
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
สกุลยุช  หอพิบูลสุข

ทานทั้งหลายคงเคยไดยินไดฟงคําวา  “ลิขสิทธิ์”  จากสื่อตางๆมาพอสมควรแลว  เชน    
ลิขสิทธิ์ยา,  ลิขสิทธิ์กังหันน้ําชัยพัฒนา,  ลิขสิทธิ์พันธุขาวหอมมะลิ,  ลิขสิทธิ์ในงานเพลง  ภาพยนตร  
หรือหนังสือ  เปนตน  แตทานทราบหรือไมวา  ลิขสิทธิ์คืออะไร, ลิขสิทธิ์ใหความคุมครองแกสิ่งใด,  
ใครเปนผูไดรับประโยชนจากลิขสิทธิ์ และประโยชนจากลิขสิทธิ์เปนประโยชนในลักษณะใด มีอายุ
ยาวนานเพียงใด, การกระทําใดถือเปนการทําละเมิด และมีขอยกเวนความรับผิดจากการทําละเมิด
หรือไมเพียงใด  ในบทความนี้  ผูเขียนจะพยายามตอบขอสงสัยดังกลาวขางตน  

ลิขสิทธิ์คืออะไร
กอนที่จะตอบคําถามวา “ลิขสิทธิ์คืออะไร”  ผูเขียนจะขอกลาวถึงกฎหมายที่เรียกวา  “กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา”   กอน  เพื่อประกอบความเขาใจวา  “ลิขสิทธิ์คืออะไร”
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหความคุมครองความคิด

สรางสรรคของมนุษย  ประกอบดวยกฎหมายหลายฉบับดวยกัน  ไดแก  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 
๒๕๓๗,  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. ๒๕๒๒,  พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. ๒๕๔๓,  พระราชบัญญัติความลับทางการคา  พ.ศ. ๒๕๔๕  เปนตน

ในความเขาใจของคนไทยทั่วไป  รวมเรียกกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดังกลาววา  “กฎหมาย
ลิขสิทธิ์”  และเรียกสิ่งที่กฎหมายแตละฉบับใหความคุมครองวา  “ลิขสิทธิ์”  เชน  ลิขสิทธิ์กังหันน้ําชัย
พัฒนา,  ลิขสิทธิ์ยา,  ลิขสิทธิ์วรรณกรรม,  ลิขสิทธิ์ในผังภูมิวงจรรวม  เปนตน  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง 

ลิขสิทธิ์  คือ  กฎหมายที่ใหความคุมครองแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม  ศิลปกรรม  
ดนตรีกรรม  นาฎกรรม  ภาพยนตร1  สวนสิ่งประดิษฐที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
มนุษย  เชน   ยารักษาโรคเอดส กังหันน้ําชัยพัฒนา การคิดคนพันธุขาว จะไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายสิทธิบัตร  สวนขั้นตอนหรือสูตรลับในการผลิตน้ําอัดลม  เชน โคก  เปนความลับทางการคา  
อันไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายความลับทางการคา  และการออกแบบวงจรที่ใชในเครื่อง
คอมพิวเตอร จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายแบบผังภูมิของวงจรรวม

                                                


พนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  สํานักงานอัยการสูงสุด
1 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๖



จากที่กลาวมาทานทั้งหลายคงสามารถจําแนกความแตกตางระหวางการคุมครองภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์  และกฎหมายอื่นไดพอสมควร  กลาวคือ หากเปนเรื่องงานวรรณกรรม  ดนตรีกรรม  
ศิลปกรรม  อันเกี่ยวกับถายทอดความคิด  อารมณ  สุนทรียภาพ  จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  สวนสิ่งประดิษฐอื่นๆที่ใชเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย  เชน  ยารักษาโรคเอดส  
กังหันน้ําชัยพัฒนา  ความลับในการผลิตสิ่งประดิษฐ  หรือการออกแบบผังภูมิวงจรรวม  จะไดรับการ
คุมครองภายใตกฎหมายอื่น

ลิขสิทธิ์คุมครองอะไร
สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง  อาจแบงไดเปน  ๒  ลักษณะ  คือ

๑   งานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย
๒   สิ่งที่ชวยใหงานสรางสรรคของมนุษยแพรหลายไปสูประชาชน

๑  งานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย  ไดแก  งานวรรณกรรม, งานปาฐกถา, งาน
ดนตรีกรรม,  ศิลปกรรม,  งานนาฎกรรม,  งานภาพยนตร  เปนตน

