�ช่ว่ยั 
บรู้ห่�รู้และด้แ้ลสึท่ี่ธิ์ใ่ห้นัึ่กแต่่งเพลง ต่รู้วจำสึอบก�รู้ใช่เ้พลงทีี่�

งาน
สิิ�ง

บื้ันท้ก
เสีิยง

คู่ำารอ้ง ทำานอง 
โนต้เพลิงที�เรยีบื้เรยีง

เสีิยงประสิานแลิว้็

งาน
ดนตรี
กรรมื

คู่�ายเพลิง 
ห้รอืบื้ริษัทบื้นัทก้เสีิยง

นกัแต�งเพลิง 
ห้รือพับื้ลิชิ้เช้อร์

งานอดัเสีิยงที�
บื้นัทก้ลิงว็สัิดุ เช้�น 
ไฟิลิเ์สีิยง แผู้�นซีดี

เม่�อเพลิงหนึ�งเพลิงเกิดขึ�น 
จะเกิดลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีได� 2 แบบ 
คำ่อ ลิิขสิิทธิ์ิ�ง�นดนตรีกรรม
แลิะ ลิิขสิิทธิ์ิ�ง�นสิิ�งบันทึกเสีิยง

ล่ิขสิ่่ทึธิ์่�งานดีนต่รีกีรีรีม ค้อสึ่ที่ธิ์่ในึ่
ง�นึ่เพลงที่ี�แต่่งเพ้�อบรู้รู้เลงหรู้อ้รู้อ้ง ไม่ว่�
จำะมีที่ั�งที่ำ�นึ่องและคำ�รู้อ้ง หรู้อ้มีที่ำ�นึ่อง
อย่ั�งเดี้ยัว และให้หม�ยัคว�มรู้วมถึง
โน้ึ่ต่เพลง หรู้อ้แผนึ่ภ้ม่เพลงที่ี�ได้้แยักและ
เรู้ยีับเรู้ยีังเสึียังป็รู้ะสึ�นึ่เรู้ยีับรู้อ้ยัแล้ว โด้ยั  
ตั่วลิะค่รีส่ิ่วนใหญ่่ทีึ�เป็็นเจ้�าของล่ิขสิ่่ทึธิ์่�
งานดีนต่รีกีรีรีม ได้้แก่ ผ้้ป็รู้ะพันึ่ธิ์ท์ี่ำ�นึ่อง  
( C o m p o s e r )  ผ้้ ป็ รู้ ะ พั นึ่ ธิ์์ เ น้ึ่� อ รู้้อ ง 
(Author) ผ้้เรู้ยีับเรู้ยีัง (Arranger) และ     
พบัล่ช่เช่อรู้ ์(Publisher) ซึึ่�งส่ึวนึ่ใหญม่กัจำะ
ต่กลงแบง่ล่ขส่ึที่ธิ์่�กันึ่เป็็นึ่สึดั้สึว่นึ่ต่�มคว�ม
เหม�ะสึม

ล่ิขสิ่่ทึธิ์่�งานส่ิ่�งบัันทึึกเสีิ่ยง ค้อสึ่ที่ธิ์่
ในึ่ง�นึ่เพลงอันึ่ป็รู้ะกอบด้้วยัลำ�ดั้บของ
เสึียังด้นึ่ต่รู้ ี เสีึยังก�รู้แสึด้ง หรู้อ้เสึียังอ้�นึ่
ใด้ โด้ยับันึ่ที่ึกลงในึ่วัสึดุ้ ไม่ว่�มีลักษณะ
ใด้ๆ อันึ่สึ�ม�รู้ถทีี่�จำะนึ่ำ�ม�เล่นึ่ซึ่ำ�ได้้อีก 
โด้ยัใช่เ้ครู้้�องมอ้ทีี่�จำำ�เป็็นึ่สึำ�หรู้บัวสัึด้นัุึ่�นึ่ แต่่
ที่ั�งนีึ่� ม่ให้หม�ยัคว�มรู้วมถึงเสึยีังป็รู้ะกอบ
ภ�พยันึ่ต่รู้ห์รู้อ้เสึยีังป็รู้ะกอบโสึต่ที่ศันึ่วัสึดุ้
อยั�่งอ้�นึ่ เรู้ยีักง่�ยัๆ ว�่ค้อง�นึ่อัด้เสีึยัง หรู้อ้ 
Mastering นัึ่�นึ่เอง ซึ่ึ�งสึ่วนึ่ใหญ่ผ้้ที่ี�ที่ำ�ก�รู้
อัด้เสีึยังให้ศ่ลปิ็นึ่ก็นัึ่บว่�เป็็นึ่ผ้้ช่่วยัของผ้้
สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ซึ่ึ�งมเีครู้้�องไมเ้ครู้้�องมอ้ ห้องอัด้ 
เพ้�อที่ำ�ให้เพลงแต่่ละเพลงเก่ด้ขึ�นึ่ ตั่วลิะค่รี
ทึี�เป็็นเจ้�าของล่ิขสิ่่ทึธิ์่�งานสิ่่�งบัันทึึกเสิ่ียง 
จึำงมักจำะเป็็นึ่ค่�ยัเพลง (Music Label) 
หรู้อ้ไม่ก็บรู้ษั่ที่สึ่�งบนัึ่ทึี่กเสีึยัง (Recording 
Company) 

ท�อน CHORUS

ตั้ั�งแตั้่วัันที่ี�ได้้พบเธอ ก็ไม่่ม่ีด้อกไม่้ใด้ที่ี�เจำอ ที่ี�จำะสวัยัง�ม่…
Amaj 7 Dmaj 7F#m

3 ตัว็ลิะคู่ร ผู้่้ช้�ว็ยด่แลิลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีให้้ผู้่้สิร้างสิรรคู่์

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�

มืผีู้่ใ้ช้น้ำาไปเผู้ยแพร� /ทำาซำ�า /ซงิโคู่รไนซ ์/ดดัแปลิง
*ข้�นกบัื้รู้ป้แบื้บื้แลิะพ้�นที�ที�นำาเพลิงไปใช้�

Music Copyright 101
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              ผู้้แ้ต่ง่เน้ื้อ้ร้้อง

                 พัับลิิชเชอร์์
               ค่า่ยเพลง

                 ผู้้แ้ต่่งทำำำนอง

สิิ�งบื้นัท้กเสีิยง

เจั้าของสิิทธิ์ิ เจั้าของสิิทธิ์ิ

อย่้ัในึ่ก�รู้ด้แ้ล และอนุึ่ญ�ต่ให้ใช่ส่้ึที่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มด้้วยั 
โด้ยัพับล่ช่เช่อรู้ห์ล�ยัๆ แห่งในึ่ไที่ยัก็ที่ำ�ง�นึ่รู้ว่มกับองค์กรู้
จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� (CMO) ที่ี�เรู้�จำะแนึ่ะนึ่ำ�ในึ่ลำ�ดั้บถัด้ไป็

เพ้�อให้เก็ที่ภ�พ ค่�ยัเพลงที่ี�รู้ับบที่เป็็นึ่พับล่ช่เช่อรู้ ์
ในึ่ไที่ยั ได้้แก่

 บรู้ษั่ที่ เที่โรู้ เอ็นึ่เต่อรู้เ์ที่นึ่เม้นึ่ที่์ จำำ�กัด้ (มห�ช่นึ่) 
 บรู้ษั่ที่ สึไป็รู้ซ์ึ่ซึ่ี� ด่้สึก์ จำำ�กัด้
 บรู้ษั่ที่ ม่วซึ่่กม้ฟ จำำ�กัด้
 บรู้ษั่ที่ วอที่ เด้อะ ดั้ก จำำ�กัด้

ตัวลิะคำรที� 3 - องคำ์กรจัดเก็บคำ่�ลิิขสิิทธิ์ิ� (CMO) 
CMO ยัอ่จำ�ก Collective Management Organization 

แป็ลเป็น็ึ่ไที่ยัก็ค้อ องค์กรู้บรู้ห่�รู้จัำด้ก�รู้สึท่ี่ธิ์ข่องผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 
หรู้อ้เรู้ยีักสึั�นึ่ๆ ว่�องค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� ก็เพรู้�ะว่�ง�นึ่
ด้้แลสึ่ที่ธิ์่มันึ่มีรู้�ยัละเอียัด้ยุับยัั�บ ง�นึ่ที่ี�หนัึ่กทีี่�สึุด้ก็ค้อก�รู้
ต่รู้วจำสึอบว�่เพลงที่ี�ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์เป็น็ึ่เจ้ำ�ของถ้กเอ�ไป็ใช่โ้ด้ยั
ไมม่ใีบอนุึ่ญ�ต่หรู้อ้ไม ่ถ้�คณุค้อศล่ปิ็นึ่นัึ่กแต่่งเพลงอ่สึรู้ะที่ี�
ไมไ่ด้้สึงักัด้ค่�ยัใหญ่หรู้อ้เล็กทีี่�คอยัด้แ้ลสึท่ี่ธิ์ใ่ห้คณุอย่้ั ก�รู้มี
พ�รู้ต์่เนึ่อรู้จึ์ำงเป็็นึ่เรู้้�องจำำ�เป็็นึ่ CMO จึำงเรู้ยีักว่�เป็็นึ่ตั่วละครู้
ลับตั่วจีำ�ด้ทีี่�คอยัช่่วยัเป็็นึ่ตั่วแที่นึ่ด้ำ�เน่ึ่นึ่ก�รู้เก็บค่�สึ่ที่ธิ์ ่ เป็็นึ่
ศ้นึ่ย์ักล�งง�นึ่ล่ขส่ึที่ธิ์่� ป็รู้ะสึ�นึ่ก�รู้เจำรู้จำ�ต่่อรู้องกับผ้้ใช่ง้�นึ่
เพลง เพ้�อเก็บค่�สึ่ที่ธิ์ม่�ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์นัึ่�นึ่เอง 

ทำ�ไมต�องมี CMO ม�ช้่วยจัดเก็บคำ่�สิิทธิ์ิ นักแต่งเพลิง
ทำ�เองไม่ได�เหรอ

 คำ�ต่อบค้อที่ำ�เองได้้แต่่มันึ่เหน้ึ่�อยั! ยักตั่วอยั่�ง ถ้�ง�นึ่
ด้นึ่ต่รู้ขีองคณุถก้นึ่ำ�ออกแสึด้งในึ่ที่ี�สึ�ธิ์�รู้ณะ ไมว่�่จำะในึ่ไที่ยั
หรู้อ้ต่่�งป็รู้ะเที่ศ เช่น่ึ่ ในึ่บ�รู้ ์รู้�้นึ่อ�ห�รู้ ห้�งฯ หรู้อ้ถ้กนึ่ำ�ไป็
ออกอ�ก�ศที่�งวท่ี่ยุัโที่รู้ทัี่ศน์ึ่ คณุควรู้ได้้รู้บัค่�สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ฐ�นึ่ะ
เจ้ำ�ของล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม แต่่ในึ่ชี่ว่ต่จำรู้ง่มันึ่เป็็นึ่เรู้้�อง
ยั�กที่ี�นัึ่กแต่่งเพลงจำะไป็ต่รู้วจำสึอบด้้วยัต่นึ่เองว�่มใีครู้ที่ี�ไหนึ่ 
ใช่้ง�นึ่เพลงของเรู้�บ้�ง และยั�กที่ี�จำะต่�มเก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้
ถ้กต้่องครู้บถ้วนึ่ CMO จำะช่่วยัสึรู้�้งรู้�ยัได้้จำ�กเพลงต่รู้งนีึ่� 
โด้ยัที่ี�ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์ไมต้่่องไป็ต่�มเก็บเงน่ึ่เหล่�นัึ่�นึ่ด้้วยัตั่วเอง
ให้ยุั่งยั�ก 

ศิิลิปินแลิะนักแต่งเพลิง ถ��อย�กมองห� 
CMO ในไทย ต�องทำ�ยังไง 

โด้ยัป็กต่่ ถ้�คุณเป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่ที่ี�สึังกัด้ค่�ยัเพลง หรู้อ้
พับล่ช่เช่อรู้เ์จ้ำ�ใหญ่ เช่่นึ่ จีำเอ็มเอ็ม อ�รู้เ์อสึ สึ่วนึ่ใหญ่
ค่�ยัเพลงของคุณมักจำะจัำด้ก�รู้ด้้แลสึ่ที่ธิ์่ให้เบ็ด้เสึรู้จ็ำอย้ั่
แล้ว แต่่ถ้�คุณเป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่อ่สึรู้ะ ไม่ได้้มีค่�ยัด้้แล ห�กไป็ 
‘จำด้แจ้ำงล่ขสึท่ี่ธิ์่�’ ทีี่�กรู้มที่รู้พัย์ัสึน่ึ่ที่�งป็ญัญ� (DIP) ว�่ผล
ง�นึ่ช่่�นึ่นีึ่�เรู้�เป็น็ึ่ผ้้ป็รู้ะพันึ่ธิ์ขึ์�นึ่ม�แล้ว ก็ยังัสึ�ม�รู้ถสึมัครู้
เป็น็ึ่สึม�ช่ก่ CMO ที่ั�งรู้�ยัใหญห่รู้อ้รู้�ยัยัอ่ยัต่่อได้้ เพ้�อให้
มีองค์กรู้ ‘ด้้แลและช่่วยัเก็บค่�สึ่ที่ธิ์’่ ห�กมีใครู้นึ่ำ�เพลง
ของคุณไป็ใช่ ้โด้ยัสึ�ม�รู้ถเข�้ไป็ค้นึ่ห�และที่ำ�คว�มรู้้จั้ำก 
CMO   ต่่�งๆ ได้้ที่ี�เว็บไซึ่ต์่ของกรู้มที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ�    

คลิิก 

เพ้�อให้เก็ที่ภ�พ บรู้ษั่ที่ที่ี�เป็็นึ่ CMO ในึ่ไที่ยั ได้้แก่
 บรู้ษั่ที่ ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้ ี(ป็รู้ะเที่ศไที่ยั) จำำ�กัด้ หรู้อ้ 

MCT ด้้แลและจัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม
 บรู้ษั่ที่ โฟโนึ่ไรู้ที่สึ์ (ไที่ยัแลนึ่ด์้) จำำ�กัด้ หรู้อ้ Pho-

norights ด้้แลและจัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียัง

บื้ทบื้าท
ของผู้่้ช้�ว็ย

ด่แลิสิิทธิ์ิ
ประเภทต�างๆ

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�
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นีึ่�ไมใ่ช่่ข�ยัต่รู้ง เรู้�รู้้ว้�่นัึ่กแต่่งเพลงอย่ั�งคุณอยั�ก
รู้วยั แต่่ด้้แลสึ่ที่ธิ์่เองมันึ่เหน้ึ่�อยัเก่นึ่ไป็ นีึ่�ค้อเหตุ่ผลทีี่�
อยั�กแนึ่ะนึ่ำ�ให้คณุรู้้จั้ำก CMO เจ้ำ�ใหญ ่ตั่วจีำ�ด้แห่งวงก�รู้
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้ ี ผ้้ที่ี�จำะพ�นัึ่กแต่่งเพลงอยั่�งคุณไป็พบวันึ่
สึด้ใสึที่�งก�รู้เง่นึ่ต่่อจำ�กนีึ่�ไป็ ช่่วยัคุณสึรู้�้งรู้�ยัได้้จำ�ก
ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�งที่ี�ไม่เคยัค่ด้ม�ก่อนึ่

MCT ย่อจ�ก Music Copyright Thailand 
หร่อ บริษััท ลิขิสิิทธิิ์�ดนตร ี(ประเทศิไทย) จำ�กดั 

ค้อองค์กรู้ไม่แสึวงห�กำ�ไรู้ที่ี�รู้บับที่บ�ที่ในึ่ก�รู้ช่่วยั
จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้ีกรู้รู้มให้กับนัึ่กแต่่งเพลง 
(รู้วมที่ั�งพับล่ช่เช่อรู้์) ถ้�คุณเข้�รู้่วมเป็็นึ่สึม�ช่่กของ 
MCT ก็เหม้อนึ่มีผ้้ช่่วยัสึรู้�้งรู้�ยัได้้จำ�กล่ขสึ่ที่ธิ์่�แบบเป็็นึ่
ทีุ่กอย่ั�ง (ให้เธิ์อแล้ว) ที่ั�งเป็็นึ่ตั่วแที่นึ่ช่่วยัด้ำ�เน่ึ่นึ่ก�รู้ 
จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� เป็็นึ่ศ้นึ่ยั์กล�งง�นึ่ล่ขสึ่ที่ธิ์่� จัำด้สึรู้รู้ค้นึ่
เงน่ึ่ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ให้สึม�ช่ก่ และช่่วยัเป็็นึ่คนึ่กล�งป็รู้ะสึ�นึ่และ
เจำรู้จำ�ต่่อรู้องเรู้้�องค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�กับผ้้ใช่้ง�นึ่เพลงให้ด้้วยั 
พ้ด้ง่�ยัๆ ว่�จำะเป็็นึ่คนึ่ไป็คุยักับคนึ่ที่ี�เอ�เพลงไป็ใช่้ โด้ยั
คุณไม่ต้่องไป็ดี้ลเอง ไม่ต้่องเก็บเง่นึ่เอง และไม่ต้่องที่ำ�
สึ�รู้พัด้เอกสึ�รู้ทีี่�คุณไม่ถนัึ่ด้ และรู้้ไ้หมว่�ยั่�ง MCT มี
สึม�ช่่กผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์เป็็นึ่สึม�ช่่กจำำ�นึ่วนึ่ม�กเที่่�ไรู้ ก็จำะ
ยั่�งช่่วยัเพ่�มอำ�นึ่�จำในึ่ก�รู้ต่่อรู้องค่�สึ่ที่ธิ์่และก�รู้ใช่้ง�นึ่ 
เพ้�อให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ได้้รู้บัป็รู้ะโยัช่น์ึ่สึ้งสึุด้

แถม MCT ยัังช่่วยัเอ�เพลงที่ี�คุณแต่่งไป็ลงที่ะเบียันึ่
เข้�รู้ะบบเพ้�อขอหม�ยัเลข IPI หรู้อ้เลขป็รู้ะจำำ�ตั่วสึ�กล
สึำ�หรู้บัผ้ป้็รู้ะพันึ่ธิ์ ์ในึ่ฐ�นึ่ข้อมล้กรู้มที่รู้พัยัส์ึน่ึ่ที่�งปั็ญญ�
และในึ่รู้ะบบรู้ะหว่�งป็รู้ะเที่ศอีกด้้วยั ที่ำ�ให้ง�นึ่ของคุณ
ได้้รู้บัคว�มคุ้มครู้องในึ่ป็รู้ะเที่ศอ้�นึ่ๆ ที่ั�วโลก เพรู้�ะมีคนึ่
ช่่วยัเรู้ยีักเก็บค่�สึ่ที่ธิ์่ค้นึ่ให้แก่ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ แม้ว่�จำะมี
ก�รู้นึ่ำ�เพลงไป็ใช่้ในึ่ต่่�งป็รู้ะเที่ศก็ต่�ม 

