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Abstract
The definition of ‘trade secrets’ in section 3 of the Trade Secrets Act B.E.2545 (2002) stipulates
that trade information is required to be ‘not yet generally known or not yet accessible by persons who are
normally connected with the information’. It seems that the language describing the ‘not yet generally
known’ element in section 3 of the Trade Secrets Act B.E.2545 (2002) is ambiguous. The phrase ‘by
persons who are normally connected with the information’ raises a question as to whether it applies to the
words ‘trade information not yet generally known’. The definition of trade secrets in section 3 may be
read either as ‘trade information not yet generally known’ or ‘trade information not yet generally known
by persons who are normally connected with the information’. This article considers the language used in
describing the ‘not yet generally known’ element and studies the term ‘persons who are normally
connected with the information’.
บทคัดย่ อ
บทนิยามคําว่า “ความลับทางการค้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้ากําหนดว่า
ข้อมูลการค้าจะต้อง “ไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลดังกล่าว” ถ้อยคําในบทนิยามดังกล่าวอาจเป็ นถ้อยคําที่กาํ กวมเนื่องจาก คําว่า “ไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป”
จะถูกขยายความด้วยคําว่า “ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว” หรื อไม่ ซึ่ งผลของ
การได้รับความคุม้ ครองก็จะแตกต่างกัน

การตีความบทนิยามอาจตีความว่า ข้อมูลการค้าไม่รู้จกั กัน
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โดยทัว่ ไปในหมู่บุคคลทัว่ ไป หรื ออาจตีความว่า ข้อมูลการค้าไม่เป็ นที่รู้จกั ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว บทความนี้จึงวิเคราะห์ถอ้ ยคําที่วา่ “ไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป” และคําว่า “บุคคลซึ่ ง
โดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว”

2

บทนํา
บทนิ ยามในมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 กําหนดความหมายของคํา
ว่า “ความลับทางการค้า” ซึ่ งหมายความว่า “ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึ งไม่ได้ใน
หมู่ บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้องเกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ดังกล่ าว โดยเป็ นข้อมู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ในเชิ ง พาณิ ช ย์
เนื่องจากการเป็ นความลับ และเป็ นข้อมูลที่ผคู ้ วบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษา
ไว้เป็ นความลับ ” ความลับทางการค้าจึ งเป็ นข้อมูลการค้าที่ ได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้
ข้อมูลการค้าหมายความว่า “สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้ขอ้ ความ เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง หรื อสิ่ งใดไม่ว่าการสื่ อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่วา่ จะจัดทําไว้ในรู ปใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสู ตร รู ปแบบ
งานที่ได้รวบรวมหรื อประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรื อกรรมวิธีดว้ ย”
เมื่อพิจารณาบทนิ ยามความลับทางการค้าข้างต้นแล้ว ความลับทางการค้าภายใต้พ ระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) เป็ นข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึ งไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติ แล้ว
ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
2) เป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์เนื่องจากการเป็ นความลับ และ
3) เป็ นข้อมูลที่ผคู ้ วบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็ นความลับ
เงื่อนไขประการหนึ่งที่ขอ้ มูลการค้าจะได้รับการคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า
พ.ศ. 2545 คือ ข้อมูลการค้าต้อง “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้ว
ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว” นักกฎหมายมีความเห็นแตกต่างกันสําหรับกลุ่มบุคคลที่จะใช้เป็ นตัวชี้ วดั
ว่าข้อมูลการค้านั้นเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปหรื อไม่ นักกฎหมายส่ วนหนึ่ งได้ให้ความเห็นว่า คําว่า “ยังไม่รู้จกั
กัน โดยทั่วไป” น่ าจะหมายถึ งข้อ มู ล การค้า ที่ บุ ค คลทั่วไปไม่ ท ราบ แต่ นัก กฎหมายอี ก ส่ วนหนึ่ งได้ใ ห้
ความเห็ น ว่า ถ้อ ยคํา ดังกล่ า วน่ าจะหมายถึ ง ข้อ มู ล การค้า ที่ ย งั ไม่ รู้จกั ในหมู่ บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แ ล้วต้อ ง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
บทความนี้ จึงมุ่งวิเคราะห์คาํ ว่า “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป” ซึ่ งเป็ นถ้อยคําที่ปรากฏในบทนิ ยามคําว่า
“ความลับ ทางการค้า” ในมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญ ญัติค วามลับ ทางการค้า พ.ศ. 2545 ว่ามี ค วามหมาย
อย่างไร
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ข้ อมูลการค้ าซึ่งยังไม่ ร้ ู จักกันโดยทัว่ ไป
เงื่อนไขประการหนึ่ งของความลับทางการค้าคือ ข้อมูลการค้านั้นจะต้องยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปซึ่ ง
นักกฎหมายหลายท่านได้อธิ บายคําว่า “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป” เช่ น ท่านสุ พิศ ปราณี ตพลกรัง ผูพ้ ิพากษา
ศาลยุติธรรม ได้อธิ บายว่า “สําหรับกลุ่มคนที่จะมาเป็ นตัวชี้ วดั ว่าทราบแล้วหรื อไม่ เข้าถึงข้อมูการค้าแล้ว