สิ่งที่กฎหมายใหความคุมครอง  ไมใชตัวหนังสือนวนิยาย,  เทปบันทึกเสียงงานปาฐกถา,
หนังสือเพลง,  ภาพวาด,  รูปปน,  หรือแผนซีดีภาพยนตร  อันเปนวัตถุที่มนุษยสามารถสัมผัสจับตองได  
แตสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง   คือ  การแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคของผูสรางสรรค
(expression of idea) ที่ปรากฏอยูบนวัตถุดังกลาว เชน  ในงานวรรณกรรม การแสดงออกซึ่งความคิด
สรางสรรคของผูประพันธหรือสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง  จะปรากฏในเนื้อหาอัน
ประกอบดวยเรื่องราว  เหตุการณ  เวลา  สถานที่  ตลอดจนบุคลิกภาพของตัวละคร  สําหรับการปาฐกถา
หรือการบรรยายทางวิชาการ  ไดแก เนื้อหาและรายละเอียดของเรื่องที่ผูบรรยายบรรยาย  สําหรับงาน
จิตรกรรม  หรือประติมากรรม  ความคิดสรางสรรคของศิลปนจะถูกแสดงอออกในรูปของ  เสน  แสง  
สี  เงา   หรือรูปรางของวัตถุ  เปนตน  

มีขอสังเกตวา  กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครองเฉพาะการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคของ
มนุษยเทานั้น  ตัวความคิด (Idea) อันเปนฐานที่มาแหงการแสดงออกซึ่งความคิดของผูสรางสรรคไมได
รับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์2  เพราะกฎหมายไมประสงคจะใหบุคคลใดผูกขาดความรู  
อันจะเปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของวิทยาการ  ดังนั้น  ความรูจึงเปนสมบัติของมนุษยชาติที่

                                                
2 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537  มาตรา 6



ทุกคนสามารถนําไปใชประโยชนได  (นอกจากความรูดังกลาวจะไดรับการคุมครองภายใตกฎหมาย
สิทธิบัตร  หรือกฎหมายอื่น)  

ปญหาก็คือ  อะไรคือตัวความคิดที่กฎหมายไมใหความคุมครอง  และอะไรคือการแสดงออกซึ่ง
ความคิดของมนุษย  การหาเสนแบงเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก ซึ่งคงตองพิจารณาเปนรายคดีไป  แต
อยางไรก็ตาม  Professor Sterling  ยกตัวอยางวา 

The idea of a story of a boy and a girl who fall in love but come from feuding 
families is not protectable by copyright; on the other hand, the elaborated 
presentation of the story, placing it in a certain time and place, with developed 
characters and the interweaving of scenes and incidents, can contribute an 
expression of idea and that expression can be protected3.

ดังนั้น  บุคคลใดก็ตามสามารถนําเอาแนวคิดเรื่องความรักของหญิงชายจากครอบครัวขุนนางในระบบ
ศักดินาไปแตงเปนนวนิยายเรื่องใหมตามจินตนาการของตนได  หากวาผูประพันธไมไดลอกเลียน
ดัดแปลงเนื้อหา  หรือเรื่องราวในงานกอน

ในการทําวิทยานิพนธก็เชนกัน  ความรูที่นักศึกษาไดมาจากการศึกษาหนังสือหรือบทความ
ไมใชสิ่งที่กฎหมายใหความคุมครอง  เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธถายทอดความรูที่ไดจากการศึกษา
จากความเขาใจของตนเอง  ไมไดลอกหรือดัดแปลงมาจากงานเดิมแลว  งานวิทยานิพนธที่นักศึกษาแตง
ขึ้นจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์   แตในทางตรงกันขาม  หากนักศึกษาไมไดแตงหนังสือ
ขึ้นเอง  แตคัดลอกหรือดัดแปลงขอความมาจากหนังสือหรือบทความอื่น ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ผูประพันธคนกอน  เพราะเปนการทําซ้ําดัดแปลงการแสดงออกซึ่งความคิดของผูประพันธคนกอน  

แมวากฎหมายลิขสิทธิ์จะใหความคุมครองการแสดงออกซึ่งความคิดของมนุษย  แตกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไดบัญญัติไมไดความคุมครองแกงานดังตอไปนี้ 4

๑ ขาวประจําวัน  และขอเท็จจริงตางๆที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร  อันมิใชงานในแผนก
วรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร  หรือแผนกศิลปะ