เข��ร่วมเป็นสิม�ช้ิกกับ MCT

ช่วีต่่ก�รู้เป็น็ึ่ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์จำ�กนีึ่�ของคุณจำะง�่ยั (และ
คล่องตั่ว) ขึ�นึ่ ด้้วยัก�รู้เข้�ไป็ที่ี� www.mct.in.th แล้วลง
ที่ะเบยีันึ่สึมัครู้สึม�ช่่กแบบไมม่ค่ี�ใช่จ่้ำ�ยัสึกับ�ที่ เพ้�อให้ 
MCT ด้้แลเพลงทีี่�คุณ(และเพ้�อนึ่รู้ว่มแต่่ง) เป็็นึ่เจ้ำ�ของ 
โด้ยัในึ่ต่อนึ่นีึ่� MCT ด้แ้ลล่ขสึท่ี่ธิ์่�เพลงสึ�กลหล�ยัสึบ่ล้�นึ่
เพลง หรู้อ้เรู้ยีักว่�เก้อบ 100% ทีี่�เผยัแพรู้ใ่นึ่ไที่ยั และ
ด้้แลล่ขสึ่ที่ธิ์่�เพลงไที่ยักว่� 33,000 เพลง ยักตั่วอยั่�ง
ศ่ลปิ็นึ่ที่ี�เป็็นึ่สึม�ช่่กของ MCT ก็มีที่ั�ง แสึต่มป็์ อภ่วัช่รู้ ์
The TOYS แว่นึ่ใหญ่ สึ่งโต่นึ่ำ�โช่ค หรู้อ้แม้แต่่วงด้นึ่ต่รู้ี
อยั�่ง No One Else ทีี่�เป็น็ึ่เจ้ำ�ของเพลงในึ่เน้ึ่�อห�พ�รู้ต์่นีึ่� 
ก็เป็็นึ่สึม�ช่่ก MCT ด้้วยัเหม้อนึ่กันึ่

จำรู้ง่ๆ แล้วองค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ในึ่บ้�นึ่เรู้�มี
หล�ยัองค์กรู้ เพรู้�ะหล�ยัค่�ยัเพลงใหญ่ในึ่ไที่ยัก็ด้้แล
เรู้้�องล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้ีกรู้รู้มของตั่วเอง เช่่นึ่ แกรู้มมี�ถ้อ
ล่ขสึท่ี่ธิ์่�กว�่ 30,000 เพลง อ�รู้เ์อสึถ้อล่ขสึท่ี่ธิ์่�กว�่ 8,000 
เพลง นัึ่�นึ่แป็ลว่�ถ้�คุณเป็็นึ่นัึ่กแต่่งเพลงผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์
ด้นึ่ต่รู้ตัี่วเล็กตั่วน้ึ่อยั ที่ี�ไม่ได้้มีค่�ยัคอยัจัำด้ก�รู้เรู้้�องนีึ่�
ให้อย้ั่เป็็นึ่ทีุ่นึ่เด่้ม ก็ถึงเวล�แล้วล่ะที่ี�ต้่องเด่้นึ่เข้�ม�เป็็นึ่
สึม�ช่่กของ MCT (ไม่ต้่องเด่้นึ่ม�จำรู้ง่ๆ ก็ได้้ คลิิก  )

F#7 

E

ท�อน BRIDGE

ไม่่เคยัจำะคิด้วั่�ม่ันจำะเกิด้ขึ้้�นกับฉััน 

อยั�กขึ้อบคุณเร่�องด้ีและร้�ยัที่ี�ที่ำ�ให้้เร�ได้้พบกัน…
ทำาไมืนักแต�งเพลิง ถ้้งคู่ว็รให้้ MCT ช้�ว็ยปกป้องสิิทธิ์ิ 

C#m 

Bm

เซ็็นสััญญา

แผู้นผู้ังการด่แลิสิิทธิ์ิของ MCT

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�
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จำด้เล็กเช่อรู้ต์่รู้งนีึ่�ดี้ๆ เพรู้�ะจำะเป็็นึ่ป็รู้ะโยัช่น์ึ่ม�ก
ห�กนัึ่กแต่่งเพลง เจ้ำ�ของสึท่ี่ธิ์ท่ี่ั�งหล�ยั รู้วมถึงบุคล�กรู้
ในึ่อุต่สึ�หกรู้รู้มด้นึ่ต่รู้ ี เข้�ใจำเรู้้�องที่รู้พัย์ัสึ่นึ่ที่�งป็ัญญ�
เพรู้�ะคว�มรู้้นี้ึ่�จำะช่่วยัเพ่�มม้ลค่�ที่�งเศรู้ษฐก่จำให้กับ
อ�ชี่พของคุณได้้อีกที่�งหนึึ่�ง และยัังเป็็นึ่ที่รู้พัย์ัสึ่นึ่ที่�ง
ป็ัญญ�ที่ี�สึ่งต่่อถึงล้กหล�นึ่ได้้ด้้วยั ใครู้ว่�เป็็นึ่นัึ่กแต่่ง
เพลงต้่องไสึ้แห้ง บอกเข�ไป็ว่�ไม่จำรู้ง่!

**ตั้่อจำ�กนี�ผู้้้สร้�งสรรค์ที่ี�ไม่่ไส้แห้้ง
ตั้้องเป็็นเธอเที่่�นั�น

 นักแต่งเพลิง มีสิิทธิ์ิอะไรบ��ง
 ใช่้สึ่ที่ธิ์่ของผ้้สึรู้้�งในึ่ก�รู้สึรู้้�งรู้�ยัได้้ที่�ง

เศรู้ษฐก่จำ (ซ้ึ่�อ/ข�ยั/เช่่�) และส่ึที่ธิ์่ที่�งศีลธิ์รู้รู้มในึ่ผล
ง�นึ่สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ (เม้�อใครู้นึ่ำ�ไป็ใช่้ ต้่องให้เครู้ด่้ต่)

 มล่ีขสึท่ี่ธิ์่�คุ้มครู้อง ที่ั�งง�นึ่ที่ี�จัำบต้่องไม่ได้้ (ด้นึ่ต่รู้ี
กรู้รู้ม) จัำบต้่องได้้ (สึ้�อบันึ่ที่ึกเสึียัง) และง�นึ่ในึ่รู้ะบบ
ด่้จ่ำที่ัล (ออนึ่ไลน์ึ่)

 แสึด้งคว�มเป็็นึ่เจ้ำ�ของส่ึที่ธิ์่ต่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ได้้ 
ห�กมคีว�มขดั้แยัง้ในึ่คว�มเป็็นึ่เจ้ำ�ของ เจ้ำ�ของล่ขสึท่ี่ธิ์่�
มีภ�รู้ะในึ่ก�รู้พ่ส้ึจำน์ึ่ว่�แที่้จำรู้ง่แล้วค้อเจ้ำ�ของล่ขสึ่ที่ธิ์่�ที่ี�
ถ้กต้่องเพ้�อที่ี�จำะเอ�ช่นึ่ะคดี้เรู้ยีักรู้อ้งก�รู้ละเม่ด้ล่ขสึ่ที่ธิ์่� 
จึำงควรู้มีบันึ่ที่ึกสึ�ธิ์�รู้ณะในึ่ก�รู้เป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่

 บังคับใช่้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ได้้ โด้ยัก�รู้ยั้�นึ่ฟ้องคดี้ละเม่ด้
ล่ขสึ่ที่ธิ์่� มีส่ึที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ได้้รู้บัคว�มเสึียัห�ยัต่�มกฎหม�ยั 
(รู้วมค่�ที่นึ่�ยัคว�มและค่�ฟ้องคดี้)

ประโยช้น์ที�ได�จ�กลิิขสิิทธิ์ิ�ในม่มอ่�นๆ        
 รู้บัป็รู้ะโยัช่น์ึ่จำ�กคว�มคุ้มครู้องอัต่โนึ่มต่ั่ ในึ่บ�ง

ป็รู้ะเที่ศต้่องมีก�รู้ลงที่ะเบียันึ่ล่ขสึ่ที่ธิ์่� แต่่ป็รู้ะเที่ศไที่ยั
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�คุ้มครู้องอัต่โนึ่มัต่่ที่ันึ่ที่ี

 ข�ยัง�นึ่ได้้ ใช่้ผลง�นึ่สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ในึ่ที่�งธุิ์รู้ก่จำ 
และได้้รู้บัคว�มคุม้ครู้องจำ�กกฏหม�ยัเพ้�อหยุัด้ผ้้คัด้ลอก
ผลง�นึ่สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ที่ี�มีล่ขสึ่ที่ธิ์่�ได้้

 ได้้รู้บัค่�สึ่ที่ธิ์/่ค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่� สึรู้�้งรู้�ยัได้้ผ่�นึ่ก�รู้
ออกใบอนุึ่ญ�ต่ให้ใช่้สึ่ที่ธิ์ไ่ด้้ 

 รู้ะด้มทีุ่นึ่ได้้ ใช่้เป็็นึ่หลักป็รู้ะกันึ่ในึ่ก�รู้รู้ะด้มทีุ่นึ่
จำ�กนัึ่กลงทุี่นึ่ หรู้อ้ก้้ยัม้เงน่ึ่จำ�กธิ์นึ่�ค�รู้ เช่น่ึ่ ส่ึที่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่
ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม สึ�ม�รู้ถใช่้เป็็นึ่หลักป็รู้ะกันึ่ที่�งก�รู้เง่นึ่ได้้ 
(*ตั่วอย่�งก�ร้ใช้้ง�นื้ล่ขสิ่่ทำธิ์่�ในื้ต่่�งปร้ะเทำศ) 

 ขยั�ยัต่ล�ด้ได้้ โด้ยัเฉพ�ะที่�งออนึ่ไลน์ึ่ เพรู้�ะ
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�มีผลกับก�รู้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ที่�งด่้จ่ำทัี่ล และขยั�ยั
ก�รู้เข้�ถึงไป็ที่ั�วโลกได้้ เน้ึ่�องจำ�กสึนึ่ธิ์่สัึญญ� WIPO 
ครู้อบคลุมต่ล�ด้ต่่�งป็รู้ะเที่ศสึ่วนึ่ใหญ่ แถมป็ัจำจำุบันึ่ยััง
มหีนึ่ที่�งสึรู้�้งรู้�ยัได้้ใหม่ๆ เช่น่ึ่ ก�รู้ข�ยัในึ่รู้้ป็แบบ NFT 

คำ่�ตอบแทนที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรได� 

รู้�ยัได้้เก่ด้จำ�กเป็อรู้เ์ซึ่็นึ่ต์่จำ�กยัอด้จ่ำ�ยัค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่� 
และนีึ่�ค้อตั่วอยั่�งรู้�ยัได้้ของศ่ลป็ินึ่ในึ่ต่่�งป็รู้ะเที่ศที่ี�มี
คว�มคุ้มครู้องชั่ด้เจำนึ่ อ้�งอ่งจำ�กบที่คว�มในึ่เว็บไซึ่ต์่ 
www.rollingstone.com ป็ี ค.ศ. 2012

ท�อน BRIDGE (ต�อ)

และตั้่อจำ�กนี�เพลงรักทีุ่กเพลงนั�นจำะเป็็นขึ้องเธอเที่่�นั�น 

เธอเที่่�นั�น เธอเที่่�นั�น เธอเที่่�นั�น…

นักแต�งเพลิงฮิิต 
มืีโอกาสิสิร้างรายได้จัากลิิขสิิทธิิ์�แคู่�ไห้น

นักแต�ง
เพลิงฮิิต

ยอดขาย
แทร็ก 

($)

ยอดขาย
อัลิบื้ั�มื 

($)

รายได้จัาก
คู่�าลิิขสิิทธิ์ิ� 

($)

ผูู้้รั้่วมแต่งคำ�รั้้อง
Moves Like Jagger / 
Maroon 5

ผูู้้รั้่วมแต่งทำำ�นอง 
Umbrella / Rihanna

ผูู้้รั้่วมแต่งคำ�รั้้อง 
Some one Like You 
/ Adele

Benny 
Blanco

The-
Dream

Dan 
Wilson 

C#m F#7

Bm

นักแต�งเพลิง ถ้้าเข้าใจัลิิขสิิทธิ์ิ�ไว็้ ไมื�ไส้ิแห้้ง

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�Music Copyright 101
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**ตั้่อจำ�กนี�ผู้้้สร้�งสรรค์ที่ี�ไม่่โด้นเอ�เป็รียับ
ตั้้องเป็็นเธอเที่่�นั�น

แม้ว่�นัึ่กแต่่งเพลงควรู้จำะเป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่ง�นึ่
ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มที่ี�ตั่วเองแต่่งแบบเต็่มๆ แต่่ในึ่โลกคว�มจำรู้ง่ 
บ�งครู้ั�งค่�ยัเพลงกลับกล�ยัเป็น็ึ่ผ้ไ้ด้้สึท่ี่ธิ์นั่ึ่�นึ่ไป็แที่นึ่ ซึ่ึ�ง
โอก�สึที่ี�สึ่�งนีึ่�จำะเก่ด้ขึ�นึ่ได้้ มี 3 ที่�งก็ค้อ

 ได้้ม�โด้ยัก�รู้ว่�จ้ำ�ง ในึ่ลักษณะที่ี�เรู้ยีักว่�จ้ำ�ง
ที่ำ�ของ เช่่นึ่ ค่�ยัเพลงจ้ำ�งนัึ่กแต่่งเพลง ให้ม�ที่ำ�ง�นึ่ให้
แบบครู้ั�งเดี้ยัวจำบ 

 ได้้ม�โด้ยัก�รู้จ้ำ�งแรู้งง�นึ่ เช่่นึ่ จ้ำ�งนัึ่กแต่่งเพลง
ให้ม�ที่ำ�ง�นึ่อย้ัภ่�ยัใต้่บรู้ษั่ที่ค่�ยัเพลง โด้ยัให้เงน่ึ่เด้้อนึ่
ป็รู้ะจำำ�

 ได้้ม�จำ�กก�รู้ซ้ึ่�อล่ขส่ึที่ธิ์่� หรู้้อที่ำ�สึัญญ�ซ้ึ่�อ
ข�ยัข�ด้ล่ขส่ึที่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม หรู้อ้ที่ี�เรู้ยีักว�่ Buyout

ข้อสึุด้ท้ี่�ยันีึ่�แหละทีี่�มักเป็็นึ่ปั็ญห� และสึรู้�้งคว�ม
ไม่เป็็นึ่ธิ์รู้รู้มต่่อนัึ่กแต่่งเพลงได้้ เพรู้�ะในึ่ก�รู้ที่ำ�สึัญญ�
นัึ่�นึ่ๆ มักพบว่�ค้่สัึญญ�มีอำ�นึ่�จำต่่อรู้องทีี่�ไม่เสึมอกันึ่ 
โด้ยัฝั�่ยัหนึึ่�งค้อค่�ยัเพลง มกัได้้เป็รู้ยีับอีกฝ่ั�ยัหนึึ่�งม�ก 
จำนึ่เก่ด้คว�มไม่เสึมอภ�ครู้ะหว่�งค้่สึัญญ� บรู้ษั่ที่ต่่�งๆ 
ต้่องก�รู้ที่ี�จำะให้นัึ่กแต่่งเพลงที่ั�งหล�ยัเซึ่น็ึ่สึญัญ�ผ้กข�ด้
กับต่นึ่ (รู้วมถึงสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้แสึด้งด้้วยั) ด้้วยัสัึญญ�ทีี่�ว่� 
นัึ่กแต่่งเพลงจำะมีง�นึ่เข�้ม�แน่ึ่นึ่อนึ่  ซึึ่�งห�กผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์
ที่ำ�สึัญญ�โอนึ่ล่ขส่ึที่ธิ์่�ในึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มของตั่วเองให้
กับค่�ยัเพลงไป็แล้วล่ะก็ สึ่�งที่ี�เก่ด้ขึ�นึ่ต่่อค้อผลง�นึ่ต่่�งๆ
ที่ี�นัึ่กแต่่งเพลงสึรู้�้งขึ�นึ่จำะกล�ยัเป็็นึ่สึมบัต่่ของบรู้ษั่ที่
แที่นึ่ทีี่�จำะเป็็นึ่ของตั่วเอง และได้้รู้�ยัได้้จำ�กผลง�นึ่ของ
ต่นึ่เองเพยีังแค่ 1 ครู้ั�ง แที่นึ่ทีี่�จำะได้้รู้�ยัได้้ในึ่ที่กุด้้�นึ่อยั�่ง
ที่ี�พวกเข�สึมควรู้ได้้รู้บั และหลังจำ�กนัึ่�นึ่ก็ไม่มีสึ่ที่ธิ์่ใด้ๆ 
ในึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มที่ี�ต่นึ่ได้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ขึ�นึ่ม�เลยั เว้นึ่แต่่
ก�รู้ได้้รู้บัเครู้ด่้ต่ว่�เป็็นึ่ผ้้ป็รู้ะพันึ่ธิ์ ์

น่ึ่�กลัวใช่่มั�ยัล่ะ ถ้�มันึ่เก่ด้ขึ�นึ่กับเธิ์อแล้วก็ต้่อง
เสึียัใจำด้้วยัอยั่�งสึุด้ซึ่ึ�ง แต่่ก็ใช่่ว่�จำะหมด้หวัง เพรู้�ะเรู้�
ยัังมีกฎหม�ยัเป็็นึ่ที่ี�พึ�ง  

ทำ�อย�่งไร ห�กเกดิปัญห�เร่�องก�รโอนสิิทธิ์/ิ
ข�ยข�ด

ไป็ขอคว�มช่่วยัเหล้อจำ�กหน่ึ่วยัง�นึ่รู้�ช่ก�รู้หรู้อ้
องค์กรู้ที่ี�เป็็นึ่กล�ง เพ้�อให้คำ�ป็รู้กึษ� ด้้แลเรู้้�องก�รู้ที่ำ�
สึัญญ�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ที่ี�ถ้กต้่องเป็็นึ่ธิ์รู้รู้ม และมีองค์กรู้กล�ง
ที่ี�ม�ที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�ไกล่เกลี�ยั ซึ่ึ�งถ้�เรู้้�องถึงโรู้งถึงศ�ลแล้ว ก็
ยัังพอมีช่่องที่�งอย้ั่บ้�ง อ�ที่่

 ตี่คว�มกฎหม�ยัว่�เจำต่นึ่�ที่ี�แที่จ้ำรู้ง่ของค้่สึญัญ� 
เป็น็ึ่ก�รู้ ‘อนุึ่ญ�ต่ให้ใช่ส้ึท่ี่ธิ์’่ หรู้อ้ ‘โอนึ่ส่ึที่ธิ์’่ ต้่องพ่จำ�รู้ณ�
จำ�กพฤต่่ก�รู้ณ์ต่่�งๆ ทีี่�ค้่สัึญญ�ป็ฏ่บัต่่ต่่อกันึ่ภ�ยัหลัง
จำ�กที่ำ�สึัญญ� ไม่อ�จำถ้อต่�ม ‘ช่้�อสัึญญ�’ ให้ด้้เจำต่นึ่�
ของค้่สึัญญ� ม�กกว่�ด้้หัวข้อหรู้อ้ช่้�อของสึัญญ�

 แม้ พรู้บ. ล่ขสึ่ที่ธิ์่� พ.ศ. 2537 ไม่ได้้รู้ะบุที่�งออก
ในึ่เรู้้�องคว�มไมเ่สึมอภ�คและคว�มไมเ่ป็น็ึ่ธิ์รู้รู้มรู้ะหว�่ง
ค้่สัึญญ�เอ�ไว้ แต่่ก็มีคำ�พ่พ�กษ�หนึึ่�งบอกไว้ว่� ก�รู้
แอบอ้�งเอ�เพลงไป็ใช่้โด้ยัผ้้สึรู้้�งสึรู้รู้ค์หรู้้อเจ้ำ�ของ
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ไม่ได้้อนุึ่ญ�ต่ ศ�ลให้ช่ด้ใช่้ค่�เสึียัห�ยัค่ด้เป็็นึ่ 
30% ของกำ�ไรู้

 พรู้บ. ว่�ด้้วยัข้อสัึญญ�อันึ่ไม่เป็็นึ่ธิ์รู้รู้ม พ.ศ. 
2540 ในึ่ป็รู้ะเด็้นึ่นีึ่�มีคำ�พ่พ�กษ�หนึึ่�งบอกว่� สึัญญ�
สึำ�เรู้จ็ำรู้้ป็ใด้ๆ อ�จำเป็็นึ่ข้อสึัญญ�ที่ี�ไม่เป็็นึ่ธิ์รู้รู้มได้้ ห�ก
ป็รู้�กฏว่�ข้อต่กลงนัึ่�นึ่มีผลที่ำ�ให้ผ้้กำ�หนึ่ด้สัึญญ�
สึำ�เรู้จ็ำรู้้ป็ได้้เป็รู้ยีับค้่สึัญญ�อีกฝั่�ยัหนึึ่�งเก่นึ่สึมควรู้ 

ใช่่ ก�รู้ป็ล่อยัให้เรู้้�องถึงโรู้งถึงศ�ล อ�จำไมคุ่ม้ที่ั�งแรู้ง
ก�ยั แรู้งใจำ และเวล� สึ่�งที่ี�สึำ�คัญกว่�ค้อนัึ่กแต่่งเพลง
ต้่องตั่�งต้่นึ่ตั่�งแต่่ที่ำ�สึัญญ�ให้แฟรู้ ์ เพ้�อให้ไม่ต้่องต่กอย้ั่
ภ�ยัใต้่สึัญญ�ทีี่�ไม่เป็็นึ่ธิ์รู้รู้ม ซึึ่�งจำะสึรู้�้งปั็ญห�วุ่นึ่ว�ยั
จำนึ่คุณอ�จำเหน้ึ่�อยัล้�ที่ี�จำะสึ้้ไป็ในึ่ที่ี�สึุด้

สิ่ัญ่ญ่าฉบัับันี� ซึ่ึ�งต่่อไป็นี�จ้ะเรียีกว่า ‘สิ่ัญ่ญ่า’ จั้ดีทึำาขึ�นรีะหว่างค่้่สิ่ัญ่ญ่าดัีงนี�
ค่่ายเพีลิง ฝ่่ายหนึ�งกับั ผู้้�สิ่รี�างสิ่รีรีค์่ อีกฝ่่ายหนึ�ง
ทึั�งค่่ายเพีลิงแลิะผู้้�สิ่รี�างสิ่รีรีค์่ ไดี�ต่กลิงทึำาสิ่ัญ่ญ่าไว�ต่่อกัน ดัีงมีข�อค่วามต่่อไป็นี�

1. ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์กับค่�ยัเพลงรู้บัรู้้รู้้ว่มกันึ่ว่� จำะไม่ที่ำ�ให้เก่ด้ก�รู้ข�ยัข�ด้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม (Buyout) 
เพรู้�ะผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ควรู้ได้้เป็็นึ่เจ้ำ�ของล่ขสึ่ที่ธิ์่� และมีโอก�สึสึรู้�้งรู้�ยัได้้ต่่อไป็ในึ่อนึ่�คต่

2. ที่ั�งค่�ยัเพลงและผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์จำงจำำ�ไวว้�่ก�รู้โอนึ่ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ต่�มกฏหม�ยั ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์สึ�ม�รู้ถโอนึ่ที่ั�งหมด้
หรู้อ้แค่บ�งสึว่นึ่ก็ได้้ แถมจำะโอนึ่โด้ยักำ�หนึ่ด้รู้ะยัะเวล�ต่ลอด้อ�ยุัก�รู้คุม้ครู้องล่ขสึท่ี่ธิ์่�ก็ได้้ เพรู้�ะฉะนัึ่�นึ่ ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์
มีสึ่ที่ธิ์เ่ล้อก

3. ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์ต้่องหลีกเลี�ยังสึถ�นึ่ก�รู้ณ์ทีี่�ถ้กบงัคับเข�้ที่ำ�สึญัญ� หรู้อ้ ไมม่สีึท่ี่ธิ์เ่ล้อกค้่สึญัญ� หรู้อ้ ไมม่ี
สึ่ที่ธิ์เ่ล้อกข้อกำ�หนึ่ด้ของสึัญญ� หรู้อ้ ไม่มีสึ่ที่ธิ์เ่ล้อกที่ี�จำะที่ำ�สึัญญ� เพรู้�ะค่�ยัเพลงมักมี ‘สึัญญ�ม�ต่รู้ฐ�นึ่’ ม�
ให้ค้่สึัญญ�ลงนึ่�ม โด้ยัป็ฏ่เสึธิ์ที่ี�จำะแก้ไขสึัญญ� ถ้�ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ได้้รู้บัก�รู้เสึนึ่อสึัญญ�พวกนีึ่�ม� อยั่�เซึ่็นึ่!

4. ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ทีุ่กคนึ่ต้่องได้้รู้บัคว�มคุ้มครู้อง และได้้รู้บัคำ�ป็รู้กึษ�จำ�กกรู้มที่รู้พัย์ัสึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� ซึ่ึ�ง 
ที่�งกรู้มฯ จำะให้บรู้ก่�รู้จำด้ที่ะเบียันึ่ที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� ให้บรู้ก่�รู้ต่รู้วจำสึอบข้อม้ลล่ขสึ่ที่ธิ์่�และให้คำ�ป็รู้กึษ�เรู้้�อง
ที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� 

5. เม้�อผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์แต่่งเพลงขึ�นึ่ ให้จำด้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ที่ันึ่ที่ี เพรู้�ะที่ี�ผ่�นึ่ม� สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มกลับกล�ยัเป็็นึ่
ของค่�ยัเพลงก็เพรู้�ะว่�ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์สึ่วนึ่ใหญ่ไม่มีคว�มรู้้เ้รู้้�องล่ขสึ่ที่ธิ์่� เลยัต้่องนึ่ำ�เพลงไป็นึ่ำ�เสึนึ่อให้ค่�ยัเพลง
แบบข�ยัข�ด้ 

6. จำำ�ไวว้�่จำรู้ง่ๆ แล้วล่ขสึท่ี่ธิ์่�ที่�งด้นึ่ต่รู้มีอี�ยุันึ่�นึ่ม�กเลยั โด้ยัทีี่�ผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์สึ�ม�รู้ถสึรู้�้งรู้�ยัได้้ไป็ยั�วๆ 
จำนึ่กรู้ะที่ั�งเสึียัช่ีว่ต่ และยัังบวกเพ่�มไป็อีก 50 ป็ีหลังเสึียัช่ีว่ต่ ซึ่ึ�งสึ่งต่่อไป็ถึงล้กหล�นึ่อีกด้้วยันึ่ะ

ที่ั�งค่�ยัเพลงและผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ได้้อ่�นึ่สึญัญ�อยั�่งครู้บถ้วนึ่ และต่กลงต่�มเน้ึ่�อคว�มในึ่สึญัญ�ฉบบันีึ่�โด้ยั
ต่ลอด้ จึำงลงล�ยัม้อช่้�อไว้ต่่อหน้ึ่�พยั�นึ่

        ...........................................                               ........................................ 
(ค่�ยัเพลงที่ี�น่�รักกับผู้้้สร้�งสรรค์)               (ผู้้้สร้�งสรรค์ที่ี�ม่ีควั�ม่ร้้เร่�องลิขึ้สิที่ธิ�) 

ฮ�วัที่้ ที่ำ�สัญญ�ร่วัม่กันให้้แฟร์ๆ

*เพลง: ต่อจั�กนี�เพลงรั้ักทำุกเพลงจัะเป็นของเธิ์อเทำ่�นั�น 
/ ศิลปิน: No One Else คำ�รั้้อง: ธิ์�รั้ณ์ ลิปตพัลลภ
ทำำ�นอง: กิติวัฒน์ แสงปรั้ะทำีป; จัิตติพล ถึ�วรั้กิจั; จัิรัุ้ตถึ์ ตันติวรั้อังกูรั้

Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� 
ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว 

PART 1
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�สิร��งสิรรคำ์คำวรร้�

แคมเปญทำี�ตั�งข้�นในปี ค.ศ. 2019 โดยนักแต่งเพลง เพื�อนัก
แตง่เพลงดว้ยกนัเอง มจีัดุมุง่หม�ยเพื�อส่งเสรั้มิคว�มรัู้ใ้นด�้น
สิทำธิ์ิและทำ�งเลือกต่�งๆ ของนักแต่งเพลง ซ้ำ้�งมีสม�ชิกแล้ว
ม�กกว่� 15,000 คน โดยเป้�หม�ยของโครั้งก�รั้คือก�รั้ให้
คว�มรัู้้ ไม่เข้�ข้�งฝ่่�ยใด เน้นคว�มถึูกต้องเป็นหลัก และรั้่วม
รั้ณ์รั้งคใ์หน้กัแตง่เพลงรัู้ว้�่ก�รั้ Buyout เปน็สิ�งทำี�ไมถ่ึกูตอ้ง!

#YourMusicYourFuture 
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MCT

PART 2
ลิิขสิิทธิ์ิ�ดนตรีที�ผู้้�นำ�เพลิงไปใช้�คำวรร้�

ไม่ว่�คุณ์จัะเป็นใครั้ อยู่ในหรั้ือนอกวงก�รั้ดนตรั้ี ถึ้�เข้�ใจัเรั้ื�องลิขสิทำธิ์ิ�ดนตรั้ีไว้ก็ส�ม�รั้ถึเป็น 
ผู้่้(นำาเพลิงไป)ใช้้ ทำี�ดีมีคุณ์ภ�พได้ เพรั้�ะก�รั้จัะเอ�เพลงไปใช้ ไปรั้้อง หรั้ือไปเปิดในทำี�ส�ธิ์�รั้ณ์ะ
อันเสรั้ีทำั�งในโลกออนไลน์หรั้ือออฟัไลน์ แล้วบอกว่� โด้นอ๊กโด้นใจำ เหตุผู้ลแค่นี�มันไม่เพียงพอ
เมื�อมองในมมุของกฎหม�ย ก�รั้เอ�เพลงไปใช้แบบทำะเล่อทำะล�่ ยงัทำำ�ใหค้ณุ์มสิีทำธิ์เิปน็ผูู้ต้อ้งห�
ในคดีย้อนหลัง รั้้องเพลงอยู่ดีๆ อ�จัมีตำ�รั้วจัม�รั้อจัับ อ�จัถึูกปลดคลิปออกจั�กโซ้ำเชียล ล�ม
ไปถึ้งโดนยื�นฟัอ้งคดีละเมิดลิขสิทำธิ์ิ�ได้เลยนะยู!

แต่อย่�เพิ�งช็อกไป เพรั้�ะถึ้�ยูจััสวอนน�เล่นเพลงของซ้ำัมวันจัรั้ิงๆ ล่ะก็ มันมีทำ�งทำี�ถึูกทำี�ควรั้อยู่ 
ต้องทำำ�อะไรั้ยังไงได้บ้�ง ม�ยู ม�อ่�นกัน

ผ่ด้ก็ว่�กันึ่ไป็ต่�มผ่ด้ เพรู้�ะฉะนัึ่�นึ่ที่่อนึ่นีึ่�
เรู้�จำะว่�กันึ่ต่�มโต๊่ะต่�มต่รู้ง จำะได้้รู้้ใ้ห้ช่ัด้ว่� 
เอ�เพลงไป็ใช่้แบบไหนึ่ เข้�ข่�ยัคว�มผ่ด้อะไรู้
บ้�ง ซึ่ึ�งถ้�เข้�ใจำเรู้้�องนีึ่�แค่ที่ีเดี้ยัวก็จำะเรู้่�มเข้�ใจำ
ภ�พใหญ่ม�กขึ�นึ่ว่�ที่ำ�ไมก�รู้มีตั่วละครู้เช่้�อม
ป็รู้ะสึ�นึ่ใจำต่รู้งกล�งทีี่�เรู้ยีักว�่ CMO หรู้อ้องค์กรู้
จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�ง MCT จำะเข้�ม�ช่่วยัช่ีว่ต่
ของผ้้นึ่ำ�เพลงไป็ใช่้ให้ไม่เสึียัห�ยัหล�ยัแสึนึ่ได้้

1. เอ�เพลิงไปเปิด ไปร�องสิด ในง�น
อเีวนต ์ง�นเทศิก�ลิดนตร ีแพลิตฟอรม์
ออนไลิน์ หร่อที�ไหนก็ต�มที�จะมีคำน
ภ�ยนอกเห็นได�

ผู้ด่ีแบับัไหน ละเมด่้ส่ึที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้ต่่่อ
สึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ (Communication to the Public 
Right)

กรู้ณีที่ี�เข้�ใจำผ่ด้บ่อยัๆ ค้อก�รู้รู้อ้งสึด้หรู้อ้
เปิ็ด้เพลงคลอช่ล่ล์ๆ ในึ่รู้�้นึ่อ�ห�รู้ รู้�้นึ่ก�แฟ ผบั
บ�รู้ ์รู้�้นึ่ค�รู้�โอเกะ โรู้งแรู้ม ช่่องที่�งออนึ่ไลน์ึ่ 
หรู้อ้อีเวนึ่ต์่เล็กๆ เพรู้�ะค่ด้ว่�เป็็นึ่สึถ�นึ่ทีี่�ปิ็ด้ 
ไม่ใช่่พ้�นึ่ที่ี�สึ�ธิ์�รู้ณะ แต่่เม้�อไหรู้เ่พลงถ้กใช่้ในึ่
สึถ�นึ่ป็รู้ะกอบก�รู้หรู้อ้แพล็ต่ฟอรู้ม์ที่ี�มีรู้�ยัได้้ 
หรู้อ้นัึ่บเป็็นึ่ก�รู้ใช่้ง�นึ่ในึ่เช่่งพ�ณ่ช่ย์ั ไม่ใช่่ก�รู้
เปิ็ด้ฟังสึ่วนึ่ตั่ว คนึ่ที่ี�เอ�เพลงม�รู้อ้งหรู้อ้ม�เปิ็ด้
เฉยัๆ น่ึ่ะไม่ผด่้ แต่่ถ้อว�่เจ้ำ�ของก่จำก�รู้/เจ้ำ�ของ
ง�นึ่/หรู้อ้เจ้ำ�ของคล่ป็ ที่ำ�ผ่ด้กฎหม�ยัล่ขสึ่ที่ธิ์่�
เข้�ให้แล้ว

ทึำายังไงให�ถู้ก เจ้ำ�ของก่จำก�รู้/เจ้ำ�ของ
ง�นึ่/เจ้ำ�ของคล่ป็ ต้่องจ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์่เผยัแพรู้ใ่นึ่
สึถ�นึ่ป็รู้ะกอบก�รู้ให้กับเจ้ำ�ของส่ึที่ธิ์ ่แต่่ก�รู้เข�้
ถึงผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์อ�จำยั�กเก่นึ่ไป็ จำะให้ง่�ยัที่ี�สึุด้
ก็ค้อก�รู้จ่ำ�ยัผ่�นึ่ CMO หรู้อ้องค์กรู้จัำด้เก็บค่�
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�ง MCT โด้ยัค่�สึ่ที่ธิ์่ที่ี�จัำด้เก็บไป็นัึ่�นึ่ 
จำะถ้กหักเป็็นึ่ค่�จัำด้ก�รู้ไม่เก่นึ่ 20% ก่อนึ่จำะนึ่ำ�
สึ่วนึ่ทีี่�เหล้อที่ั�งหมด้ไป็ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ หรู้อ้ถ้�มี
พบัล่ช่เช่อรู้ ์จำะแบง่ให้พบัล่ช่เช่อรู้ ์50% และแบง่
ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์อีก 50% 

ผู้่้สิร้างสิรรคู่์ 
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2. เอ�เพลิงไปทำ�ซ้ำำ�� ดัดแปลิง 
คำัฟเวอร์ หร่อเอ�ไปประกอบหนัง

ผู้่ดีแบับัไหน ละเม่ด้ส่ึที่ธิ์่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ� 
(Reproduction Right) ส่ึที่ธิ์่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ�
เพ้�อป็รู้ะกอบภ�พเคล้�อนึ่ไหว (Synchro-
nization Right) หรู้อ้สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ดั้ด้แป็ลง 
(Adaptation Right)

สึำ�หรู้บัก�รู้ใช่้เพลงในึ่สึ้�อที่ี�กำ�ๆ กึ�งๆ 
ว่�จำะเป็็นึ่ก�รู้ใช่้ในึ่เช่่งส่ึวนึ่ตั่วหรู้อ้พ�ณ่ช่ย์ั 
เช่น่ึ่ ย้ัที่บ้ ไมว่�่จำะเอ�แค่บ�งเสึี�ยัวนึ่�ที่ขีอง
เพลงไป็ป็รู้ะกอบคล่ป็ ไป็รู้อ้งคัฟเวอรู้ ์ ที่ำ�
คล่ป็รู้แีอคช่ั�นึ่ หรู้อ้เอ�ไป็ดั้ด้แป็ลงเน้ึ่�อ รู้ี
ม่กซึ่์ แล้วค่ด้ว่�เป็็นึ่ก�รู้เอ�ใช่้แบบแฟรู้์ๆ  
ช่่วยัโป็รู้โมต่เพลงให้ศ่ลปิ็นึ่ ที่ั�งหมด้นีึ่�ค้อ
คว�มค่ด้ทีี่�ผ่ด้มหันึ่ต์่ เม้�อไหรู้ก็่ต่�มทีี่�คล่ป็
นัึ่�นึ่ถ้กเผยัแพรู้ล่งในึ่โลกออนึ่ไลน์ึ่ แล้วมี
โอก�สึจำะที่ำ�ให้ผ้ส้ึรู้�้งหรู้อ้เจ้ำ�ของคล่ป็เก่ด้
รู้�ยัได้้ ถ้อว่�เจ้ำ�ของคล่ป็ที่ำ�ผ่ด้กฎหม�ยั
ล่ขสึ่ที่ธิ์่�แล้วนึ่ะ