หรื อไม่น้ นั ไม่ใช่บุคคลทัว่ ไป แต่หมายถึ งบุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับวงการนั้น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ในด้านของผูเ้ กี่ยวข้องด้านการผลิต ซื้อขาย ตลอดจนผูบ้ ริ โภค หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนัน่ เอง”1
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุ ชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล ได้อธิ บายว่า “คําว่า ‘ไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป’ นั้น
น่ าจะหมายถึ งเฉพาะในกลุ่ มที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการค้านั้น ไม่
น่ าจะมี ความหมายอย่างกว้างที่หมายถึ งบุ คคลทัว่ ไปอย่างแท้จริ งโดยไม่จาํ กัด ซึ่ งหากตีความเช่ นนั้น ก็คง
แทบจะหาข้อมูลทางการค้าที่ได้รับความคุม้ ครองไม่ได้เลย”2
ร้ อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ ได้อธิ บายว่า ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป “เป็ นข้อมูล
การค้าที่ บุค คลทัว่ ๆ ไปไม่ท ราบ โดยบุ คคลที่ จะทราบข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นบุ ค คลกลุ่ มเล็ก ๆ เพี ยงกลุ่ ม
เดียว” 3
นายสุ รพล ไตรเวทย์ ก็ได้อธิ บายว่า “ข้อมูลการค้านั้นไม่เป็ นสิ่ งที่ทราบกันอยูท่ วั่ ไป หรื อประชาชน
โดยทัว่ ไปทราบอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ ขอ้ มูลการค้าดังกล่าว ไม่จาํ เป็ นต้องมีผรู้ ู ้เพียงคนเดียว แม้วา่ รู ้กนั หลายคนแต่รู้
กันเฉพาะบุคคลในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะมีจาํ นวนบุคคลเท่าใด ก็ยงั ถือเป็ นความลับได้” 4
คํา อธิ บ ายของนั ก กฎหมายข้า งต้น ทํา ให้ เกิ ด ข้อ พิ จ ารณาในการตี ค วามคํา ว่า “ยัง ไม่ รู้ จ ัก กัน
โดยทัว่ ไป” ซึ่ งควรจะตีความว่า ความลับทางการค้าจะต้องเป็ นข้อมูลการค้าที่ไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปใน
หมู่บุคคลทัว่ ไป หรื อควรจะตีความว่าความลับทางการค้าจะต้องเป็ นข้อมูลการค้าที่ไม่เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่
บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว การตีความนี้ มีผลต่อการได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้
สุพิศ ปราณี พลกรัง, กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า, (กรุ งเทพมหานคร : อินเตอร์บุคส์, 2546), น.22.
สุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ , “ความลับทางการค้า,” ในตํารากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา, (กรุ งเทพมหานคร : เนติบณ
ั ฑิตย
สภาในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555), น.167
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พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 กล่าวคือ หากตีความว่าความลับทางการค้าจะต้องเป็ นข้อมูล
การค้าที่ไม่เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลทัว่ ไป การตีความเช่นนี้จะมีผลว่า แม้ขอ้ มูลการค้าจะเป็ นที่รู้จกั กันใน
หมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลแต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ของสาธารณะ ข้อมูลการค้านั้นก็ยงั เป็ น
ความลับทางการค้าอยูเ่ พราะข้อมูลการค้ายังไม่เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลทัว่ ไป เพียงเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป
ในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น เช่น ถ้าสู ตรทางอุตสาหกรรมเป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สู ตรอุ ตสาหกรรมนั้นแต่ย งั ไม่ เป็ นที่รู้จกั ในหมู่บุ คคลทัว่ ไป สู ตรอุ ตสาหกรรมนั้นก็ยงั เป็ นความลับ ทาง
การค้าอยูเ่ พราะบุคคลที่เป็ นตัวชี้วดั คือบุคคลทัว่ ไป
แต่ถ้าตีความว่าความลับทางการค้าจะต้องเป็ นข้อมูลการค้าที่ไม่เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลซึ่ งโดย
ปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว บุคคลที่เป็ นกลุ่มชี้วดั คือหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล ภายใต้การตีความเช่นนี้ ข้อมูลการค้าจะไม่เป็ นความลับทางการค้าเมื่อข้อมูลการค้านั้นเป็ นที่รู้จกั กัน
ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น สู ตรอุตสาหกรรมจะไม่เป็ นความลับทางการค้าก็
ต่อเมื่อสู ตรอุตสาหกรรมนั้นเป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสู ตรอุตสาหกรรม โดยไม่ตอ้ งพิจารณา
ถึงการรับรู ้ของบุคคลทัว่ ไปเลย
ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นจะวิเคราะห์ แ ละตี ค วามคําว่า “ยัง ไม่ รู้จ ัก กัน โดยทั่วไป” โดยใช้ห ลัก การตี ค วาม
กฎหมายเพื่ อให้เกิ ดความความชัดเจนแก่บ ทนิ ยามของคําว่า “ความลับ ทางการค้า” ตามพระราชบัญญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
การตีความกฎหมายและเครื่องมือช่ วยตีความกฎหมาย
การตีความกฎหมายต้องตีความตามลายลักษณ์อกั ษรและตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย การตีความ
กฎหมายตามลายลักษณ์ อกั ษรจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้5 และจะแยกเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ออกจากลายลัก ษณ์ อกั ษรก็ไ ม่ไ ด้เช่ น กัน การตี ค วามกฎหมายจึ งต้องพิ จารณาทั้งลายลัก ษณ์ อกั ษรและ
เจตนารมณ์ ของกฎหมายไปพร้ อมกัน 6 หลักการตีความกฎหมายไทยปรากฏอยูใ่ นมาตรา 4 วรรคหนึ่ งแห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซ่ ึ งบัญญัติวา่ “กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณี ซ่ ึ งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, “หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม,” จุลนิติ 4, ฉบับที่ 4, น.7
(กรกฎาคม – สิ งหาคม 2553).