๒ รัฐธรรมนูญ  และกฎหมาย
๓ ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  คําชี้แจง  และหนังสือโตตอบของกระทรวง  ทบวง  

กรม  หรือหนายงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
๔ คําพิพากษา  คําสั่ง  คําวินิจฉัย  และรายงานของทางราชการ
๕ คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ตามขอ  ๑-๔  ที่กระทรวง   ทบวง  กรม  หรือ

หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น
                                                
3  J.A.L. Sterling, World Copyright Law, (London: Sweet&Maxwell ,1999)  p.190
4  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๗



เมื่อกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวางานดังกลาวไมใชงานอันมีลิขสิทธิ์  บุคคลทุกคนจึง
สามารถใชประโยชนจากงานดังกลาวไดอยางเสรี

๒  สิ่งที่ชวยใหความคิดสรางสรรคของมนุษยแพรหลายตอประชาชน  ไดแก  สิ่งบันทึกเสียง  
และงานแพรภาพแพรเสียง

สิ่งบันทึกเสียง  ไดแก  เทปเพลง  แผนซีดีเพลง  เทปคําบรรยาย  เปนตน  งานแพรภาพและเสียง
ไดแก  การแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง  การแพรภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน  หรือทางเคเบิลทีวี  

งานเหลานี้  ไมไดเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย  แตเปนสิ่งที่ชวยใหงานสรางสรรค
ของมนุษยเปนที่รูจักและแพรหลายในหมูประชาชนทั่วไป  เชน  การที่คายเพลง ขออนุญาตใชงาน
ดนตรีกรรมจากครูเพลง  จางนักดนตรีมาบรรเลงเพลง จางนักรองมาขับรองเพลง และบันทึกเสียงดนตรี
เสียงการแสดงลงในเทปเพลง  และแผนซีดีเพลง  และนําออกจําหนาย  ยอมเปนชองทางใหงานดนตรี
กรรมเผยแพรไปสูประชาชน  หรือการที่สถานีวิทยุนําแผนซีดีเพลงมาเปดออกอากาศตอประชาชน  
หรือสถานีโทรทัศนแพรภาพภาพยนตร  หรือการแสดงสดตางๆ  แกประชาชนยอมเปนเหตุให
ประชาชนจํานวนมากไดมีโอกาสเขาถึงงานสรางสรรคมากยิ่งขึ้น  ดวยบทบาทของคายเทป  และสถานี
วิทยุ  สถานีโทรทัศนที่ชวยสงเสริมใหงานสรางสรรคของมนุษยเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  กฎหมายจึง
ใหความคุมครองสิ่งบันทึกเสียง  และงานแพรภาพและเสียงดวย

ใครเปนผูไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  บัญญัติวา  “ผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่

ตนไดสรางสรรค”5  ผูสรางสรรค  คือ  ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรค6  ดวยการถายทอดความคิด
สรางสรรคของตนใหปรากฏออกมา เชน ผูแตงหนังสือเปนผูสรางสรรคงานหนังสือจึงเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์

ในกรณีบุคคลหลายคนชวยกันสรางสรรคงาน  บุคคลเหลานั้นจะเปนเจาของลิขสิทธิ์รวมกัน
หรือไม  ตองพิจารณาวาบุคคลดังกลาวไดรวมกันแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคหรือไม  เชน  ในการ
เขียนวิทยานิพนธ  หากนักศึกษาแตผูเดียวเปนผูเขียนงานวิทยานิพนธทั้งหมด  โดยอาจารยที่ปรึกษา
เพียงแตตรวจและแนะนําใหนักศึกษาไปคนควาเพิ่มเติมเพื่อแกไขความบกพรอง  หรืออาจารยเพียงแต
ใหแนวความคิดโดยไมไดมีสวนรวมใดๆในการประพันธงาน  อาจารยที่ปรึกษาจึงไมใชผูสรางสรรค
งานรวมกับนักศึกษา   ดังความเห็นตอไปนี้
                                                
5 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๘
6 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  ๔



A person who merely suggests the idea, without contributing anything to the 
literary, dramatic or other form in which copyright subsists, is gain not a joint
author7.