ทึำายังไงให�ถู้ก ผ้้สึรู้�้ง/เจ้ำ�ของคล่ป็ 
ต้่องขออนุึ่ญ�ต่กับเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่โด้ยัต่รู้ง 
โด้ยัส่ึวนึ่ใหญ่จำะเป็็นึ่ก�รู้จ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์ใ่ห้ถ้ก
ต้่องผ่�นึ่ที่�งพับล่ช่เช่อรู้ห์รู้อ้ค่�ยัเพลง ซึ่ึ�ง
เป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่รู้ว่มกับผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ โด้ยั
พับล่ช่เช่อรู้จ์ำะหักค่�สึ่ที่ธิ์่ต่�มสัึด้ส่ึวนึ่ทีี่�ได้้
ต่กลงกับผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ไว้ในึ่สึัญญ�

ท�อน Chorus

อ้�ยัจำัสวัอนน่� เป็็นแฟนยั้ได้้บ่
 E C#m F#m

ขั�นตอนการขอเป็นแฟิน (เพลิง) ที�จั�ายคู่�าสิิทธิ์ิอย�างถ้่กต้อง
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คู่ว็ามืสัิมืพันธิ์์ของ
เราสิามืสีิ�คู่นบื้นสิิทธิ์ิ
ประเภท General

ที่ีนีึ่�ย้ัน่ึ่�จำะพอเข้�ใจำภ�พกว้�งของก�รู้นึ่ำ�เพลงไป็
ใช่้ให้ถ้กต้่องแบบไม่ละเม่ด้ล่ขส่ึที่ธิ์่�กันึ่แล้ว แต่่ยัังมีเรู้้�อง
ที่ี�ซึ่บัซึ่อ้นึ่ขึ�นึ่อีกน่ึ่ด้ ค้อป็รู้ะเภที่ของก�รู้ใช่ส้ึท่ี่ธิ์ท่ี่ี�แบง่เป็น็ึ่ 
2 แบบ ค้อแบบที่ั�วไป็ในึ่โลกออฟไลน์ึ่ กับแบบด่้จ่ำทัี่ลในึ่
โลกออนึ่ไลน์ึ่ ซึึ่�งต้่องต่่ด้ต่่อห�ตั่วกล�งทีี่�ต้่องรู้้จั้ำกกันึ่ไว้ 
เพรู้�ะก�รู้จำะที่ำ�ให้ถ้กต้่องนัึ่�นึ่ ยังัไงเรู้�ก็ต้่องต่่ด้ต่่อพวก
เข�แน่ึ่นึ่อนึ่

1. ก�รอน่ญ�ตให�ใช้�สิิทธิ์ิทั�วไป (General  
License) 

 ก�รู้แสึด้งเผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ ที่ั�งแบบก�รู้
แสึด้งสึด้ (Live) และเพลงป็รู้ะกอบบรู้รู้ยั�ก�ศ (Back-
ground Music)

 ก�รู้ถ่�ยัที่อด้ออกอ�ก�ศ ที่ั�งที่�งโที่รู้ที่ศัน์ึ่ และ
ที่�งวท่ี่ยุั

ตั่วลิะค่รีทึี�ต่�องผู้ก้มต่่รีกันไว� MPC องค์กรู้จัำด้เก็บ
ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ซึ่ึ�งเป็็นึ่หน่ึ่วยัง�นึ่ย่ัอยัของ MCT ผ้้ที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�
เป็น็ึ่คนึ่กล�งทีี่�คอยัป็รู้ะสึ�นึ่ทัี่�งเรู้้�องเงน่ึ่และใจำ รู้ะหว�่งผ้้
ใช่เ้พลงกับผ้ส้ึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ที่ำ�ง�นึ่จัำด้เก็บค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ป็รู้ะเภที่
ที่ั�วไป็ให้กับ CMO ฝัั� งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม (MCT) และ CMO 
ฝัั� งง�นึ่ส่ึ�งบนัึ่ทึี่กเสีึยัง (Phonorights) สึรุู้ป็ง�่ยัๆ ว�่ MPC 
ค้อคนึ่ที่ี�เรู้�ต้่องจ่ำ�ยัค่�สึท่ี่ธิ์ใ่ห้ เพ้�อให้เข�ออกใบอนุึ่ญ�ต่
ให้เรู้� แล้วเข�จำะเอ�เง่นึ่เรู้�ไป็สึง่ต่่อให้เจ้ำ�ของสึท่ี่ธิ์ท่ี่ี�แที่้
จำรู้ง่ 

ก�รู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ของ MPC มีหล�ยัป็รู้ะเภที่
ยักตั่วอยั�่งเช่น่ึ่ ก�รู้เอ�เพลงไป็ใช่ใ้นึ่ก�รู้แสึด้งสึด้อยั�่ง
อีเวนึ่ต์่ทีี่�มีเพ้�อก�รู้จัำด้แสึด้ง โฆษณ� หรู้อ้ข�ยัสึ่นึ่ค้�/
บรู้ก่�รู้ มีอัต่รู้�ค่�จัำด้เก็บ*อย้ั่ที่ี� 3 เพลงแรู้ก 10,000 
บ�ที่(ต่่อเพลง) และเพลงต่่อไป็ 2,000 บ�ที่(ต่่อเพลง) 
นึ่อกจำ�กนีึ่�ยัังมีอัต่รู้�แบบเหม�ๆ สึำ�หรู้บัผ้้ป็รู้ะกอบก�รู้
หรู้อ้ผ้้จัำด้ง�นึ่อีเวนึ่ต์่ ที่ี�จำะที่ำ�ให้ได้้ใบอนุึ่ญ�ต่ม�ครู้อบ
ครู้องอีกด้้วยั *หม�ยเหตุ่: ร้�ค�อ�จเปลี�ยนื้แปลงได้ีต่�มทำี�เจ้�ของ

สิ่ท่ำธิ์/่CMO กำ�หนื้ดี

สึำ�หรู้บัผ้้ป็รู้ะกอบก่จำก�รู้ทีี่�จ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์่แบบเหม�ๆ 
จำะได้้ใบอนุึ่ญ�ต่เวอรู้ช์่ั�นึ่จัำบต้่องได้้ ควรู้เอ�ม�ใส่ึกรู้อบต่่ด้
ในึ่รู้�้นึ่เพ้�อใช่แ้สึด้งส่ึที่ธิ์ต่่�มกฎหม�ยั และส่ึ�งนีึ่�ยังัแสึด้งให้
นัึ่กด้นึ่ต่รู้ทีี่ี�ม�เล่นึ่สึด้ที่ี�รู้�้นึ่ได้้รู้้อี้กด้้วยัว�่ เข�จำะสึ�ม�รู้ถ
เล่นึ่เพลงไหนึ่ ค่�ยัไหนึ่ ในึ่ล่สึต์่เพลงที่ี�เจ้ำ�ของก่จำก�รู้ซึ่้�อ
แบบเหม�ๆ ม�แล้วอีกด้้วยั 

แต่่ถ้�ยังันึึ่กภ�พไมอ่อกว�่คว�มสึมัพันึ่ธิ์แ์บบเรู้�สึอง
สึ�มสึี�คนึ่ในึ่วงจำรู้จ่ำ�ยัค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�นีึ่�มนัึ่เป็็นึ่ยังัไง ไมเ่ป็น็ึ่ไรู้ 
เรู้�ที่ำ�แผนึ่ผงัคว�มสึมัพนัึ่ธิ์นี์ึ่�ให้เข�้ใจำง�่ยัขึ�นึ่

ร้านอาห้าร / ผู้ับื้บื้าร์ / ร้านอาห้าร / ผู้ับื้บื้าร์ / 
สิายการบื้ิน / คู่าราโอเกะ สิายการบื้ิน / คู่าราโอเกะ 

/ โรงแรมื / โทรทัศน์ / / โรงแรมื / โทรทัศน์ / 
ว็ิทยุว็ิทยุ

แผู้นผู้ังการจั�ายคู่�า
สิิทธิ์ิในการทำาซำ�า /
ซิงโคู่รไนซ์ / 
ดัดแปลิง

พับื้ลิิช้เช้อร์ 
ห้รือคู่�ายเพลิง

ห้ักสิ�ว็น
แบื้�งคู่�า
สิิทธิ์ิ

ผู้่้ใช้้เพลิง

นักแต�งเพลิง 
งานดนตรีกรรมื

คู่�ายเพลิงเจั้าของสิิทธิ์ิ
งานสิิ�งบื้ันท้กเสีิยง

MCT Phonorights

ผู้่้สิร้างสิรรคู่์ 

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

มือบื้มือบื้
อำานาจัอำานาจั

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

มือบื้มือบื้
อำานาจัอำานาจั

มือบื้มือบื้
อำานาจัอำานาจั

มือบื้มือบื้
อำานาจัอำานาจั

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ ิ 
XX %XX %

ให้้สิิทธิ์ิให้้สิิทธิ์ิ

ให้้สิิทธิ์ิให้้สิิทธิ์ิ
MPC

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

ช้ำาระช้ำาระ
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

มือบื้มือบื้
อำานาจัอำานาจั

ช้ำาระ ช้ำาระ 
คู่�าสิิทธิ์ิคู่�าสิิทธิ์ิ

Music Copyright 101
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2. ก�รอน่ญ�ตให�ใช้�สิิทธิิ์ประเภท
ดจิติอลิ (Digital License)

 ด้�วน์ึ่โหลด้เพลง (Music Download)
 ฟงัเพลงออนึ่ไลน์ึ่ (Music Streaming)
 ช่มว่ดี้โอต่�มสึั�ง (Video On Demand)
 และอ้�นึ่ๆ

ช่่องที่�งที่ี�ที่ำ�รู้�ยัได้้ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ยุัคนีึ่�
อยั�่งม�กค้อธุิ์รู้ก่จำออนึ่ไลน์ึ่ทีี่�ใช่ด้้นึ่ต่รู้เีป็น็ึ่หลัก 
ซึ่ึ�งที่ำ�ให้ต้่องมีก�รู้จัำด้เก็บค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้กัีบ
เหล่� DSP (Digital Service Provider) เช่่นึ่ 
Youtube Facebook Spotify Apple Music 
iTunes Joox โด้ยัที่ี�แพล็ต่ฟอรู้ม์เหล่�นีึ่�ก็จำะไป็
เก็บค่�สึม�ช่่กกับผ้้ใช่้ต่่ออีกที่อด้หนึึ่�ง 

ตั่วกลิางค่นทึี� 1 MCT องค์กรู้จัำด้เก็บ
ล่ขสึท่ี่ธิ์่�เจ้ำ�ใหญที่ี่�ด้้แลเพลงจำำ�นึ่วนึ่ม�กในึ่ไที่ยั 
เป็็นึ่คนึ่กล�งทีี่�คอยัป็รู้ะสึ�นึ่ทัี่�งเรู้้�องเง่นึ่และใจำ
รู้ะหว่�งผ้้ใช่้เพลงกับผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ ที่ำ�ง�นึ่จัำด้
เก็บค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ในึ่ก�รู้เผยัแพรู้ป่็รู้ะเภที่ด่้จ่ำที่ลัให้
กับฝัั� งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม 

ตั่วอย่ั�งค่�สึท่ี่ธิ์ข่องบรู้ก่�รู้มว่สึค่สึต่รู้มีม่�ง 
มอัีต่รู้�ค่�จัำด้เก็บอย่้ัที่ี� xx% ของรู้�ยัได้้ที่ั�งหมด้ 
หรู้อ้บรู้ก่�รู้ด้�วน์ึ่โหลด้เพลง ก็จำะมอัีต่รู้�ค่�จัำด้
เก็บอย้ั่ที่ี� xx% ของรู้�ค�ข�ยั

ตั่วอย่ั�งของก�รู้นึ่ำ�เพลงเผยัแพรู้ใ่นึ่ธุิ์รู้ก่จำ
ออนึ่ไลน์ึ่แบบทีี่�ไมไ่ด้้ใช่ด้้นึ่ต่รู้เีป็น็ึ่หลัก เช่่นึ่ เอ�
เพลงไป็ใช่้ในึ่ว่ดี้โอและเพลงแบคกรู้�วด์้ จำะมี
อัต่รู้�ค่�จัำด้เก็บอย่้ัที่ี� 5,000 บ�ที่/เพลง/ปี็ และ
ถ้�เอ�ไป็ใช่้ในึ่โฆษณ�ส้ึ�อออนึ่ไลน์ึ่ เป็็นึ่สึป็อต่
โฆษณ� 30 ว่นึ่�ทีี่ จำะมีอัต่รู้�ค่�จัำด้เก็บอย้ั่ทีี่� 
6,000 บ�ที่/ว่ดี้โอ/เด้้อนึ่ *หม�ยเหต่:ุ ร้�ค�อ�จ

เปลี�ยนื้แปลงได้ีต่�มทำี�เจ้�ของสิ่ท่ำธิ์/่CMO กำ�หนื้ดี

หม�ยัเหตุ่: ผ้้ใช่้ง�นึ่จำะต้่องจ่ำ�ยัค่� Sync 
ก่อนึ่นึ่ำ�ไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่สึ้�อต่่�งๆ

ตั่วกลิางค่นทึี� 2 บรู้รู้ด้�หน่ึ่วยัง�นึ่ทีี่�เป็็นึ่ 
MCN/CA เจ้ำ�ต่่�งๆ ทีี่�คอยัเก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ฝัั� ง
ง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียังที่ี�ถ้กสึต่รู้ีมหรู้้อที่ำ�ซึ่ำ�บนึ่ 
DSP ม�ให้ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ 

คู่ว็ามืสัิมืพันธิ์์
ของเราสิามืสีิ�คู่น
บื้นสิิทธิ์ิประเภท 
Digital

ท�อน B
B

เช้็กลิิสิต์ เช้็กตัว็เองก�อนเอาเพลิงใคู่รไปใช้้

อ้�ยัให้้ฟรีๆ เพร�ะวั่�คนนี�อ้�ยันั�นถู้กใจำ

*เพลง: I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ? (อ้�ยจััสวอนน่�เป็นแฟันยูได้บ่ ?) / ศิลปิน เนื�อรั้้อง ทำำ�นอง: สิงโต นำ�โชค

Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว 
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ก่อนึ่จำะไป็ห�ที่ำ�ด้้วยัก�รู้เอ�เพลงที่ี�หัวใจำมันึ่เรู้ยีักรู้อ้งฮ้องดั้งๆ ข้�งในึ่ม�ใช่้ ไอมีเช่็กล่สึต์่ม�ฝั�กย้ั เป็็นึ่คำ�เต้่อนึ่
ตั่วโต่ๆ ที่ี�อยั�กให้อ่�นึ่ด้้ว่�เข้�ใจำถ้กต้่องต่รู้งกันึ่ ที่ำ�เครู้้�องหม�ยัว่�ไม่ต่กหล่นึ่ต่รู้งไหนึ่ก่อนึ่จำ�กกันึ่ไป็ในึ่พ�รู้ต์่นีึ่�

เข้�ใจำแล้วว่�เง้�อนึ่ไขของก�รู้จ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� ค้อก�รู้เอ�เพลงไป็ใช่้ในึ่พ้�นึ่ที่ี�เพ้�อก�รู้ค้� 
แต่่ถ้�เป็็นึ่ง�นึ่สึ่วนึ่ตั่ว เช่่นึ่ ง�นึ่แต่่งง�นึ่ ง�นึ่วันึ่เก่ด้ ในึ่ป็ัจำจำุบันึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์อ่นุึ่โลมให้ใช่้ได้้ 
ยักเว้นึ่เอ�ไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่ช่่องที่�งที่ี�เก่ด้สึรู้�้งรู้�ยัได้้ขึ�นึ่ม�

เล่กค่ด้แล้วว�่ทุี่กอยั�่งทีี่�มใีห้โหลด้ ให้ฟงั ในึ่โลกออนึ่ไลน์ึ่เป็น็ึ่ของฟรู้หีรู้อ้เป็น็ึ่ Fair Use 
เพรู้�ะที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ�ทีุ่กอยั่�งล้วนึ่มีล่ขสึ่ที่ธิ์่�ที่ั�งนัึ่�นึ่ 

รู้้แ้ล้วว่�ก่อนึ่นึ่ำ�เพลงไป็ใช่ ้ที่ำ�ซึ่ำ� ดั้ด้แป็ลง เผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ มองห�เจ้ำ�ของสึท่ี่ธิ์่
ในึ่เพลงนัึ่�นึ่ที่ี�เว็บไซึ่ต์่ของกรู้มที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ�ก่อนึ่

ที่รู้�บแล้วว�่ก�รู้ขอล่ขสึท่ี่ธิ์่�ต้่องขอทัี่�งฝัั� งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มและสึ่�งบนัึ่ทึี่กเสีึยัง และยัังต้่อง
ด้ด้้้วยัว่�เป็น็ึ่สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ใช่ง้�นึ่ป็รู้ะเภที่ไหนึ่ ขอสึท่ี่ธิ์แ่บบทัี่�วไป็หรู้อ้ด่้จ่ำทัี่ล ต้่องจ่ำ�ยักี�สึท่ี่ธิ์ ่และ
ในึ่แต่่ละขั�นึ่ต่อนึ่ใครู้เป็น็ึ่คนึ่จัำด้เก็บ โด้ยัอ�จำมหีล�ยัตั่วละครู้ที่ี�ม�คอยัจัำด้เก็บค่�สึท่ี่ธิ์เ่หล่�นัึ่�นึ่ 

    สึ่ที่ธิ์ฝ่ัั� งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ไม่ว่�ป็รู้ะเภที่ที่ั�วไป็หรู้อ้ด่้จ่ำที่ัล จ่ำ�ยัผ่�นึ่
    ตั่วกล�งได้้แก่ MCT หรู้อ้ CMO เจ้ำ�อ้�นึ่ๆ
    สึ่ที่ธิ์ฝ่ัั� งง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียัง ถ้�เป็็นึ่ก�รู้ใช่้ง�นึ่ป็รู้ะเภที่ที่ั�วไป็ จ่ำ�ยัผ่�นึ่ 
    ตั่วกล�ง ได้้แก่ Phonorights หรู้อ้ CMO เจ้ำ�อ้�นึ่ๆ 
    สึ่ที่ธิ์ฝ่ัั� งง�นึ่สึ่�งบันึ่ที่ึกเสึียัง ถ้�เป็็นึ่ก�รู้ใช่้ง�นึ่ป็รู้ะเภที่ด่้จ่ำที่ัล จ่ำ�ยัผ่�นึ่
    ตั่วกล�ง ได้้แก่ MCN/CA เจ้ำ�ต่่�งๆ