6
เพิ่งอ้ าง, น.8.
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แห่ งกฎหมายตามตัวอักษร หรื อตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติน้ นั ๆ” การใช้กฎหมายตามความมุ่งหมาย
ของบทบัญญัติน้ นั ๆ ก็คือการใช้กฎหมายให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน่ เอง 7
เจตนารมณ์ ของกฎหมายอาจพิจารณาจากเจตนารมณ์ ของผูบ้ ญ
ั ญัติกฎหมายซึ่ งอาจสื บ ค้นได้จาก
เอกสารที่ เกี่ ย วกับ การเสนอร่ างกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นเอกสารจากฝ่ ายบริ ห ารหรื อเอกสารประกอบการ
พิจารณาของรั ฐสภา 8 เช่ น บันทึ กหลักการและเหตุผล บันทึ กชี้ แจงในการเสนอร่ างกฎหมาย รายงานการ
ประชุ มของคณะกรรมาธิ การพิจารณาร่ างกฎหมาย รายงานการประชุ มของสภา เป็ นต้น 9 ทั้งนี้ การตีความ
กฎหมายอาจไม่จาํ เป็ นต้องตีความตามเจตนารมณ์ ของผูร้ ่ างกฎหมายในขณะที่ ตรากฎหมาย หากตีความ
กฎหมายตามเจตนารมณ์ ของผูร้ ่ างกฎหมายในขณะนั้นก็อาจทําให้การใช้กฎหมายมีขอบเขตอย่างจํากัดและ
กฎหมายล้าสมัยโดยรวดเร็ ว 10 อาจกล่าวได้วา่ การตีความกฎหมายต้องมุ่งต่อผลให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองในสภาวการณ์น้ นั ๆ 11
การตีความกฎหมายยังอาจอาศัยเครื่ องมือช่วยตีความกฎหมาย เช่ น ประวัติศาสตร์ กฎหมายแต่ละ
ฉบับ บทนิ ยามศัพท์ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หลักกฎหมายทัว่ ไป ตัวบทในภาษาต่างประเทศ
กฎหมายเก่า กฎหมายอื่น และกฎหมายต่างประเทศ เป็ นต้น12 นอกจากนี้แล้ว ความตกลงระหว่า งประเทศ
อาจเป็ นเครื่ องมือช่วยในการตีความกฎหมายได้เช่นกันดังที่ปรากฏในคําพิพากษาศาลฎี กาที่ 8834/2534 ซึ่ ง
ศาลฎีกาได้กล่าวไว้วา่ ประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริ ปส์ ซึ่ งโดยหลักของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ตอ้ งผูกพันตามข้อตกลงทริ ปส์ อนั เป็ นความตกลงระหว่าง
ประเทศนั้นด้วย ดังนี้ ความหมายหรื อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่ องหมายการค้าใดเป็ นเครื่ องหมาย
การค้าที่ มี ชื่ อ เสี ย งแพร่ ห ลายทั่วไปดัง ที่ ก ําหนดไว้ใ นข้อ 16(2) แห่ งข้อตกลงทริ ป ส์ จึ ง อาจนํา มาใช้เพื่ อ

เพิ่งอ้ าง, น.6.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม,” จุลนิติ 29, ฉบับที่ 4, น.32
(กรกฎาคม – สิ งหาคม 2553).
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(กรกฎาคม – สิ งหาคม 2553).