แตผูเขียนเห็นวา  หากอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษารวมกันปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบเขตของเรื่อง  
และรายละเอียดแหงเนื้อหา  แมวานักศึกษาจะเปนผูนํางานนั้นมาถายทอดเพียงลําพัง  นาจะถือวาเปน
การสรางสรรคงานรวมกันได  โดยอาจารยที่ปรึกษามอบหมายใหนักศึกษาเปนตัวแทนในการถายทอด
ความคิดแทนอาจารย  ดังนั้น   อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาจึงเปนเจาของลิขสิทธิ์รวมกันได

เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิใดบาง
โดยทั่วไปแลว  ผูสรางสรรคงาน(ในฐานะเจาของลิขสิทธิ์)จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

โดยมีสิทธิ  ๒  ประการ  คือ
๑ ธรรมสิทธิ์
๒ ลิขสิทธิ์

ธรรมสิทธิ8  ไดแก  สิทธิดังตอไปนี้
๑ สิทธิที่จะแสดงตนวาเปนผูสรางสรรคงาน
๒ สิทธิที่จะหามมิใหผูอื่นบิดเบือน  ตัดทอน  ดัดแปลง  หรือทําโดยประการอื่นใดแกงานนั้น

จนเกิดความเสียหายตอชื่อสียง  หรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค
ลิขสิทธิ์    ไดแก  สิทธิหามมิใหบุคคลใดๆ  กระทําการดังตอไปนี้  โดยไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสิทธิ์9

๑ ทําซ้ํางาน  เชน    เจาของลิขสิทธิ์ในงานหนังสือ  หรืองานดนตรีกรรม มีสิทธิหามบุคคลใด
คัดลอก  ทําซ้ํา  หรือเอางานของตนไปตีพิมพ โดยไมไดรับอนุญาต

๒ ดัดแปลงงาน  เชน  เจาของลิขสิทธิ์ในงานหนังสือ  มีสิทธิหามบุคคลใดแปลงานของตน
เปนภาษาตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต

๓ เผยแพรงานตอสาธารณะ  เชน  เจาของลิขสิทธิ์ในงานเพลง “ เลาสูกันฟง”  มีสิทธิหาม
นักรอง นักดนตรี ทําการบรรเลงและขับรองงานเพลงดังกลาวในรานอาหารหรือสถาน

                                                
7 Kevin Garnet, Jonathan Rayner James, Gillian Davis, Copinger and Skone James on Copyright , (London: Sweet & Maxwell, Volume 
one, 1999) p 201
8 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๑๘
9 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๑๕



บันเทิงโดยไมไดรับอนุญาต  หรือมีสิทธิหามสถานีวิทยุออกอากาศเพลงดังกลาวโดยไมได
รับอนุญาต

๔ จําหนายงาน  เชน   เจาของลิขสิทธิ์ในงานจิตรกรรมมีสิทธิหามมิใหบุคคลใดนําภาพวาด
ของตนไปจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต

๕ ใหเชางานโปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  และสิ่งบันทึกเสียง  เชน  
เจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมเกม  หรือภาพยนตร มีสิทธิหามรานคานําโปรแกรมเกม  หรือ
ภาพยนตรของตน   ไปใหผูอื่นเชาโดยไมไดรับอนุญาต  

หากบุคคลใดกระทําการดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต  ถือวาเปนการทําละเมิดสิทธิ  ตองรับผิด
ทั้งทางแพงทางอาญา

มีขอสังเกตวา  กฎหมายหามเฉพาการกระทํา ๕  ประการดังกลาวขางตนเทานั้น  การแสวงหา
ผลประโยชนอยางอื่นนอกจากที่กฎหมายกําหนดไว  ไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์  
เชน  เจาของลิขสิทธิ์ในนวนิยายไมมีสิทธิหามเจาของรานหนังสือนํานวนิยายไปใหผูอื่นเชา เพราะสิทธิ
ตามขอ  ๕  จํากัด  เฉพาะการใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  และสิ่ง
บันทึกเสียงเทานั้น  เจาของรานในเชาหนังสือจึงสามารถนําหนังสือไปใหเชาไดโดยไมตองไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

เจาของลิขสิทธิ์ไดรับความคุมครองนานเพียงใด
โดยทั่วไปแลว งานอันมีลิขสิทธิ์จะไดรับความคุมครองนับแตเวลาที่งานถูกสรางสรรคขึ้น  

และไดรับการคุมครองตลอดไปจนกระทั่งครบกําหนดเวลา  ๕๐  ป  นับแตวันที่ผูสรางสรรคถึงแกความ
ตาย10    