ถ้�เอ�เพลงม�ป็รู้ะกอบโฆษณ�แบบไม่ดั้ด้แป็ลง ต้่องจ่ำ�ยัค่�สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่สึว่นึ่ของซึ่ง่โครู้ไนึ่ซึ่์ 
ที่ั�งด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มและง�นึ่ส่ึ�งบนัึ่ที่กึเสึยีัง และสึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ แต่่ถ้�เอ�เพลง
ม�แป็ลงเน้ึ่�อรู้อ้งเพ้�อป็รู้ะกอบหนัึ่งโฆษณ� ต้่องจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่สึ่วนึ่สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ� ต่่อ
ด้้วยัสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ดั้ด้แป็ลง และสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่

ถ้�เป็็นึ่นัึ่กรู้อ้งและนัึ่กด้นึ่ต่รู้ ีก่อนึ่เล่นึ่สึด้ที่ี�รู้�้นึ่ อีเวนึ่ต์่ หรู้อ้รู้�ยัก�รู้ไหนึ่ ต้่องไม่ล้มที่ี�จำะ
ขอด้้ใบอนุึ่ญ�ต่ของเจ้ำ�ของรู้�้นึ่หรู้อ้เจ้ำ�ของง�นึ่ก่อนึ่ที่กุครู้ั�ง เพ้�อด้ว้�่รู้อ้งเพลงไหนึ่ค่�ยัไหนึ่
ได้้บ้�ง (แม้จำะเป็็นึ่เพลงเก่�ของตั่วเองก็ต่�ม) ป็้องกันึ่ก�รู้ละเม่ด้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�โด้ยัไม่ได้้ตั่�งใจำ

checklist

มือบื้อำานาจัมือบื้อำานาจัมือบื้อำานาจัมือบื้อำานาจั ช้ำาระคู่�าสิิทธิิ์ช้ำาระคู่�าสิิทธิิ์ช้ำาระคู่�าสิิทธิ์ิช้ำาระคู่�าสิิทธิ์ิ

ช้ำาระคู่�าสิิทธิิ์ช้ำาระคู่�าสิิทธิิ์ช้ำาระคู่�าสิิทธิ์ิช้ำาระคู่�าสิิทธิ์ิ ให้้อนุญ่าต ให้้อนุญ่าต 
(License)(License)

ให้้อนุญ่าต ให้้อนุญ่าต 
(License)(License)

MCT

นักแต�งเพลิง
เจั้าของสิิทธิ์ิ 

งานดนตรีกรรมื
(เนื�อร้องแลิะทำานอง)

คู่�ายเพลิง 
เจั้าของสิิทธิ์ิ

งานสิิ�งบื้ันท้กเสีิยง
(งานมืาสิเตอร์)

Digital 
Service 

Provider

Digital 
Service 

Provider

CAMCN คลิิก 
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PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

สวัสดีคุณ์ผูู้้แต่ง ผูู้้รั้้อง และผูู้้ฟังั (ดนตรั้ี) ทำุกทำ่�นอีกครั้ั�ง 

นี�คอืบทำส่งทำ�้ยกอ่นก�รั้จั�กล� รั้บัรั้องว�่จัะเปน็ชว่งส่งทำ�้ยทำี�สุดฟันิ เพรั้�ะว�่เรั้�จัะตอบคำ�ถึ�ม
เรั้ื�องลขิสิทำธิ์ิ�แบบรั้วดเดยีวจับ โดยแบง่ต�มบทำบ�ทำทำี�คณุ์เกี�ยวขอ้งกบัดนตรั้ ีจัำ�ลองข้�นม�เป็น 
12 ตวัละครั้กล�งๆ ให้เข้�ใจัง่�ยทีำ�สุด ไม่ว่�คุณ์จัะเป็นบุคคลไหนในจัักรั้ว�ลดนตรีั้ ตรั้งนี�มคีำ�ตอบ
ให้ โดยทำี�คุณ์ผูู้้ฟังัไม่ต้องอ่�นพ�รั้์ตอื�นเลยก็ยังได้

แต่ถึ้�อย�กเข้�ใจัภ�พรั้วม ก็แนะนำ�ให้ย้อนไปอ่�นพ�รั้์ตทำี� 1 และ 2 ก่อนนะ ห�คำนดแ้ลิสิิทธิ์งิ�นดนตรีกรรมให�
 ถู�าคุ่ณเป็็นนักรี�องทึี�แต่่งเพีลิงเอง แลิ�วมีค่่าย

เพีลิงมาชัักชัวนให�เข�าสิ่ังกัดี ต่�องเรี่�มจ้ากการีเซึ่็น
สิ่ญั่ญ่าให�แฟรีท์ึี�สิ่ดุี แบง่สึดั้สึว่นึ่กันึ่ให้ช่ดั้เจำนึ่ว�่ใครู้รู้ว่ม
เป็็นึ่เจ้ำ�ของส่ึที่ธิ์่ในึ่ส่ึวนึ่ไหนึ่เที่่�ไหรู้ ่ โด้ยัผ้้แต่่งเน้ึ่�อรู้อ้ง
และที่ำ�นึ่องควรู้จำะได้้สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มให้ม�กที่ี�สึดุ้ 
สึว่นึ่สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ง�นึ่สึ่�งบนัึ่ที่กึเสึยีัง (ม�สึเต่อรู้)์ ก็ขึ�นึ่อย้ักั่บดี้ล
ว�่ค่�ยัเพลงจำะมีส่ึวนึ่รู้ว่มในึ่ก�รู้บันึ่ที่กึเสึยีังแค่ไหนึ่ และ
จำะแบ่งสึัด้สึ่วนึ่กับผ้้แต่่งเที่่�ไหรู้ ่ จำะให้แฟรู้ท์ี่ี�สึุด้ ผ้้แต่่ง
ก็ควรู้มีสึ่วนึ่ในึ่ส่ึที่ธิ์่ก้อนึ่นีึ่�ด้้วยั สึ่�งสึำ�คัญค้ออยั่�ป็ล่อยั
ให้ค่�ยัเพลงซึ่้�อสึ่ที่ธิ์ข่องคุณไป็แบบเหม� หรู้อ้ที่ี�เรู้ยีักว่� 
buyout เป็็นึ่อันึ่ข�ด้ ที่ีนีึ่�ก็จำะมีค่�ยัเพลงเป็็นึ่คนึ่ด้้แล
ส่ึที่ธิ์่ให้คุณ ซึึ่�งหล�ยัค่�ยัเพลงในึ่เม้องไที่ยัก็เล้อกทีี่�จำะ
เป็็นึ่สึม�ช่่ก MCT หรู้อ้องค์กรู้ตั่วแที่นึ่จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่� 
เพ้�อให้ม�ช่ว่ยัด้แ้ลง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มให้เพลงของศล่ปิ็นึ่ในึ่
สึังกัด้อีกที่ี

 แต่่ถู�าค่ณุไรี�สิ่งักัดี อย่างแรีกคื่อค่วรีสิ่มคั่รีเป็น็
สิ่มาชั่ก MCT เพ้�อให้เพลงของคุณมีองค์กรู้ตั่วแที่นึ่ม�
ช่่วยัจัำด้ก�รู้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่สึ่วนึ่ของด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ด้้แล
ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ด้้�นึ่เน้ึ่�อรู้อ้ง ที่ำ�นึ่อง ที่นีีึ่�ไมว่�่เพลงของคุณจำะถก้
นึ่ำ�ไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่ก�รู้แสึด้งสึด้ ที่วี ีวท่ี่ยุั หรู้อ้แพล็ต่ฟอรู้ม์
ด่้จ่ำที่ลั คณุก็จำะมั�นึ่ใจำว่�ได้้ค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�แน่ึ่ๆ ยั่�งถ้�เพลงของ
คุณดั้งไม่หว�ด้ไม่ไหวไป็ไกลถึงรู้ะดั้บโลก ก็สึ�ม�รู้ถลง
ที่ะเบียันึ่และที่ำ�ข้อต่กลงกับ MCT ให้ง�นึ่ของเรู้�ได้้รู้บั
คว�มคุ้มครู้องที่ั�วโลก และช่่วยัเก็บค่�สึ่ที่ธิ์ค้่นึ่ให้แก่คุณ
ศ่ลปิ็นึ่ แม้ถ้กนึ่ำ�เพลงไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่ต่่�งป็รู้ะเที่ศเลยัล่ะ

  
ห�คำนดแ้ลิสิิทธิ์งิ�นสิิ�งบนัทกึเสีิยงด�วย

 ดีแ้ลิการีใชั�สิ่ท่ึธิ์ป่็รีะเภทึทึั�วไป็ เช่น่ึ่ เอ�เพลงของ
คุณไป็ป็รู้ะกอบหนัึ่งโฆษณ�ทีี่�ฉ�ยัในึ่โที่รู้ทัี่ศน์ึ่ ก็ต้่องมี
หน่ึ่วยัง�นึ่อยั่�ง Phonorights หรู้อ้องค์กรู้ช่่วยัจัำด้เก็บ

ค่�สึ่ที่ธิ์่ (CMO) เจ้ำ�อ้�นึ่ๆ ม�ช่่วยัด้้แลสึ่ที่ธิ์่ในึ่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ� 
ดั้ด้แป็ลง หรู้อ้ซึ่่งโครู้ไนึ่ซึ่์เช่่นึ่กันึ่ ขึ�นึ่อย้ั่กับคุณจำะเด่้นึ่ไป็
ห�ใครู้ หรู้อ้ค่�ยัเพลงของคุณเป็็นึ่พ�รู้ต์่เนึ่อรู้กั์บองค์กรู้
ไหนึ่อย้ั่

 ดีแ้ลิการีใชั�สิ่ท่ึธิ์ป่็รีะเภทึด่ีจ่้ทัึลิ เช่น่ึ่ เอ�เพลงไป็ 
คัฟเวอรู้ใ์นึ่ย้ัท้ี่บ โด้ยัป็กต่่แล้วคณุหรู้อ้ค่�ยัเพลงของคณุ 
สึ�ม�รู้ถเด่้นึ่เข้�ไป็ห� CA ( Content Aggregator)  
หรู้้อ MCN (Multi Channel Network) ซึึ่�งมีหล�ก 
หล�ยับรู้ษั่ที่ เพ้�อให้ม�บรู้ห่�รู้ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้ในึ่สึ่วนึ่ของ
ง�นึ่ม�สึเต่อรู้ท์ี่ี�ถก้เอ�ไป็ที่ำ�ซึ่ำ� ดั้ด้แป็ลง หรู้อ้ซึ่ง่โครู้ไนึ่ซึ่์ 
โด้ยัหน่ึ่วยัง�นึ่เหล่�นีึ่�จำะที่ำ�ง�นึ่รู้่วมกับแพล็ต่ฟอรู้์ม
ด่้จ่ำที่ัลต่่�งๆ เช่่นึ่ Youtube Facebook Spotify Apple 
Music iTunes Joox เพ้�อให้คว�มช่ว่ยัเหล้อเจ้ำ�ของช่อ่ง
ที่ั�งในึ่มุมก�รู้ผล่ต่ ก�รู้ต่ล�ด้ และก�รู้จัำด้ก�รู้สึ่ที่ธิ์ด่่้จ่ำที่ัล 
เพ้�อแลกกับเป็อรู้เ์ซึ่็นึ่ต์่ของรู้�ยัได้้จำ�กโฆษณ�จำ�กช่่อง
นัึ่�นึ่เอง 

รอรบัเงินค่ำ�สิิทธิิ์เข��บัญช้ี
เม้�อเพลงของคณุมคีนึ่รู้บัไป็ด้แ้ลสึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ที่กุด้้�นึ่ ไม่

ข�ด้ต่กบกพรู้อ่งแล้ว ค่�สึ่ที่ธิ์ง่�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มสึ่วนึ่ใหญ่
ได้้ที่กุสึ�มเด้้อนึ่ โด้ยั MCT จำะหักค่�จัำด้ก�รู้ไมเ่ก่นึ่ 20% 
ก่อนึ่สึง่เงน่ึ่ค่�สึท่ี่ธิ์ใ่ห้เรู้�และค่�ยัเพลงต่�มสึดั้สึว่นึ่ สึว่นึ่
ค่�สึ่ที่ธิ์่ง�นึ่ม�สึเต่อรู้ ์ สึ่วนึ่ใหญ่จำะได้้รู้บัทุี่กเด้้อนึ่ ยั่�ง
ถ้�ยัอด้ว่วย้ัที่้บป็ังๆ ยัอด้ฟังสึต่รู้มีม่�งอลังก�รู้ ยั่�งหม�ยั
ถึงจำำ�นึ่วนึ่เง่นึ่ค่�สึ่ที่ธิ์่ที่ี�จำะได้้ม�กขึ�นึ่ ฟังด้้เหม้อนึ่เป็็นึ่
ยัอด้เง่นึ่จุำกจ่ำกไม่น่ึ่�ต้่�นึ่เต้่นึ่อะไรู้ แต่่เรู้้�องทีี่�สึำ�คัญกว่�
ค้อ ล่ขสึ่ที่ธิ์่�เหล่�นีึ่�จำะครู้อบคลุมไป็ต่ลอด้ช่่วงชี่ว่ต่ของผ้้
สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ และยัังมีอ�ยุัต่่อไป็ได้้อีก 50 ป็ี (สึ่งต่่อไป็ถึง
ที่�ยั�ที่) หลังจำ�กผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์เสึียัช่ีว่ต่อีกแน่ึ่ะ สึัมผัสึถึง
คว�มรู้วยัสึมใจำเลยัมั�ยัล่ะคุณศ่ลปิ็นึ่นัึ่กแต่่งเพลง

Q:  ทำาเพลิงดังได้ลิ้านว็ิว็ คู่นคู่ัฟิเว็อร์เพียบื้ จัะมืีสิิทธิ์ิรว็ยจัากลิิขสิิทธิ์ิ�ไห้มื?

A:  มืีสิิทธิ์ิรว็ยจันต้องร้องว็�า *ร้้ใช่่ไห้ม่วั่�พี�ใช่้เงินไม่่ที่ัน เงินเขึ้้�บัญช่ีทีุ่กวััน สิิ�งที�คูุ่ณต้อง
เช้็กลิิสิต์ให้้คู่รบื้เพื�อมืุ�งส่ิ�ห้นทางการเป็นเศรษฐี เอ้ย ศิลิปินที�ไมื�ไส้ิแห้้ง มืี 3 อย�าง  
เอาลิ�ะ มืาลิองรว็ยไปพร้อมืๆ กัน

01 
Artist

คูุ่ณคู่ือ ศิลิปินยุคู่ให้มื�ที�แต�งเพลิงเอง

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
*เพลิง: เอ�ป�กก�ม�วง / ศิลปิน: Bell Warisara คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: กฤษัติกรั้ พรั้ส�ธิ์ิต
เพลิง: ลิองรวย / ศิลปิน: DTK BOY BAND คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: ก้อง ห้วยไรั้่; นำ�โชค ทำะนัดรั้ัมย์; อุดม แต้พ�นิช

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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ถู�าแต่่งค่นเดีียวทึั�งเนื�อรี�องแลิะทึำานอง ก็แค่อยั่�
ให้ค่�ยัเพลงม�เป็็นึ่เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่เต็่มๆ ด้้วยัก�รู้จ่ำ�ยัเง่นึ่
แบบครู้ั�งเดี้ยัวจำบ ถ้�มีสึัญญ�ก็ด้้สึัญญ�กันึ่ดี้ๆ ว่�คุณ
จำะได้้สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่สึว่นึ่ของง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มแค่ไหนึ่ แต่่ถู�ารีว่ม
แต่่งกันหลิายค่น สึ่�งที่ี�คุณนัึ่กแต่่งเพลงต้่องที่ำ�ค้อต่กลง
ที่ำ�สึญัญ�เรู้้�องล่ขสึท่ี่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มกันึ่ให้แฟรู้์ๆ  ไม่ว�่
จำะแต่่งเน้ึ่�อรู้อ้ง ที่ำ�นึ่องหรู้อ้เรู้ยีับเรู้ยีัง จำะแบง่กันึ่เที่�่ไหรู้่
เอ�ให้เคลียัรู้ก่์อนึ่ 

ต่กลิงแบัง่สิ่ท่ึธิ์ไ่ดี�แลิ�ว ก็เด่ีนไป็หา MCT สึมคัรู้เป็น็ึ่
สึม�ช่่กขององค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�ง MCT ผ้้ซึ่ึ�งจำะ
ม�รู้บับที่เลข�สึ่วนึ่ตั่วที่ี�จัำด้แจำงค่�สึ่ที่ธิ์่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม
ของคุณ (และเพ้�อนึ่) ให้ทีุ่กอยั่�งแบบครู้อบจัำกรู้ว�ล 
ที่ั�งเป็็นึ่ตั่วแที่นึ่ด้ำ�เน่ึ่นึ่ก�รู้ เป็็นึ่ศ้นึ่ยั์กล�งง�นึ่ล่ขสึ่ที่ธิ์่� 
เจำรู้จำ�และเพ่�มอำ�นึ่�จำก�รู้ต่่อรู้องกับผ้้ใช่้ง�นึ่เพลง เก็บ
ค่�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ค้นึ่ให้สึม�ช่่ก รู้วมถึงที่ำ�เรู้้�องที่ี�ยั�กจำะที่ำ�เอง
อยั่�งก�รู้ลงที่ะเบียันึ่เพลง และขอหม�ยัเลข IPI (เลข
ป็รู้ะจำำ�ตั่วสึ�กลสึำ�หรู้บัผ้้ป็รู้ะพันึ่ธิ์์) ในึ่ฐ�นึ่ข้อม้ลกรู้ม
ที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ�และในึ่รู้ะบบรู้ะหว่�งป็รู้ะเที่ศ เพ้�อ
ให้สึ�ม�รู้ถเก็บค่�สึ่ที่ธิ์ค้่นึ่ให้แก่ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ แม้ว่�จำะมี
ก�รู้นึ่ำ�เพลงไป็ใช่ใ้นึ่ต่่�งป็รู้ะเที่ศก็ต่�ม เรู้ยีักว่�เป็น็ึ่คนึ่ทีี่�
จำะที่ำ�ให้สึท่ี่ธิ์ส่ึรู้�้งรู้�ยัได้้ให้คณุ (และที่�ยั�ที่) ไป็อีกนึ่�นึ่ 

รีอรีบััเง่นค่่าสิ่่ทึธิ์เ่ข�าบััญ่ชัี เง่นึ่ทีี่�คุณนัึ่กแต่่งเพลง
จำะได้้กันึ่ โด้ยัป็กต่่ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ของเพลงๆ หนึึ่�งมักจำะแบ่ง
ออกเป็็นึ่ เน้ึ่�อรู้อ้ง 50% ที่ำ�นึ่อง 50% สึ่วนึ่เรู้ยีับเรู้ยีังมัก
จำะไป็แบ่งจำ�กที่ำ�นึ่อง แต่่ถ้�คุณเป็็นึ่โป็รู้ด่้วเซึ่อรู้ก็์จำะไม่
ได้้เง่นึ่จำ�กสึ่วนึ่นีึ่�นึ่ะ เพรู้�ะถ้อเป็็นึ่ก�รู้ถ้กจ้ำ�งครู้ั�งเดี้ยัว
จำบหรู้อ้เป็็นึ่ก�รู้รู้บัเง่นึ่เด้้อนึ่จำ�กค่�ยัเพลง 

Q:  ไมื�ได้ร้อง แต�มีืสิ�ว็นร�ว็มืในการแต�งเนื�อแลิะทำานอง จัะไดคู้่�าลิขิสิิทธิิ์�กบัื้เขาด้ว็ยไห้มื?