10
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ประโยชน์ในการตี ค วามหรื อแปลความหมายของคําว่า “เครื่ องหมายที่ มีชื่ อเสี ยงแพร่ หลายทัว่ ไป” ดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้
0

ดังนั้น การตี ความบทนิ ยามคําว่า “ความลับ ทางการค้า” แห่ งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า
พ.ศ. 2545 จึงควรต้องตีความโดยยึดหลักการตีความตามลายลักษณ์ อกั ษรประกอบกับหลักการตีความตาม
เจตนารมณ์ รวมถึงอาศัยเครื่ องมือช่วยตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องนํามาประกอบการตีความด้วย
การตีความคําว่ า “ยังไม่ ร้ ู จักกันโดยทัว่ ไป” ในบทนิยามคําว่ า “ความลับทางการค้ า”
ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การตี ความคําว่า “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป” อาจตี ความได้ว่า ข้อมูล
การค้าต้องไม่รู้จกั กันในหมู่บุ คคลทัว่ ไป กลุ่ม ของบุ คคลทัว่ ไปจึ งเป็ นตัวชี้ วดั ว่าข้อมูล การค้านั้นจะเป็ น
ความลับ ทางการค้าหรื อไม่ ผูท้ ี่ ตีความเช่ นนี้ อาจตี ความคําว่า “ยังไม่รู้จกั โดยทัว่ ไป” โดยลําพังโดยไม่
ตีความประกอบกับคําว่า “ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว” ผูท้ ี่ตีความเช่ นนี้
อาจเห็ นว่า คําว่า “ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้องเกี่ ยวข้องกับ ข้อมูลดังกล่ าว” เป็ นวลีท่ี ขยายคําว่า “ยัง
เข้าถึงไม่ได้” เท่านั้น ไม่ได้เป็ นวลีที่ขยายความของคําว่า “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป”
อย่างไรก็ตาม การตีความคําว่า “ยังไม่รู้จกั โดยทัว่ ไป” อาจตีความได้วา่ ข้อมูลการค้าต้องไม่รู้จกั กัน
โดยทัว่ ไปในในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว กลุ่มของบุคคลที่เป็ นตัวชี้ วดั ว่า
ข้อมูลการค้านั้นเป็ นความลับทางการค้าหรื อไม่ ก็คือหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ผู ้
ที่ตีความเช่นนี้คงจะตีความคําว่า “ยังไม่รู้จกั โดยทัว่ ไป” ประกอบกับคําว่า “ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว” กล่าวคือ คําว่า “ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว”
เป็ นถ้อยคําที่ขยายความคําว่า “ยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป”
การตีความข้างต้นเป็ นการตีความตามลายลักษณ์ อกั ษรแต่ให้ผลของการตีความที่แตกต่างกัน การ
ตีความคําว่า “ยังไม่รู้จกั โดยทัว่ ไป” จึ งควรต้องพิ จารณาถึ งเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติค วามลับทาง
การค้า พ.ศ. 2545 เหตุ ผลในตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยมี นโยบายการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จให้เป็ นไปอย่างเสรี และป้ องกันมิ ให้เกิ ดการกระทําอันไม่ เป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิ จ
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุ มถึ งความรับผิดในการ
ละเมิดความลับทางการค้าจึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติน้ ี แล้ว ก็ยงั ไม่ทราบถึ งเจตนารมณ์ ของบทนิ ยามคําว่า “ความลับทางการค้า” ผูเ้ ขียนเห็ นว่า
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ความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights หรื อ TRIPS Agreement) จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการตีความคําว่า “ยังไม่รู้จกั
กันโดยทัว่ ไป” ที่ ป รากฏในบทนิ ยาม “ความลับทางการค้า” เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศสมาชิ กของ
TRIPS Agreement และประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธกรณี ที่กาํ หนดไว้ใน TRIPS Agreement
เมื่อพิ จารณาบทนิ ยามคําว่า “ความลับ ทางการค้า” ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.
2545 จะพบว่าบทนิ ยามดังกล่าวได้ถูกยกร่ างให้มีถอ้ ยคําที่สอดคล้องกับการคุม้ ครองสารสนเทศที่ไม่เปิ ดเผย
(undisclosed information) ต าม ข้ อ 39.2 ข อ ง TRIPS Agreement ทั้ งนี้ TRIPS Agreement ได้ ก ํ า ห น ด
มาตราฐานขั้นตํ่าในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา ข้อ 39.2 ของ TRIPS Agreement ได้กาํ หนดว่า
“Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within
their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a
manner contrary to honest commercial practices so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and
assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the
circles that normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully
in control of the information, to keep it secret.”
การยกร่ างบทนิยามคําว่า “ความลับทางการค้า” ตามกฎหมายไทยจึงน่าจะเป็ นการยกร่ างโดยยึดตาม
มาตรฐานขั้นตํ่าของข้อ 39.2 ของ TRIPS Agreement ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ บทนิยามคําว่า “ความลับทางการค้า”
ภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากความหมายของความลับทาง
การค้าของประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศพัฒนาแล้ว13 ดังนี้ ข้อความในบทนิ ยาม “ความลับทางการค้า” ตาม
กฎหมายไทยที่วา่ “ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้ว
ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว” มีความสอดคล้องกับข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement
วิมาน กฤตพลวิมาน, “มาตรการรักษาความลับทางการค้า,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 93, เล่มที่ 2, ปี ที่ 13, น.
95 (ธันวาคม 2544).
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Mr.Nuno Pires de Carvalho และ Professor Charles Lawson ได้อ ธิ บ ายว่า สารสนเทศที่ จ ะได้รั บ
ความคุม้ ครองตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement นั้นจะต้องมีการเปรี ยบเทียบกับหมู่บุคคลในวงการซึ่ ง
โดยปกติเกี่ยวข้องกับสารสนเทศดังกล่าวนั้น สารสนเทศจะไม่ได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้ขอ้ 39.2(a) ของ
TRIPS Agreement ก็ต่อเมื่อสารสนเทศนั้นเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปในหมู่บุคคลในวงการซึ่ งโดยปกติเกี่ ยวข้อง
กับสารสนเทศดังกล่าวนั้น กลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวชี้วดั ของข้อ 39.2(a) จึงไม่ใช่บุคคลทัว่ ไป 14 นอกจากนี้ แล้ว
หากพิจารณาข้อความในข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement จะเห็นได้วา่ มีคาํ ว่า “among” ซึ่ งเป็ นคําบุพบท
ที่ ท าํ หน้าที่ เชื่ อมหรื อแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างคําว่า “generally known” และคําว่า “persons within the
circles that normally deal with the kind of information in question” จึงทําให้ขอ้ 39.2(a) อ่านได้ความว่า “it
is not ... generally known among . . . persons within the circles that normally deal with the kind of
information in question” การตี ค วามคําว่า “ยัง ไม่ รู้จกั โดยทั่วไป” ในบทนิ ย ามความลับ ทางการค้าตาม
พระราชบัญ ญั ติ ค วามลั บ ทางการค้า พ.ศ. 2545 ควรตี ค วามให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ 39.2(a) ของ TRIPS
Agreement ดังนั้น ข้อมูล การค้าซึ่ งยังไม่ รู้จกั กันโดยทัว่ ไปตามพระราชบัญญัติความลับ ทางการค้า พ.ศ.
2545 จึงควรต้องเป็ นข้อมูลการค้าที่ไม่รู้จกั กันในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ แล้ว ยังมีขอ้ พิจารณาอีกว่า การรู ้จกั กันโดยทัว่ ไปนั้นจะต้องเป็ นที่รู้จกั กันในหมู่บุคคลที่
เกี่ ยวข้องกับข้อมูลเป็ นจํานวนมากน้อยเพียงใด นักกฎหมายไทยข้างต้นไม่ได้อธิ บายในประเด็นเรื่ องนี้ ไว้
การตีความของคําว่า “รู ้จกั กันโดยทัว่ ไป” ภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ก็อาจอาศัย
TRIPS Agreement เป็ นเครื่ องมือช่วยในการตีความได้
การรู ้ จกั กันโดยทัว่ ไปของสารสนเทศภายใต้ TRIPS Agreement ก็ยงั เป็ นข้อถกเถี ยงเช่ นเดี ยวกับ
ประเทศไทย ประเด็ น ของการรู ้ จกั กัน โดยทั่วไปของสารสนเทศภายใต้ TRIPS Agreement นั้น ได้มี นัก
โปรดดู Carlos M Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS
Agreement, (Oxford University Press, 2007), p. 372; Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and
Analysis, 4th Edition, (Sweet & Maxwell, 2008), p.542; François Dessemontet, “Protection of Trade Secrets and
Confidential Information” in C M Correa and A A Yasuf (eds), Intellectual Property and International Trade: the TRIPS
Agreement, 2nd Edition, (Wolters Kluwer, 2008), p.283; Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Antitrust and
Undisclosed Information, (Kluwer Law International, 2008), p.232-233; Justin Malbon, Charles Lawson and Mark
Davison, The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary, (Deward
Dlgar Publishing, 2014), p.581.