A: ผู้่้แต�งเพลิงก็คู่ือผู้่้สิร้างสิรรคู่์ แลิะผู้่้สิร้างสิรรคู่์ต้องเป็นเจั้าของลิิขสิิทธิิ์� 
ในงานดนตรีกรรมื! เพลิงเราของเรา ไมื�ว็�าใคู่รจัะเอาเพลิงที�คูุ่ณแต�งไปเผู้ยแพร�  
คู่ัฟิเว็อร์ ประกอบื้คู่ลิิป ห้รือกระทั�งประกอบื้ห้นัง คูุ่ณก็ต้องได้คู่�าลิิขสิิทธิิ์�ด้ว็ย 
ไปรีเช้็กกันสัิกห้น�อยว็�าถ้้าไมื�อยากเสีิยสิิทธิ์ินี�ไปฟิรีๆ ต้องทำายังไงบื้้าง

02 
Composer

คูุ่ณคู่ือ นักแต�งเพลิงแลิะคู่นเบื้ื�องห้ลิัง

PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

ถู�าสิ่ญั่ญ่าทึี�ทึำาไว�กับัค่่าย มนัเป็็นธิ์รีรีม ไมไ่ดี�เผู้ลิอ
ทึำาสิ่ญั่ญ่าขายขาดีไป็ให�ค่่าย ถึงวงแต่กไป็แล้ว แต่่คณุ
ในึ่ฐ�นึ่ะผ้้รู้ว่มแต่่งเพลงก็ยัังต้่องได้้เง่นึ่ค่�สึ่ที่ธิ์่เม้�อง�นึ่
ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มถก้นึ่ำ�ไป็เผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณะ ขึ�นึ่กับว่�ค่�ยั
เพลงของคณุจำะด้แ้ลค่�สึท่ี่ธิ์เ่อง หรู้อ้มอีงค์กรู้อยั�่ง MCT 
ช่่วยัด้้แลค่�สึ่ที่ธิ์ใ่ห้

แม�ไม่เจ้อหน�า แต่่อดีีต่สิ่มาชั่กวงต่�องไดี�ค่่าส่ิ่ทึธิ์่
เหมือนกัน เพรู้�ะคนึ่กล�งอยั่�งค่�ยัเพลงหรู้อ้ MCT จำะ
ม�ช่่วยัจัำด้ก�รู้ให้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ต่กถึงป็�ก
ที่้องของทุี่กคนึ่ เวล�มีผ้้ใช่้เพลงม�ขออนุึ่ญ�ต่ MCT ก็
จำะที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�ขออนุึ่ญ�ต่ทุี่กคนึ่ทีี่�เป็น็ึ่เจ้ำ�ของสึท่ี่ธิ์รู่้ว่ม และ
แน่ึ่นึ่อนึ่ว่�ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ถ้กแบ่งสึรู้รู้ปั็นึ่ส่ึวนึ่ให้ครู้บทุี่กคนึ่
แบบไม่ต้่องเจำอกันึ่เฉพ�ะก่จำ ถ้�ยัังห่วงใยักันึ่อย้ั่ลึกๆ ก็
ไม่ต้่องกังวลไป็ 

รีอรีบััเง่นค่่าสิ่่ทึธิ์เ่ข�าบััญ่ชีั ถึงจำะแยักไป็คนึ่ละที่่ศ
คนึ่ละที่�ง แต่่ค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ก็ต้่องเด่้นึ่ต่�มทุี่กคนึ่ไป็ต่�ม
สึดั้สึว่นึ่ที่ี�ต่กลงไวใ้นึ่สึญัญ�ตั่�งแต่่ต้่นึ่ โด้ยัป็กต่่ค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�
ของเพลงๆ หนึึ่�งมกัจำะแบง่ออกเป็น็ึ่ เน้ึ่�อรู้อ้ง 50% ที่ำ�นึ่อง 
50% (สึม�ช่่กวงช่่วยักันึ่แต่่งสึ่วนึ่ไหนึ่กี�คนึ่ก็ห�รู้เที่่�กันึ่
ไป็) สึ่วนึ่เรู้ยีับเรู้ยีังมักจำะไป็แบ่งจำ�กที่ำ�นึ่อง

Q:  ในว็นัที�รกักนัด ีเคู่ยช้�ว็ยกนัแต�งเพลิงทั�งว็ง นกัรอ้งเขยีนเพลิง มือืกตีารแ์ต�งทำานอง 
มืือกลิองเรียบื้เรียง แต�ตอนนี�ว็งแตกแลิ้ว็ ลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิงเป็นของใคู่ร?

A: *ที่ี�เร�ห้่�งกันอยั่�งนี� ไม่่ร้้วั่�เธอนั�นร้้ส้กอยั่�งไร เฉกเช้�นคู่่�รัก เมืื�อเลิิกแลิะแยกทางกัน
จันว็งแตกลิะเอียดแล้ิว็ ก็ไมื�ต้องทนเจัอห้น้ากันอีกต�อไป แต�การจัะได้คู่�าสิิทธิ์ิมืาเลิี�ยง
ด่ช้ีว็ิตต�อไปไห้มื สิิ�งสิำาคู่ัญ่คู่ือสัิญ่ญ่าที�เคู่ยทำาไว็้กับื้คู่�ายน�ะแฟิร์ห้รือไมื� แลิ้ว็ตัว็กลิางที�
คู่อยด่แลิปกป้องสิิทธิ์ิให้้พว็กคูุ่ณน�ะมืีห้รือเปลิ�า 

03 
Ex-Band

คูุ่ณคู่ือ อดีตว็งดนตรี ที�ปัจัจัุบื้ันว็งแตกแยกย้าย

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม

เพลิง: เหง�เหง� / ศิลปิน: INK WARANTHON คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: เพิ�มศักดิ� พิสิษัฐ์สังฆก�รั้; สุดเขต จั้งเจัรั้ิญ; อนันต์ ด�บเพ็ชรั้ธิ์ิกรั้ณ์์

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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ค่่ายเพีลิงในไทึยส่ิ่วนใหญ่่ ในฐานะผู้้�ผู้ล่ิต่ส่ิ่�ง
บัันทึึกเสิ่ียง มีสิ่่ทึธิ์่ในรีายไดี�จ้ากค่่าล่ิขส่ิ่ทึธิ์่�งานส่ิ่�ง
บัันทึึกเสิ่ียงอย้่แลิ�วนะ โด้ยัมี Phonorights หรู้อ้ CMO 
รู้�ยัยัอ่ยัอ้�นึ่ๆ ที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�เป็น็ึ่องค์กรู้ช่ว่ยัจัำด้เก็บค่�สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่
ก�รู้เผยัแพรู้ง่�นึ่ส่ึ�งบนัึ่ที่กึเสีึยังให้  เพรู้�ะถ้อว่�ค่�ยัเพลง
เป็น็ึ่ผ้ด้้แ้ลและลงที่นุึ่ด้้�นึ่ก�รู้ที่ำ�แผน่ึ่และบนัึ่ที่กึเสึยีังให้
กับศ่ลปิ็นึ่ผ้้สึรู้�้งสึรู้รู้ค์ แต่่สึ่�งที่ี�จำะสึ�ม�รู้ถอัพสึเกลได้้
ม�กขึ�นึ่ เพ้�อเพ่�มรู้�ยัได้้ ค้อก�รู้ทีี่�ค่�ยัเพลงตั่�งต่นึ่เป็็นึ่
พับล่ช่เช่อรู้ด้์้วยั ซึ่ึ�งเดี้�ยัวนีึ่�ไที่ยัก็มี 5 ค่�ยัใหญ่ที่ี�เป็็นึ่ที่ั�ง
ค่�ยัเพลงและพับล่ช่เช่อรู้ใ์นึ่ตั่วละครู้เดี้ยัวกันึ่

พีับัล่ิชัเชัอรีก็์คื่อตั่วแทึนนักแต่่งเพีลิง พ้ด้ให้ง่�ยั
กว�่นัึ่�นึ่ค้อผ้ท้ี่ี�จำะที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�ด้แ้ลและก่นึ่หัวค่วจำ�กนัึ่กแต่่ง
เพลงนัึ่�นึ่เอง พ้ด้ให้ละเอียัด้อีกสัึกหน่ึ่อยัก็ค้อจำะม�รู้ว่ม
บรู้ห่�รู้ส่ึที่ธิ์ง่�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มให้นัึ่กแต่่งเพลงได้้รู้บัค่�สึท่ี่ธิ์่
จำ�กก�รู้ถก้นึ่ำ�เพลงไป็ใช่ง้�นึ่ในึ่เช่ง่พ�ณ่ช่ยั ์ซึึ่�งป็กต่่จำะมี
ก�รู้เซึ่็นึ่สัึญญ�เป็็นึ่พับล่ช่เช่อรู้ใ์ห้กันึ่รู้�ว 3-5 ป็ีเที่่�นัึ่�นึ่ 
และนีึ่�ค้อก�รู้ที่ี�จำะที่ำ�ให้ค่�ยัเพลงมีรู้�ยัได้้จำ�กง�นึ่สึ่�ง
บนัึ่ที่กึเสึยีัง และง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มไป็ด้้วยัเลยัในึ่ค่�ยัเดี้ยัว

สิ่ญั่ญ่าฉบับัันี�ต่�องเป็น็ธิ์รีรีม คณุเจ้ำ�ของค่�ยัเพลง
ควรู้ที่ำ�สึัญญ�ที่ี�เสึมอภ�ค ซึ่ึ�งก็ค้อก�รู้เปิ็ด้โอก�สึให้ค้่
สึญัญ�ได้้มอีำ�นึ่�จำต่่อรู้อง เล้อกข้อกำ�หนึ่ด้ในึ่สึญัญ�ได้้ 
รู้วมถึงแก้ไขสัึญญ�ก่อนึ่เซึ่น็ึ่ และไมอ่�ศยััช่อ่งโหว่ในึ่ก�รู้
โอนึ่ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มม�เป็น็ึ่ของค่�ยัเองแต่่เพยีังผ้้
เดี้ยัว ในึ่ขณะเดี้ยัวกันึ่ เจ้ำ�ของค่�ยัที่ี�เพลงที่ี�พว่งบที่บ�ที่
พบัล่ช่เช่อรู้ ์ควรู้ที่ำ�ม�กกว�่แค่เก็บค่�สึท่ี่ธิ์ ่แต่่สึนัึ่บสึนุึ่นึ่
ให้นัึ่กแต่่งเพลงพฒันึ่�สึก่ล จัำด้ห�สึ่�งอำ�นึ่วยัคว�มสึะด้วก
ในึ่ก�รู้ที่ำ�เพลง ที่ำ�ก�รู้ต่ล�ด้ส่ึงเสึรู้ม่นัึ่กแต่่งเพลงและ
ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มที่ั�งในึ่และนึ่อกป็รู้ะเที่ศให้ง�นึ่ถ้กใช่้ในึ่
วงกว้�ง แบบไป็ด้้วยักันึ่ ไป็ได้้ไกล

  

Q: อยากแฟิร์กบัื้ศิลิปนิในคู่�าย ยคุู่นี�จัะซื�อลิิขสิิทธิิ์�เพลิงไว็เ้ปน็ของคู่�ายกไ็มื�คู่ว็ร แต�ธิ์รุกจิั
ก็ต้องไปต�อให้้ได้ด้ว็ย ต้องทำาไงกับื้ลิิขสิิทธิ์ิ�?

A: คู่ว็รให้้สิิทธิิ์นักแต�งเพลิงได้เลืิอกทำาสัิญ่ญ่า เพราะเดี�ยว็นี�ศิลิปินแลิะนักแต�งเพลิง
เขามืคีู่ว็ามืร้่ ไมื�ยอมืให้ถ้้ก่กินรว็บื้เห้มืือนยคุู่ก�อน ดทีี�สุิดคู่อืคู่ณุเจัา้ของคู่�ายตอ้งแฟิรก์บัื้
ศิลิปินเพื�อคู่ว็ามืสิบื้ายใจัในการร�ว็มืงานแลิะอย่�ด้ว็ยกันต�อไปได้ยาว็ๆ ทีนี�การจัะอย่�รอด
โดยที�ไมื�กินรว็บื้ลิิขสิิทธิ์ิ�จัากผู้่้สิร้างสิรรคู่์นั�นทำายังไง มืามืุง

04 
Record Label Owner 

คูุ่ณคู่ือ เจั้าของคู่�ายเพลิงยุคู่นี�

PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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ถู�าย�อนเวลิาไม่ไดี� ก็ทึำาอะไรีไม่ไดี�หรีอก นอกจ้าก
จ่้ายค่่าสิ่่ทึธิ์ใ่ห�ถู้กต่�องซึ่ะ แม้คุณจำะเป็็นึ่นัึ่กรู้อ้งเจ้ำ�ของ
เพลงที่ี�คนึ่ที่ั�งป็รู้ะเที่ศรู้้จั้ำก และรู้้ด้้้วยัว่�คุณเป็็นึ่คนึ่แต่่ง 
แต่่ถ้�เพลงๆ นัึ่�นึ่ไม่ใช่่ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ของคุณ คุณนัึ่กรู้อ้งก็ต้่อง
ขออนุึ่ญ�ต่ใช่้ส่ึที่ธิ์เ่พลง (ทีี่�คุณเคยัแต่่ง) เพ้�อนึ่ำ�ม�รู้อ้ง 
โด้ยัต่่ด้ต่่อกับเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่ซึ่ึ�งอ�จำจำะเป็็นึ่ค่�ยัเพลง หรู้อ้ 
MCT ที่ี�ด้้แลจัำด้ก�รู้ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มให้เพลงนัึ่�นึ่ๆ อย้ั่ 
มันึ่ก็จำะช่ำ�ๆ หน่ึ่อยันึึ่ง

ถู�าอยากหยุดีวงจ้รีการีโดีนฟอ้ง (ในอนาค่ต่) เล่ก
รู้อ้งเพลงนัึ่�นึ่ไป็ แล้วแต่่งเพลงฮ่ต่เพลงใหมข่องตั่วเองซึ่ะ 
โด้ยัรู้ะวังไม่ให้เก่ด้ก�รู้เซึ่็นึ่สัึญญ�แบบก่นึ่รู้วบล่ขสึ่ที่ธิ์่�
โด้ยัค่�ยัเพลงไหนึ่อีก 

ในกรีณีทีึ�คุ่ณนักรี�องเป็็นนักแต่่งเพีลิงดี�วย ต้่อง
แสึด้งคว�มยั่นึ่ดี้ด้้วยัทีี่�สึ�ม�รู้ถเข้�รู้ว่มเป็็นึ่สึม�ช่่กของ 
MCT เพ้�อให้ด้้แลจัำด้ก�รู้เก็บล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่สึ่วนึ่ของด้นึ่ต่รู้ี
กรู้รู้มให้ได้้เลยั 

แต่่ถู�าคุ่ณนักรี�องทีึ�แค่่รี�องเพีลิง ไม่ไดี�ทึำางาน
เบัื�องหลัิงหรีอืแต่่งเพีลิงเอง เป็็นึ่เรู้้�องน่ึ่�เศรู้�้ที่ี�ต้่อง
บอกว่�นัึ่กรู้อ้งนัึ่กแสึด้งในึ่เม้องไที่ยันัึ่�นึ่ ยัังไม่มีองค์กรู้
ที่ี�สึ�ม�รู้ถเข้�ม�ด้้แลจัำด้ก�รู้เรู้้�องล่ขสึ่ที่ธิ์่�ให้ คุณจำำ�เป็็นึ่
ต้่องด้้สึัญญ�เรู้้�องล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�งละเอียัด้ ไม่ให้ถ้กบังคับ
เข้�สึัญญ� และรู้ะวังเรู้้�องสึัญญ�ม�ต่รู้ฐ�นึ่ทีี่�ค่�ยัเพลง
จำะให้เรู้�ลงนึ่�มโด้ยัป็ฎ่เสึธิ์ที่ี�จำะแก้ไขสึัญญ�

Q: ร้องเพลิงดังที�ตัว็เองแต�งเมืื�อสิมัืยอย่�คู่�ายเก�า แต�เจัอตำารว็จับุื้กมืารอจัับื้ห้ลัิงเว็ที 
ทำาไงดี?