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กฎหมายอธิ บ ายไว้ห ลายท่ า น เช่ น Mr.Nuno Pires de Carvalho อธิ บ ายว่า สารสนเทศจะไม่ ไ ด้รับ ความ
คุม้ ครองตามข้อ 39.2(a) ก็ต่อเมื่อบุ คคลสุ ดท้ายในหมู่บุคคลในวงการซึ่ งโดยปกติ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
ดังกล่าวนั้นได้รู้จกั สารสนเทศนั้นและ Mr.Nuno Pires de Carvalho ได้ยกตัวอย่างว่า ถ้าในอุตสาหกรรมนั้นมี
บริ ษทั เพียง 10 บริ ษทั สารสนเทศจะยังคงเป็ นความลับทางการค้าอยู่ถ้าบริ ษทั ที่ 10 ยังไม่รู้ถึงสารสนเทศ
นั้น 15 จากคําอธิ บายนี้อาจกล่าวได้วา่ เมื่อบุคคลทุกคนในวงการซึ่ งโดยปกติเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้รู้จกั
สารสนเทศนั้นแล้ว สารสนเทศก็จะเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ กันซึ่ งจะทําให้สารสนเทศนั้นไม่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement ส่ วน Professor Pedro Portellano Díez ได้อธิ บ ายว่า สารสนเทศที่
รู ้จกั กันในบุคคลหมู่ขา้ งมาก (majority) ในวงการซึ่ งโดยปกติเกี่ ยวข้องกับสารสนเทศนั้น จะไม่ได้รับความ
คุ ม้ ครองตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement16 เมื่อพิจารณาความเห็ นของ Mr.Nuno Pires de Carvalho
และ Professor Pedro Portellano Díez แล้ว จะเห็ น ได้ว่า การตี ค วามคําว่า “รู ้ จกั กันโดยทั่วไป” (generally
known) ภายใต้ TRIPS Agreement ก็ยงั มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
ผูเ้ ขี ยนเห็ น ว่า การตี ค วามคําว่า “รู ้ จกั กันโดยทั่วไป” ภายใต้ TRIPS Agreement ควรใช้ห ลัก การ
ตีความที่ได้กาํ หนดไว้ในอนุ สัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิ สัญญา (Vienna Convention on the Law
of Treaties) โดยมาตรา 31.1 ได้ก าํ หนดว่า การตี ค วามสนธิ สั ญ ญาต้องตี ค วามโดยสุ จริ ต (good faith) ให้
สอดคล้องกับ ความหมายธรรมดา (ordinary meaning) ของข้อความตามเนื้ อหาแห่ งสนธิ สั ญญาและตาม
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายตามสนธิ สัญญา 17 การตีความคําว่า “รู ้จกั กันโดยทัว่ ไป” ในข้อ 39.2(a) ของ
TRIPS Agreement จึงควรตี ความโดยให้สอดคล้องกับ ความหมายธรรมดาของคําว่า “รู้จกั กันโดยทัว่ ไป”
ทั้งนี้ องค์กรอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลก (WTO’a Appellate Body) ได้เคยนําหลักการตีความตามมาตรา
Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information, (Kluwer Law International,
2008), p.233.
16
Markus Peter and Martin Michaelis, “Protection of Undisclosed Information” in P-T Stoll, J Busche and K Arend
(eds), WTO: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (Koninklijke Brill NV, 2009), p.640, citing Pedro
Portellano Díez, “Protección de la Información no Divulgada” in J L Iglesias Prada (ed) Los Derechos de Propiedad
Intelectual en la Organización Mundial del Comercio: El Acuerdo sobre los Aspectosde los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, (Centro de Estudios para el Fomentode la Investigacion, 1997), p.344.
17
มาตรา 31.1 แห่งอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา บัญญัติวา่ “A treaty shall be interpreted in good faith
in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object
and purpose.”
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31.1 ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวีย นนาว่า ด้ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญามาปรั บ ใช้ใ นคดี United States – Measures
Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services องค์ก รอุ ท ธรณ์ ข ององค์ก ารการค้า
โลกอธิ บายว่า องค์กรอุทธรณ์อาจเริ่ มต้นจากการตีความถ้อยคําโดยการค้นหาความหมายของถ้อยคํานั้นจาก
พจนานุ กรม 18 ดังนี้ การตี ความคําว่า “รู ้ จกั กันโดยทัว่ ไป” (generally known) ตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS
Agreement อาจตีความโดยการค้นหาความหมายธรรมดาจากพจนานุ กรม ทั้งนี้ Oxford English Dictionary
ซึ่ งเป็ นพจนานุ กรมเล่มหนึ่ งได้ให้ความหมายของคําว่า “โดยทัว่ ไป” (generally) ว่า “เกี่ ยวกับฝ่ ายข้างมาก
ของบุ คคลหรื อเหตุ การณ์ โดยส่ วนใหญ่แล้ว อย่างกว้างขวาง อย่างแพร่ หลาย” 19 เมื่อพิจารณาความหมาย
ของคําว่า “โดยทัว่ ไป” ตาม Oxford English Dictionary แล้ว ทําให้เข้าใจได้ว่า สารสนเทศที่ จะไม่ได้รับ
ความคุ ้ม ครองภายใต้ TRIPS Agreement คื อ สารสนเทศที่ เป็ นที่ รู้จ ัก ในบุ ค คลฝ่ ายข้า งมากซึ่ งโดยปกติ
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสารสนเทศที่เป็ นที่รู้จกั กันของทุกคนซึ่ งโดยปกติเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศนั้น ถ้าสารสนเทศเป็ นที่รู้จกั ในคนหมู่นอ้ ยซึ่ งโดยปกติเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ สารสนเทศนั้นก็
ยังคงได้รับการคุม้ ครองในฐานะที่เป็ นข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement นอกจากนี้
สารสนเทศที่ จะได้รับความคุ ม้ ครองภายใต้ TRIPS Agreement ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสารสนเทศที่ ไม่มี ใครรู ้
นอกจากเจ้าของสารสนเทศนั้น การได้รับความคุ ม้ ครองจึ งไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นความลับเด็ดขาด (absolute
secret)
เมื่อทราบความหมายของคําว่า “รู ้ จกั กันโดยทัว่ ไป” ตามข้อ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement แล้ว
ความหมายดัง กล่ า วตาม TRIPS Agreement จึ ง อาจใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการตี ค วามคํา ว่า “รู ้ จ ัก กัน
โดยทัว่ ไป” ซึ่ งปรากฏอยู่ในบทนิ ยามคําว่า “ความลับทางการค้า” ตามกฎหมายไทยได้ ข้อมูลการค้าที่ จะ
ได้รับความคุม้ ครองในฐานะความลับทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 นั้นจึง
ไม่จาํ เป็ นที่เจ้าของความลับทางการค้าเป็ นผูร้ ู ้ เพียงผูเ้ ดี ยว ข้อมูลการค้าอาจจะเป็ นที่ รู้จกั ของบุคคลอื่นได้
หรื อบุคคลอื่นอาจจะค้นพบข้อมูลการค้าโดยอิสระหรื อโดยการทําวิศวกรรมย้อนกลับก็ได้ ข้อมูลการค้านั้น
จะไม่ได้รับความคุม้ ครองในฐานะความลับทางการค้าเมื่อข้อมูลการค้าเป็ นที่รู้จกั กันในบุคคลฝ่ ายข้างมากซึ่ ง
โดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น นอกจากนี้ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
โปรดดู Report of the Appellate Body, United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and
Betting Services, WTO Doc WT/DS285/AB/R (7 April 2005).
19
Oxford English Dictionary พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2552 ได้ให้ความหมายของคําว่า “generally” ว่า “with respect to
the majority of individuals or cases; for the most part; widely; extensively”
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ความหมายของคําว่า “ทัว่ ไป” ว่า “ส่ วนใหญ่ ส่ วนมาก” ดังนั้น การตี ความคําว่า “รู ้ จกั กันโดยทัว่ ไป” ที่
ปรากฏในกฎหมายไทยโดยใช้ขอ้ 39.2(a) ของ TRIPS Agreement เป็ นเครื่ องมือในการช่วยตีความและการ
ตีความโดยอาศัยพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็ นเครื่ องมือในการตีความ ผลของการตีความออกมา
เป็ นอย่างเดี ยวกัน กล่ าวคื อ ความลับ ทางการค้าจะสู ญเสี ยการคุ ม้ ครองตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ.ศ. 2545 เมื่ อความลับ ทางการค้านั้นเป็ นที่ รู้จกั ในบุ ค คลหมู่มากของบุ คคลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ทุกคนรู ้จกั ข้อมูล เช่น อุตสาหกรรมหนึ่ งมีผปู ้ ระกอบการ 10 ราย
หากผูป้ ระกอบการ 4 รายรู ้ขอ้ มูลการค้า ข้อมูลการค้านั้นยังคงเป็ นความลับทางการค้า แต่ถา้ ผูป้ ระกอบการ
6 รายรู้ขอ้ มูลการค้า ข้อมูลการค้านั้นสู ญเสี ยความเป็ นความลับทางการค้า จึงทําให้ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 การสู ญเสี ยความคุม้ ครองจึงไม่จาํ เป็ นที่ขอ้ มูลการค้านั้น
ต้องเป็ นที่รู้จกั ในบรรดาผูป้ ระกอบการทั้งหมด 10 ราย
ข้ อ พิ จ ารณาอี ก ประการหนึ่ งคื อ “บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แ ล้ ว ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ” ภายใต้
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีขอบเขตเพียงใด นักกฎหมายได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกัน
เช่น ท่านสุ พิศ ปราณี ตพลกรัง ได้อธิ บายว่า “อาจจะกล่าวได้กว้าง ๆ ว่า เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการนั้น ๆ
ไม่ ว่าจะเป็ นในด้านของผูเ้ กี่ ยวข้องด้านการผลิ ต ซื้ อขาย ตลอดจนผูบ้ ริ โภค หรื อบุ คคลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
นัน่ เอง” 20 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุ ชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล ได้กล่าวว่า “คําว่าไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปนั้น
น่าจะหมายถึงเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการค้านั้น ๆ” ซึ่ ง
อาจกล่ า วได้ว่า บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แ ล้ว ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรม 21 รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน ได้ยกตัวอย่างบุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อมู ล เช่ น ผูป้ ระกอบกิ จการค้าลักษณะเดี ยวกันหรื อคู่แข่งทางการค้า 22 นายสุ รพลไตรเวทย์ได้ก ล่ าวว่า
“สําหรั บ คําว่า ‘ยังเข้าถึ งไม่ได้ในกลุ่ ม บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ ต้องเกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ล ดังกล่าว’ หมายความว่า
ข้อมูลการค้านั้น กลุ่มบุคคลที่มีทกั ษะหรื อความเชี่ ยวชาญด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะก็ยงั ไม่เคยรับรู ้หรื อเข้าใจมา

สุพิศ ปราณี พลกรัง, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 1, น.22.
สุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ , อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 2, น.167
22
วิมาน กฤตพลวิมาน, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 13, น.95.
20
21
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ก่อน” ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าบุคคลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้องเกี่ ยวข้องกับข้อมูลหมายถึ งกลุ่ มบุ คคลที่ มีทกั ษะหรื อ
ความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ 23
ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า “บุ คคลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้องเกี่ ยวข้องกับข้อมูล” ตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ.ศ. 2545 นั้นไม่ใช่ บุคคลใด ๆ ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล แต่ควรจะเป็ นบุ คคล “ในวงการ” ซึ่ งโดย
ปกติ ต้องเกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ลนั้น ทั้งนี้ เป็ นเพราะการตี ความของถ้อยคําดังกล่ าวควรจะสอดคล้องกับ ข้อ
39.2(a) ของ TRIPS Agreement ซึ่ งใช้ถ้อ ยคํา ว่า “บุ ค คลในวงการซึ่ งโดยปกติ เกี่ ย วข้อ งกับ ประเภทของ
สารสนเทศดังกล่าวนั้น” 24 จะเห็นได้วา่ ข้อ 39.2(a) มีคาํ ว่า “ในวงการ” การตีความคําว่า “บุคคลซึ่ งโดยปกติ
แล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล” ตามกฎหมายไทยจึงควรต้องตีความประกอบคําว่า “ในวงการ” ด้วย นอกจากนี้
ผูเ้ ขียนยังเห็นอีกว่า “บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล” ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า
พ.ศ. 2545 จะต้องเป็ นบุ คคลที่ ตระหนักว่าข้อมูลการค้านั้นเป็ นข้อมูลที่ มีประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ เพราะ
เงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่ งของการเป็ นความลับทางการค้าคือ ข้อมูลการค้านั้นต้องมีประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์ จึงควรต้องนํามาประกอบพิจารณาในการตีความด้วย
เมื่ อพิจารณาความเห็ นของนักกฎหมายข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การตีความของท่านสุ พิศ ปราณี ตพล
กรังเป็ นการตีความที่มีความหมายกว้างเกินไป ดังจะเห็นได้วา่ บุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมถึงผูบ้ ริ โภคและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคหรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องอาจจะไม่ใช่ผทู ้ ี่อยู่ใน
วงการหรื อเกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดยอ้อมเท่านั้น ส่ วนการตีความของนายสุ รพล ไตรเวทย์
นั้น ผูเ้ ขี ย นเห็ น ว่าเป็ นการตี ค วามที่ มี ค วามหมายอย่างแคบเกิ นไป กล่ าวคื อ บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลจะถู กจํากัดเฉพาะผูท้ ี่ มีทกั ษะหรื อความเชี่ ยวชาญด้านเท่านั้น ถ้ากรรมการบริ ษทั ไม่มี
ทักษะหรื อความเชี่ ยวชาญที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น กรรมการบริ ษทั ก็อาจไม่ถือว่าเป็ นบุคคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
บทสรุ ป
บทนิ ยาม “ความลับทางการค้า” ตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ที่
บัญญัติว่า “ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึ งไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ งโดยปกติ แล้วต้อง
สุรพล ไตรเวทย์, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 4, น.42.
24
“persons within the circles that normally deal with the kind of information in question”
23
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เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว...” นั้น เมื่อตีความบทนิ ยามโดยตีความตามลายลักษณ์อกั ษรและตามเจตนารมณ์
ประกอบกับ การอาศัย TRIPS Agreement เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการตี ค วาม บทนิ ย ามจึ ง ถู ก ตี ค วามได้ว่า
ความลับ ทางการค้าจะต้องเป็ นข้อมูล การค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปในหมู่บุ คคลซึ่ งโดยปกติแล้วต้อง
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว บุคคลที่เป็ นตัวชี้ วดั ว่าข้อมูลการค้าเป็ นที่รู้จกั กันหรื อไม่ก็คือหมู่บุคคลซึ่ งโดย
ปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล แต่ไม่ใช่สาธารณะหรื อบุคคลทัว่ ไป นอกจากนี้ การรู้จกั กันโดยทัว่ ไปที่จะ
ทําให้ขอ้ มูลการค้าไม่ได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จะต้องเป็ นการ
รู ้จกั โดยทัว่ ไปในบุคคลฝ่ ายข้างมาก โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้บุคคลทุกคนต้องรู ้จกั ข้อมูลการค้านั้น ๆ บุคคลซึ่ ง
โดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลการค้าก็ควรจะเป็ นบุคคลในวงการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง
และบุคคลเหล่านั้นต้องตระหนักถึงประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ของข้อมูลการค้านั้น
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