A: อนุญ่าตให้้ร้อง *โอยั เจำ็บไป็ที่ั�งห้ัวัใจำที่ำ�ไม่ยัังที่น เสีิยใจัด้ว็ยคูุ่ณนักร้องเจั้าของเพลิง
ฮิติ ถ้า้โดนฟิอ้งห้รอืโดนจับัื้ นั�นน�าจัะเปน็เพราะคู่ณุเคู่ยทำาสัิญ่ญ่าแบื้บื้ขายขาดลิขิสิิทธิ์ิ�
งานดนตรีกรรมื (Buyout) เอาไว็้ ซ้�งโดยมืากคู่่�กรณีของคูุ่ณจัะเป็นคู่�ายเพลิงยุคู่เก�า
ที�มืักเป็นเจั้าของลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิงแบื้บื้ 100% เต็มื เขามืีสิิทธิ์ิ�ฟิอ้งคูุ่ณ แลิะคูุ่ณก็จัะกลิาย
เป็นผู้่้ลิะเมืิดลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิงที�ตัว็เองแต�งเองอย�างเสีิยมืิได้

05 
Singer with 

one hit wonder
คูุ่ณคู่ือ อดีตนักร้องคู่�ายให้ญ่� เจั้าของเพลิงฮิิต

PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม

เพลิง: ลิงใจ / ศิลปิน: โบกี�ไลอ้อน คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: พิชญ์สินี วีรั้ะสุทำธิ์ิม�ศ

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

ขออนุญ่าต่กับัเจ้�าของสิ่่ทึธิ์่โดียต่รีงก่อน ต่่ด้ต่่อ
เจ้ำ�ของเพลงโลด้ คุณย้ัที่้บเบอรู้ต้์่องศึกษ�ว่�ศ่ลปิ็นึ่คนึ่
นัึ่�นึ่มีค่�ยัหรู้อ้เป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่อ่สึรู้ะ ห�กเป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่อ่สึรู้ะรุู้น่ึ่
ใหมก็่ต่่ด้ต่่อขออนุึ่ญ�ต่กับเจ้ำ�ของสึท่ี่ธิ์โ่ด้ยัต่รู้ง โด้ยัม�ก
มกัจำะไม่มปี็ญัห�เพรู้�ะศล่ปิ็นึ่จำะอนุึ่โลมให้ถ้อว่�เป็น็ึ่ก�รู้
ช่่วยักันึ่โป็รู้โมต่ แต่่ถ้�เป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่ที่ี�มีค่�ยั คงต้่องขอ
อนุึ่ญ�ต่ไป็ที่�งค่�ยัหรู้อ้องค์กรู้จัำด้เก็บล่ขสึท่ี่ธิ์่�นัึ่�นึ่ๆ โด้ยั
ต้่องขอที่ั�งในึ่สึว่นึ่ของง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มและง�นึ่ม�สึเต่อรู้์
เลยันึ่ะ 

ถู�าจ้ะให�ดีี ถู�าคุ่ณพีอมีสิ่ต่างค์่แลิะอยากให�เขา
อนุญ่าต่แน่ๆ จัำด้ก�รู้ซึ่้�อส่ึที่ธิ์่โด้ยัจ่ำ�ยัเง่นึ่ให้ถ้กต้่องซึ่ะ 
โด้ยัถ้�เป็น็ึ่ก�รู้ซึ่้�อผ�่นึ่องค์กรู้อยั�่ง MCT คณุย้ัที่บ้เบอรู้์
จำะซ้ึ่�อเพลงแบบเหม�ๆ ไม่ได้้ ก�รู้ใช่เ้พลงในึ่ย้ัที่บ้ต้่องซ้ึ่�อ
เป็น็ึ่เพลงๆ ไป็เที่�่นัึ่�นึ่ ไมว่�่จำะเป็น็ึ่ก�รู้เอ�ม�ใช่ใ้นึ่รู้้ป็แบบ
ไหนึ่ ซึ่ึ�งถ้�ยัอมเสึียัในึ่สึ่วนึ่นีึ่�ก็อุ่นึ่ใจำได้้ว่�ที่ำ�ถ้กต้่องและ
สึ�ม�รู้ถที่ำ�เพ้�อก�รู้ค้�ได้้อย่ั�งไม่มีข้อจำำ�กัด้ อย่ั�งเช่่นึ่
เอ�โฆษณ�ม�ลงในึ่คล่ป็ย้ัที่้บนัึ่�นึ่ๆ ได้้สึบ�ยัใจำไรู้กั้งวล

ถู�าไม่ไหวจ้ะขอหรีอืทึ�อใจ้ทึี�จ้ะดีำาเน่นการีเอง ยััง
มีผ้้ช่่วยัอีกคนึ่ที่ี�เรู้ยีักว่� CA (Content Aggregator)  
หรู้อ้ MCN (Multi Channel Network) ซึ่ึ�งมีหล�กหล�ยั
บรู้ษั่ที่ ซึ่ึ�งจำะที่ำ�ง�นึ่รู้ว่มกับแพลต่ฟอรู้ม์ด่้จ่ำที่ลัต่่�งๆ เช่น่ึ่ 
Youtube Facebook Spotify Apple Music iTunes 
Joox เพ้�อช่ว่ยัเหล้อเจ้ำ�ของช่อ่งในึ่ที่กุๆ ด้้�นึ่ป็รู้ะหนึึ่�งเป็น็ึ่
แขนึ่เป็น็ึ่ข� ไมว่�่จำะผล่ต่ง�นึ่ เขยีันึ่โป็รู้แกรู้ม ก�รู้โป็รู้โมต่ 
ก�รู้จัำด้ก�รู้พ�รู้ต์่เนึ่อรู้ ์ก�รู้จัำด้ก�รู้สึ่ที่ธิ์ด่่้จ่ำที่ัล ก�รู้สึรู้�้ง
รู้�ยัได้้ และก�รู้ข�ยั ที่ั�งหมด้นีึ่� เพ้�อแลกกับเป็อรู้เ์ซึ่น็ึ่ต์่ของ
รู้�ยัได้้จำ�กโฆษณ�จำ�กช่่อง สึ�รู้พัด้ป็รู้ะโยัช่น์ึ่ขนึ่�ด้นีึ่� ถ้�
สึ้ค้นึ่เดี้ยัวไมไ่หว แนึ่ะนึ่ำ�ให้ไป็ห�หน่ึ่วยัง�นึ่เหล่�นีึ่�ได้้เลยั

Q: เอาเพลิงที�ช้อบื้ไปใช้้ ไปรีแอคู่ ไปร้องในคู่ลิิป ใสิ�เคู่รดิตให้้เรียบื้ร้อย ไมื�ได้ใช้้เพื�อ
การคู่้า แถ้มืยังช้�ว็ยโปรโมืตให้้ด้ว็ย ผู้ิดลิิขสิิทธิ์ิ�เห้รอ?

A:  *ผู้ิด้ที่ี�ฉัันเอง ตั้ัวัขึ้องฉัันเอง คู่นไมื�ใช้� (เจั้าของลิิขสิิทธิ์ิ�) ทำายังไงก็ผู้ิด เอามืาใช้้กี�ว็ินาที
ก็ผู้ิด แมื้แต�ทำาคู่ลิิปรีแอคู่ช้ั�นก็ผู้ิด เอาเพลิงมืาใสิ�เป็นอินโทร ห้รือแทรกเป็นอรรถ้รสิใน
คู่ลิิปก็ผู้ิดได้ ใจัเย็นก�อนคูุ่ณย่ท่บื้เบื้อร์ ถ้้าไมื�อยากให้้คู่ลิิปปลิิว็ อย�าเพิ�งอัพโห้ลิดคู่ลิิป
ถ้้ายังไมื�ได้ขออนุญ่าตเจั้าของสิิทธิ์ิ แลิ้ว็อย�างนี�ทำาอะไรได้บื้้าง อ�านต�อ

06 
Youtuber

คูุ่ณคู่ือ ย่ท่บื้เบื้อร์เจั้าของช้�องดัง

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม

เพลิง: ผู้ิดที�ฉัันเอง / ศิลปิน: อีทำีซ้ำี คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: ศรั้ัณ์ย์ วงศ์น้อย

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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ถู�าจ้ะโดีนเก็บัค่่าล่ิขสิ่ท่ึธิ์่�ย�อนหลัิง มอีย้ัก่รู้ณีเดี้ยัว
ค้อตั่วคณุนัึ่กด้นึ่ต่รู้เีอง หรู้อ้บ�่วสึ�วเจ้ำ�ของง�นึ่แต่่งง�นึ่ 
เข�เอ�ว่ดี้โอทีี่�เรู้�เล่นึ่ไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่ช่่องที่�งที่ี�อ�จำสึรู้�้ง
ยัอด้ว่วหรู้อ้เก่ด้รู้�ยัได้้ ต่รู้งนีึ่�แหละที่ี�จำะที่ำ�ให้เสึี�ยังโด้นึ่
เก็บค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ยัอ้นึ่หลัง แนึ่ะนึ่ำ�ว�่เพ้�อเป็น็ึ่ก�รู้เซึ่ฟตั่วเรู้�
เอง ก็จำงที่ำ�สัึญญ�เป็น็ึ่ล�ยัลักษณ์อักษรู้กับบ่�วสึ�วหรู้อ้
ผ้ว้�่จ้ำ�งว�่ห้�มนึ่ำ�คล่ป็วดี่้โอไป็เผยัแพรู้ใ่นึ่ที่ี�ต่่�งๆ เพรู้�ะ
ถ้�ไป็โผล่ที่ี�ไหนึ่ปุ็�บ หน้ึ่�เรู้� วงเรู้� เสีึยังเรู้� แต่่เพลงของ
เข� ยัังไงเรู้�ก็ผ่ด้นึ่ะ

แลิ�วถู�าไม่ใชั่งานแต่่ง แต่่เป็็นงานจ้�างแสิ่ดีงสิ่ดี
ทึั�วไป็ล่ิะ กรู้ณีนีึ่�เจ้ำ�ของง�นึ่ต้่องเป็็นึ่คนึ่ด้้แลและรู้ับ
ผ่ด้ช่อบเรู้้�องล่ขสึ่ที่ธิ์่�เผยัแพรู้ง่�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ไม่ใช่่คุณ
โด้ยัต่รู้ง แต่่ที่ั�งนีึ่�ก็ควรู้เช่็กกับเจ้ำ�ของง�นึ่ให้ดี้ๆ ว่�เข�
ได้้จ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์ห่รู้อ้มีใบอนุึ่ญ�ต่เรู้ยีับรู้อ้ยัแล้ว  

แต่่ถู�าอยากจ้ะโป็รีโมต่ตั่วเอง เพีื�อให�มีงานจ้�าง
ต่่อไป็ อยั�กจำะอัด้คล่ป็ง�นึ่จ้ำ�งนีึ่�เก็บไว้ เพ้�อโป็รู้โมต่
เพลงเวอรู้ช์่ั�นึ่คัฟเวอรู้ข์องวงด้นึ่ต่รู้เีรู้�ในึ่ช่่องที่�งย้ัที่้บ
หรู้อ้ช่่องที่�งอ้�นึ่ๆ แนึ่ะนึ่ำ�ให้ลองขอล่ขสึ่ที่ธิ์่�เพลงทีี่�คุณ
จำะลงคล่ป็นัึ่�นึ่ โด้ยัห�ว่�เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์เ่พลงนัึ่�นึ่ๆ ค้อใครู้
ที่ี�เว็บไซึ่ต์่ของกรู้มที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� คลิิก  เช่็กให้ดี้
ว่�ต้่องต่่ด้ต่่อเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ห่รู้อ้องค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�
ที่ี�ด้้แลสึ่ที่ธิ์ใ่ห้กับศ่ลปิ็นึ่คนึ่นัึ่�นึ่ง่�ยักว่� ที่ีนีึ่�คุณนัึ่กด้นึ่ต่รู้ี
ก็จำะอุ่นึ่ใจำห�ยัห่วงว่�วงฉันึ่ที่ำ�สึ่�งที่ี�ถ้กต้่อง ใครู้ก็ม�ที่ำ�
อะไรู้ไม่ได้้อีกต่่อไป็

Q: เอาเพลิงรักห้ว็านซ้�งมืาร้องเป็นล้ิานๆ คู่รั�ง ก็คู่่�บื้�าว็สิาว็/แขกในร้านเขารีเคู่ว็สิมืา  
จัะโดนลิิขสิิทธิ์ิ�ย้อนห้ลิังไห้มื?

A: อย�าเพิ�งขมืว็ดคู่ิ�ว็ขนาดนั�น การร้องเพลิงในงานแต�งงานถื้อเป็นงานสิ�ว็นตัว็ ไมื�ใช้�
การเอาไปเพลิงเผู้ยแพร�ต�อสิาธิ์ารณะ คูุ่ณจั้งยังร้องได้ เพราะมัืกได้รับื้การอนุโลิมืจัาก
เจั้าของสิิทธิ์ิอย่� แต�ถ้้าอัดว็ิดีโอเก็บื้ไว็้ แลิ้ว็เอาไปโพสิต์เพื�อห้ว็ังยอดว็ิว็แลิ้ว็ลิ�ะก็ มืีสิิทธิ์ิ
โดนได้เห้มืือนกัน

07 
Wedding Band

คูุ่ณคู่ือ ว็งดนตรีงานแต�ง/งานจั้างต�างๆ

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

ถู�าจ้�างวงดีนต่รีเีล่ินสิ่ดีอาชีัพี ที่ี�ไม่ได้้เป็็นึ่ศ่ลปิ็นึ่
เจ้ำ�ของเพลงของตั่วเอง ในึ่กรู้ณีนีึ่�คุณเจ้ำ�ของรู้�้นึ่ต้่อง
จ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์่ง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้มเองแน่ึ่นึ่อนึ่ อย่ั�งทีี่�บอก
ไป็ในึ่คำ�ต่อบแรู้ก อีกกรีณีคื่อจ้�างศิ่ลิป็ินมาเล่ิน ซึ่ึ�งนัึ่บ
เป็็นึ่ก�รู้แสึด้งสึด้เที่ียับเที่่�อีเวนึ่ต์่เล็กๆ หรู้อ้คอนึ่เสึ่รู้ต์่
จ่ำ�วๆ อันึ่นีึ่�คุณเจ้ำ�ของรู้�้นึ่สึ�ม�รู้ถคุยักับที่�งฝัั� งศ่ลป็ินึ่
หรู้อ้ค่�ยัเพลงผ้้ด้้แลศ่ลป็ินึ่นัึ่�นึ่ๆ ได้้ ว่�เข�มีแพ็กเกจำในึ่
ก�รู้จ้ำ�งและจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�แบบไหนึ่ยัังไงบ้�ง ซึึ่�งก�รู้
จ้ำ�งศ่ลปิ็นึ่แบบนีึ่�มักจำะรู้วมค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�เพลงม�เรู้ยีับรู้อ้ยั
แล้วในึ่ค่�จ้ำ�ง ซึ่ึ�งก็จำะไม่มีป็ัญห�ใด้ๆ

จ่้ายค่่าสิ่่ทึธิ์่เพีื�อค่วามถู้กต่�อง ถ้�อยั�กเปิ็ด้รู้�้นึ่
ได้้สึบ�ยัๆ ไม่ต้่องห่วงหน้ึ่�พะวงหลัง สึ่�งที่ี�เจ้ำ�ของรู้�้นึ่
ที่ี�มกี�รู้จ้ำ�งวงด้นึ่ต่รู้สีึด้ม�เล่นึ่ควรู้ที่ำ� ค้อจัำด้ก�รู้จ่ำ�ยัค่�
ล่ขสึท่ี่ธิ์่�ในึ่ก�รู้เผยัแพรู้ง่�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ในึ่หมวด้ของก�รู้
แสึด้งด้นึ่ต่รู้สีึด้ให้เรู้ยีับรู้อ้ยั ซึ่ึ�งถ้�ไมอ่ยั�กม�นัึ่�งล่สึต์่เป็น็ึ่
รู้�ยัครู้ั�ง แนึ่ะนึ่ำ�ให้จ่ำ�ยัค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�เพลงแบบเหม�กับที่�ง
องค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึท่ี่ธิ์่�เพลงไป็เลยั ยักตั่วอย่ั�ง MCT มี
เพลงไที่ยัม�กม�ยัม�กกว่� 30,000 เพลง มีหล�ยัค่�ยั
ที่ี�อย้ั่ในึ่ก�รู้ด้้แล และค่อนึ่ข้�งครู้อบคลุมเพลงดั้งๆ ของ
ป็รู้ะเที่ศในึ่ยุัคนีึ่� พอจ่ำ�ยัปุ็�บคุณเจ้ำ�ของรู้�้นึ่จำะได้้รู้บัใบ
อนุึ่ญ�ต่ในึ่ก�รู้แสึด้งด้นึ่ต่รู้สีึด้เพ้�อก�รู้ค้�ที่ี�จำะรู้ะบุค่�ยั
เพลงทีี่�เล่นึ่ได้้ไวเ้รู้ยีับรู้อ้ยั เข�้ไป็เสึรู่้ช์่ช่้�อเพลงได้้ที่ี� คลิิก 

มีใบัอนุญ่าต่แลิ�วยังไม่จ้บั อย่ั�ล้มขั�นึ่ต่อนึ่ก�รู้ใช่้
ง�นึ่ด้้วยั คุณเจ้ำ�ของรู้�้นึ่ต้่องไม่ล้มแจ้ำงหรู้อ้โช่ว์ล่สึต์่
เพลงที่ี�ที่ำ�ก�รู้จ่ำ�ยัค่�สึ่ที่ธิ์่แล้วให้กับนัึ่กด้นึ่ต่รู้ทีีี่�ม�เล่นึ่
สึด้ทีี่�รู้�้นึ่ เพ้�อให้เล่นึ่เพลงทีี่�ขอม�แล้วต่�มใบอนุึ่ญ�ต่
เที่่�นัึ่�นึ่ อย่ั�ให้นัึ่กด้นึ่ต่รู้ทีี่ี�ม�เล่นึ่ เล่นึ่เพลงอะไรู้ก็ได้้
ต่�มใจำเข�หรู้อ้ต่�มใจำคนึ่ขอล่ะ เดี้�ยัวจำะโด้นึ่กันึ่ยักแก๊ง 

Q: ทำาร้านให้้รอดก็เห้นื�อยแลิ้ว็ จั�ายคู่�าจั้างให้้ว็งดนตรีสิดทุกว็ันแลิ้ว็ คู่�าลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิง
ก็ให้้คู่นร้องจั�ายเองสิิ?

A: *เธอกับฉัันเร�เป็็นอะไรช่่วัยับอกฉัันที่ี บื้อกเลิยว็�าเจั้าของกิจัการคู่ือผู้่้ว็�าจั้าง สิ�ว็นนัก
ดนตรนี�ะเปน็แคู่�ผู้่้รับื้จัา้ง เพราะฉะนั�นเรื�องลิขิสิิทธิิ์�เพลิง เจัา้ของกจิัการจัง้ตอ้งเปน็คู่น
จั�าย เพราะคูุ่ณคู่ือคู่นสิร้างรายได้จัากสิิ�งนี� แต�มืันก็มืีห้ลิายกรณีในการจั้างอย่�เห้มืือน
กัน ที�อยากให้้ทำาคู่ว็ามืเข้าใจัต�อ

08 
Pub & Restaurant 

Owner 
คูุ่ณคู่ือเจั้าของร้าน ผู้ับื้/บื้าร์ 
ที�จั้างนักดนตรีมืาแสิดงสิด

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม

เพลิง: หม�ยคำว�มว่�อะไร / ศิลปิน: MEAN คำ�รั้้อง: วรั้ภัทำรั้ วงศ์สุคนธิ์์ ทำำ�นอง: กันตพิชญ์ ย�วิรั้�ช

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

แพีก็เกจ้ใชั�สิ่ว่นตั่ว มนัค่นลิะอันกับัแพีก็เกจ้ใชั�เพีื�อ
การีค่�า ก�รู้อัพเกรู้ด้ Spotify เป็็นึ่พรู้เีมียัมแอคเค�ที่์ที่ี�
คุณที่ำ�อย้ั่ นัึ่บเป็็นึ่ Personal use (ฺB2C service หรู้อ้
ก�รู้ใช่้ง�นึ่สึ่วนึ่ตั่วโด้ยัผ้้ฟังที่ั�วไป็) ซึ่ึ�งล่สึต์่พวกนัึ่�นึ่เอ�ไว้
ใช่้ฟังในึ่บ้�นึ่ ในึ่รู้ถ ในึ่ห้ฟังของคุณเอง แต่่ไม่ได้้แป็ลว่�
จำะเป็น็ึ่ก�รู้ซึ่้�อส่ึที่ธิ์ม่�เปิ็ด้ในึ่รู้�้นึ่ในึ่ฐ�นึ่ะเจ้ำ�ของค�เฟไ่ด้้ 
อยั่�ล้มว่�สึถ�นึ่ะของรู้�้นึ่ค้อสึถ�นึ่ป็รู้ะกอบก�รู้ เข้�ใจำ
ผ่ด้แล้วนึ่ำ�ไป็ใช่้ผ่ด้ที่ี�ผ่ด้ที่�งแบบนีึ่� มีสึ่ที่ธิ์โ่ด้นึ่ฟ้องได้้นึ่ะ

ไป็ซึ่ื�อแพี็กเกจ้รีายเดืีอนแบับั B2B service ผ่�นึ่
บรู้ก่�รู้ของอีกเจ้ำ� ที่ี�เป็็นึ่พ�รู้ต์่เนึ่อรู้ข์อง Spotify ช่้�อว่� 
Soundtrack Your Brand ได้้เลยั รู้�ค�ป็รู้ะม�ณ 1 พันึ่
บ�ที่ต่่อเด้้อนึ่ แถมถ้�สึมัครู้เป็น็ึ่รู้�ยัปี็ก็จำะได้้รู้�ค�ถก้กว่�
เด่้มอีก โด้ยัมีเพลงหล�กหล�ยัให้เล้อกเปิ็ด้กว่� 58 ล้�นึ่
เพลงที่ี�ล่ขส่ึที่ธิ์่�ถ้กต้่อง ที่นีีึ่�จำะเปิ็ด้เพลงไหนึ่ในึ่เพลยัล่์สึต์่ทีี่�
จ่ำ�ยัค่�สึม�ช่่กแล้วก็ไม่มีป็ัญห� เพรู้�ะคุณได้้สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ตั่ว
เพลงม�แล้ว แต่่ยัังไม่จำบนึ่ะ 

ต่�องจ่้ายค่่าสิ่ท่ึธิ์เ่ผู้ยแพีรีใ่ห�องค์่กรีจั้ดีเก็บัล่ิขสิ่ท่ึธิ์่�
ดี�วย ยัังมีค่�สึ่ที่ธิ์อี่กสึ่วนึ่หนึึ่�งในึ่ฝัั� งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ซึ่ึ�งก็
ค้อสึ่ที่ธิ์่ในึ่ก�รู้เผยัแพรู้ใ่นึ่สึถ�นึ่ป็รู้ะกอบก�รู้ที่ี�คุณต้่อง
จ่ำ�ยัด้้วยั อันึ่นีึ่�ก็แค่เด่้นึ่เข้�ห� CMO อย่ั�ง MCT หรู้อ้ 
MPC (ตั่วแที่นึ่จัำด้เก็บค่�สึท่ี่ธิ์ข่อง MCT) แล้วจัำด้ก�รู้จ่ำ�ยั
และขอใบอนุึ่ญ�ต่ให้เรู้ยีับรู้อ้ยั ถึงจำะจำบจำรู้ง่

Q: เปิด Spotify playlist ในร้านกาแฟิตัว็เองผู้ิดตรงไห้น ก็จั�ายพรีเมืียมืรายเดือน
ไปแลิ้ว็นี�?

A:  การจั�ายรายเดือนแบื้บื้พรีเมืียมืแพคู่เกจัให้้ Spotify ไมื�ใช้�คู่ำาตอบื้ที�ถ้่กต้อง  
เพราะคูุ่ณคู่ือสิถ้านประกอบื้การ ไมื�ใช้�ผู้่้ฟิงัทั�ว็ไป ว็ิธิ์ีที�ถ้่กต้องคู่ือซื�อบื้ริการสิตรีมืมืิ�ง
เพลิงที�ใช้้เพื�อการคู่้า แลิะจั�ายคู่�าสิิทธิ์ิเผู้ยแพร�ให้้องคู่์กรจััดเก็บื้ลิิขสิิทธิ์ิ�ซะ

09 
Cafe Owner

คูุ่ณคู่ือ เจั้าของร้านกาแฟิที�เปิดเพลิงคู่ลิอในร้าน

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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ถู�าเอาเพีลิงมาป็รีะกอบัโฆษณาเลิย แบับัไม่
ดัีดีแป็ลิงเนื�อเพีลิงใดีๆ ไม่ทึำาทึำานองใหม่ ไม่รี�องใหม่ 
คุณต้่องจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่สึ่วนึ่ของสึ่ที่ธิ์่ในึ่ก�รู้ที่ำ�ซึ่ำ�
ป็รู้ะเภที่ Synchronization ที่ั�งง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ง�นึ่
ม�สึเต่อรู้ ์และสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้ต่่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่  

ถู�าคุ่ณเอาเพีลิงมาป็รีะกอบัโฆษณา โดียทึี�มีการี
จ้�างบัันทึึกเสีิ่ยงใหม่ ก็จำะเป็็นึ่ก�รู้จ่ำ�ยัล่ขสึ่ที่ธิ์่�ในึ่ด้้�นึ่
สึ่ที่ธิ์่ที่ำ�ซึ่ำ�ป็รู้ะเภที่ Synchronization แต่่จ่ำ�ยัแค่สึ่วนึ่
ของง�นึ่ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม ไม่ต้่องจ่ำ�ยัง�นึ่ม�สึเต่อรู้ ์ เพรู้�ะ
มีก�รู้ที่ำ�ม�สึเต่อรู้ข์ึ�นึ่ใหม่ ซึึ่�งถ้อเป็็นึ่ก�รู้ซึ่่งโครู้ไนึ่ซึ่์ไป็
แล้ว และแน่ึ่นึ่อนึ่ว่�มีสึ่วนึ่ของสึ่ที่ธิ์่ในึ่ก�รู้เผยัแพรู้ต่่่อ
สึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่ด้้วยันึ่ะ

แลิ�วถู�าค่ณุค่นทึำาหนังโฆษณาเก่ดีอยากเอาเพีลิง
ไป็ดัีดีแป็ลิง รีม่ีกซึ่ ์เพ้�อเป็ลี�ยันึ่เน้ึ่�อรู้อ้งหรู้อ้ที่ำ�นึ่องให้เข�้
กับสึ่นึ่ค้� ต้่องจ่ำ�ยัค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�ครู้บ 3 สึ่วนึ่ ได้้แก่สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่
ก�รู้ดั้ด้แป็ลง (Adaptation) ต่่อม�ก็เป็็นึ่สึ่ที่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้ที่ำ�
ซึ่ำ� (Reproduction) และสึดุ้ที่�้ยัค้อสึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้่
ต่่อสึ�ธิ์�รู้ณช่นึ่

จ่้ายทึี�ใค่รี ห�ก่อนึ่ว่�ใครู้ค้อเจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์ใ่นึ่เพลงที่ี�
เรู้�จำะใช่้ที่ี�เว็บไซึ่ต์่ของกรู้มที่รู้พัยั์สึ่นึ่ที่�งป็ัญญ� คลิิก  
แล้วด้้ว่�ใครู้ค้อผ้้ด้้แลสึ่ที่ธิ์่บ้�งที่ั�งในึ่สึ่วนึ่ของง�นึ่
ด้นึ่ต่รู้กีรู้รู้ม (เน้ึ่�อรู้อ้ง ที่ำ�นึ่อง) สึ่วนึ่ของสึ่�งบันึ่ทึี่กเสึียัง 
(ม�สึเต่อรู้)์ ซึ่ึ�งอ�จำเป็็นึ่ได้้ที่ั�งพับล่ช่เช่อรู้เ์อง หรู้อ้ CMO 
ที่ี�ช่่วยัด้้แล ที่ีนีึ่�ก็ค่อยัยั้อนึ่กลับม�ด้้ว่�เพลงของคุณต้่อง
จ่ำ�ยัค่�สึท่ี่ธิ์ใ่นึ่สึว่นึ่ไหนึ่บ�้ง และสึท่ี่ธิ์ใ่นึ่ก�รู้เผยัแพรู้เ่ป็น็ึ่
ป็รู้ะเภที่ที่ั�วไป็หรู้อ้ด่้จ่ำต่อล แล้วก็เคลียัรู้ใ์ห้จำบสึ่�นึ่ทีุ่กค่�
สึ่ที่ธิ์ ่ครู้�วนีึ่�ก็นึ่ำ�ไป็ใช่้ในึ่โฆษณ�ได้้อยั่�งสึบ�ยัใจำ

คูุ่ณคู่ือ คู่นทำาห้นังโฆษณา 

10 
Creative Director 

Q:  แปลิงเพลิงดังจันไมื�เห้ลิือเคู่้าเดิมื เอามืาประกอบื้ห้นังโฆษณา อย�างนี�จั�ายลิิขสิิทธิ์ิ�
แคู่�คู่�าทำานอง คู่ร้�งเดียว็ได้ห้รือเปลิ�า?

A: *ฉัันเป็ลี�ยันตั้วััเองเที่�่ไห้รเ่ธอกเ็ห้ม่อ่นเดิ้ม่ เพราะคุู่ณยังคู่งเข้าใจัคู่ำาว็�าลิขิสิิทธิิ์�ไมื�กระจั�าง 
การนำาเพลิงไปเปลิี�ยนเนื�อห้า ทำาซำ�าข้�นมืาให้มื� เพื�อเอาไปประกอบื้โฆษณา เท�ากับื้การ
เอาเพลิงที�ไมื�ใช้�ของตัว็เองไปดัดแปลิง ทำาซำ�า รว็มืถ้้งไปเผู้ยแพร�ต�อสิาธิ์ารณช้น นั�น
แปลิว็�ามีืโอกาสิต้องจั�ายคู่�าสิิทธิิ์ถ้้ง 3 สิ�ว็น แพงกว็�าแคู่�เอาออริจัินัลิมืาใช้้อีก ไปด่กัน
ว็�าเงื�อนไขมืีอะไรบื้้าง

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม

เพลิง: เปลิี�ยน / ศิลปิน: อีทำีซ้ำี คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: ศรั้ัณ์ย์ วงศ์น้อย

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว
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ถู�าเป็็นเทึศิกาลิขายบััต่รี มีสิ่ป็อนเซึ่อรี ์ มีกำาไรี
แน่ชััดี ลิงทึุนขออนุญ่าต่ใชั�ล่ิขสิ่่ทึธิ์่�เพีลิงแบับัเหมาไว�
เลิยดีีกว่า เพรู้�ะยัังไงรู้�ค�ก็ถ้กกว่�แยักจ่ำ�ยั โด้ยัไป็
ห�องค์กรู้จัำด้เก็บค่�ล่ขสึ่ที่ธิ์่�อยั่�งเช่่นึ่ MCT ทีี่�ถ้อเพลง
อย้ั่กว่� 30 ล้�นึ่เพลงก็มีให้เล้อกจำนึ่ต่�ล�ยั ที่ีนีึ่�พอได้้ใบ
อนุึ่ญ�ต่แล้ว คุณก็เอ�ล่สึต์่เพลงที่ี�ขอสึ่ที่ธิ์ม่�ได้้ไป็ให้วง
ด้นึ่ต่รู้ต่ี่�งๆ ขอให้เล้อกเล่นึ่จำ�กแคต่ต่�ล็อกนีึ่�ได้้ไหมจ๊ำะ 
พี�ขอม�แล้ว จำะได้้จัำด้ง�นึ่ได้้สึบ�ยัใจำ

ถู�าขยนั ไมอ่ยากเหมา จ้ะขออนุญ่าต่แยกยอ่ยไป็
ยังตั่วค่่ายของแต่่ลิะวงทีึ�มาเล่ินก็ไดี� เพรู้�ะค่�ยัเหล่�
นีึ่�มักจำะพ่วงที่ำ�หน้ึ่�ที่ี�เป็็นึ่พับล่ช่เช่อรู้อ์ย้ั่แล้ว รู้บัป็รู้ะกันึ่
คว�มพอใจำที่ั�งฝ่ั�ยัผ้จั้ำด้และฝั�่ยัวงด้นึ่ต่รู้ ีซึ่ึ�งก็จำะยับ่ยัอ่ยั
หน่ึ่อยัในึ่แง่ที่ี�ว่�ศ่ลปิ็นึ่แต่่ละวงก็ต่่�งสึังกัด้ บ�งคนึ่อ�จำ
จำะด้้แลล่ขสึ่ที่ธิ์่�เอง บ�งคนึ่ก็เป็็นึ่พับล่ช่เช่อรู้ ์บ�งคนึ่ก็มี 
MCT ช่่วยัด้้แล อ�จำจำะวุ่นึ่ว�ยัหน่ึ่อยั แต่่ที่ำ�ได้้นึ่ะ สึ้้เข�
เพรู้�ะเรู้�เล่นึ่ใหญ่ม�ก

PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

11 
Music Festival 

Director

Q: จััดเทศกาลิดนตรีให้ญ่� ไมื�มืีสิิทธิิ์ร่้ลิ�ว็งห้น้าว็�าแต�ลิะว็งจัะร้องเพลิงอะไร อย�างนี�ไมื�
แบื้กคู่�าลิิขสิิทธิ์ิ�จันไมื�เห้ลิือกำาไรเลิยเห้รอ?

A: เข้าใจัว็�าถ้้าจััดเทศกาลิให้ญ่� ช้ว็นศิลิปินห้ลิายคู่�าย คูุ่ณคู่งไปไลิ�ขอลิิสิต์เพลิงแต�ลิะ
ว็งไมื�ไห้ว็ แนะนำาให้้ลิงทุนขออนุญ่าตใช้้ลิิขสิิทธิิ์�เพลิงแบื้บื้เห้มืาไว้็ เพราะถ้่กกว็�าแยก
จั�ายเป็นรายเพลิง ไมื�ต้องมืานั�งกลิุ้มืใจั แถ้มืผู้่้ด่แลิสิิทธิ์ิแต�ลิะเจ้ัาก็มืีแพ็กเกจัให้้เลืิอก
เห้มืาห้ลิายห้ลิาย

คูุ่ณคู่ือ ผู้่้จััดเทศกาลิดนตรี

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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Reels ใน Instagram แลิะ Facebook ที่�ง
สึะด้วก เพรู้�ะที่ั�ง 2 แพล็ต่ฟอรู้์มได้้ขอล่ขสึ่ที่ธิ์่�เพลง
ในึ่แคต่ต่�ล็อก Reels ของตั่วเองไว้แล้วอย่ั�งถ้กต้่อง 
หม�ยัคว�มว�่เพลงไหนึ่ที่ี�เส่ึรู้ช์่เจำอในึ่แอพฯ ก็เอ�ม�เต้่นึ่ 
รู้อ้ง ป็รู้ะกอบคล่ป็ลงแพลต่ฟอรู้ม์ได้้อย่ั�งสึบ�ยัใจำไม่มี
ป็ัญห� แต่่ถ้�คุณไป็เอ�เพลงจำ�กที่ี�อ้�นึ่ม�ที่ำ�คล่ป็ ไม่ได้้
ใช่้เพลงจำ�กในึ่แอพฯ อันึ่นีึ่�ก็ผ่ด้ล่ขสึ่ที่ธิ์่� มีสึ่ที่ธิ์ค่ล่ป็ป็ล่ว
ได้้นึ่ะ

Videos ใน Tiktok แพล็ต่ฟอรู้ม์นีึ่�ยังัอย้ัใ่นึ่รู้ะหว่�ง
ขั�นึ่ต่อนึ่ก�รู้เจำรู้จำ�เรู้้�องค่�สึ่ที่ธิ์่กับทีุ่กองค์กรู้อย้ั่ ถ้�เซึ่็นึ่
สึัญญ�ครู้บหมด้เรู้ยีับรู้อ้ยัเม้�อไรู้ ทีุ่กเพลงที่ี�เล้อกใช่้จำ�ก
ในึ่แอพต่่�กต่่อกจำะครู้อบคลุมสึ่ที่ธิ์ห่มด้อย่ั�งถ้กต้่อง ซึึ่�ง
เหตุ่ผลที่ี�ด้�วต่่�กต่่อกที่่�นึ่หนึึ่�งอยั่�งคุณยัังลงคล่ป็ได้้ 
ไม่โด้นึ่ถอด้ป็ล่วไป็ไหนึ่ นัึ่�นึ่ก็เพรู้�ะว่�เจ้ำ�ของสึ่ที่ธิ์่ยััง
หยัวนึ่ๆ ไม่ต่�มม�เรู้ยีักเก็บในึ่แพลต่ฟอรู้ม์นีึ่� เพรู้�ะมอง
ว�่มันึ่เป็น็ึ่ช่อ่งที่�งทีี่�ช่ว่ยัโป็รู้โมต่เพลงได้้ดี้ม�กๆ อีกช่อ่ง
ที่�งหนึึ่�งนัึ่�นึ่เอง ดั้งนัึ่�นึ่ต่อนึ่นีึ่�ก็เต้่นึ่ได้้ ล่ป็ซึ่ง่ค์ได้้เต็่มทีี่�ไป็
เลยันึ่ะด้�วต่่�กต่่อก

12 
Tiktoker

Q: รักการเต้นแลิะลิิปซิงคู่์ทุกแพลิ็ตฟิอร์มื ถ้ือว็�าเป็นคู่ว็ามืบื้ันเทิง ช้�ว็ยกันโปรโมืต จัะ
ไมื�โดนเรียกเก็บื้คู่�าโน�นคู่�านี�ใช้�ไห้มื?

A: *ฉัันขึ้อเธอเตั้้นรำ�สักครั�ง ได้สิิ แคู่�รักในเสีิยงเพลิง ร้องเต้นทำาคู่อนเทนต์เพลิินๆ  
ในแอคู่เคู่าท์ตัว็เองตามืแพลิตฟิอร์มืต�างๆ น�ะทำาได้ แต�ต้องมืาด่ว็�าแต�ลิะแพลิตฟิอร์มื
ที�เราสิร้างคู่อนเทนต์ เขาได้จััดการอะไรเรื�องลิิขสิิทธิ์ิ�เพลิงให้้เราสิบื้ายใจัแลิ้ว็บื้้าง

คูุ่ณคู่ือ ดาว็ติ�กต�อกท�านห้น้�ง

เพลิง: ง�นเต�นรำ� / ศิลปิน: MUSKETEERS คำ�รั้้อง ทำำ�นอง: ช�ครั้ีย์ ล�ภบุญเรั้ือง

*Note: ก�รั้นำ�เนื�อเพลงบ�งส่วนม�ใช้ในหนังสืออิเล็กทำรั้อนิกส์เล่มนี� ผู้่�นก�รั้ขออนุญ�ตจั�กเจั้�ของสิทำธิ์ิก่อนนำ�ม�ใช้เรั้ียบรั้้อยแล้ว

PART 3
ถ�มตอบเร่�องลิิขสิิทธิ์ิ� ผู้่�น 12 ตัวลิะคำรที�เกี�ยวข�องกับดนตรี

คลิิก ย้อนไป็คำาถ้าม
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