ตลอดระยะเวลาดังกลาว  ผูสรางสรรคหรือเจาของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิหามมิใหบุคคลอื่นรบกวน
ลิขสิทธิ์  และธรรมสิทธิ์ของตน    แตเมื่อกําหนดเวลาดังกลาวสิ้นสุดลง งานจะตกเปนสมบัติสาธารณะ  
ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใชประโยชนจากงานไดอยางเสรี

ขอยกเวนการละเมิด
Gillian Davies   กลาววา

The world goes ahead because each of us builds on the work of our predecessors. 
Progress would be stifled if an author were to be granted a complete monopoly for a 
long period. Some use of the contents of work must be permitted in connection with 

                                                
10 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา  ๑๙



the independent creation of others. The vary policy which leads the law to encourage 
the creativeness of an author also justifies it in facilitating the creativeness of other.11

 สําหรับขอยกเวนความรับผิดทางละเมิดจากการแสวงหาประโยชนจากงานโดยไมไดรับ
อนุญาต  จะตองมีองคประกอบ  ๓  ประการรวมกัน  กลาวคือ 

๑ ตองเปนการกระทําที่กฎหมายกําหนด
๒ ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของ

ลิขสิทธิ์  
๓ ตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกิน

สมควร     
องคประกอบขอแรก  การกระทําที่กฎหมายยอมใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผูทรงลิขสิทธิ์  ไดแก  
๑ การวิจัยหรือศึกษางานนั้น  อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
๒ การใชเพื่อประโยชนของตนเอง  หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นใน

ครอบครัวหรือญาติสนิท
๓ ติชม  วิจารณ  หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน

นั้น
๔ การกลาว  คัด  ลอก  เลียน  หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์  

โดยรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
๕ ทําซ้ํา  ดัดแปลง  นําออกแสดง  หรือทําใหปรากฏโดยผูสอน  เพื่อประโยชนในการ

สอนของตน  อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
๖ ทําซ้ํา  ดัดแปลงบางสวนของงาน  หรือตัดทอน  หรือทําบทสรุปโดยผูสอน  หรือ

สถาบันการศึกษา  เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรอใน
สถาบันการศึกษา  ทั้งนี้  ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร

๗ นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามหรือตอบในการสอบ
๘ ทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร

ก. เพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น  หรือ
ข. ทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่น   เพื่อประโยชนในการ

วิจัยหรือการศึกษา
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 Gillian Davies, Copyright and the Public Interest, (Munich: the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 

1994) p. 140



จะเห็นไดวาการกระทําที่กฎหมายอนุญาตใหทําได  ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชนจากงานเพื่อความรู  โดยไมมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการแสวงหากําไรจากการใชประโยชน
จากงานดังกลาว

องคประกอบขอสอง  การกระทํานั้นตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์    หมายความวา  การกระทํานั้นตองไมมีวัตถุประสงคเปนการแขงขันกับ
เจาของลิขสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชนจากงานของเขา  เชน  หากมีการทําซ้ําสาระสําคัญของงาน
ทั้งหมดหรือในสวนอันเปนสาระสําคัญ  และนํามาใชเปนสวนหนึ่งของงานที่สรางสรรคขึ้นใหม   
จากนั้นนํางานใหมออกจําหนาย  ยอมกระทบตอการแสวงหาผลประโยชนของเจาของงานเดิม  เพราะ
ทําใหงานเกาไมสามารถจําหนายได  

องคประกอบขอที่สาม การกระทํานั้นตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมาย
ของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร   องคประกอบขอนี้  เปนการพิจารณาปริมาณของการกระทําที่กฎหมาย
อนุญาตวา  การกระทําดังกลาวกระทบตอสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือไม ตัวอยางเชน  การ
ทําซ้ํางานบางสวน  ในปริมาณนอย   เพื่อการศึกษา วิจัย หรืออางอิง  นาจะไมกระทบตอสิทธิเด็ดขาดใน
การทําซ้ําของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร  แตถาเปนการทําซ้ํางานทั้งหมด  หรือสวนสาระสําคัญของ
งานในประการที่ทําใหไมจําตองใชงานของผูสรางสรรคอีกตอไป  ยอมเปนการเกินสมควร  

จากหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดนี้  จะเห็นไดวาเปนเพียงหลักเกณฑอยางกวางๆเทานั้น  สวน
การกระทําอยางไร  หรือในปริมาณเทาไร  จึงจะถือวาไมขัดตอการแสวงหาประโยชนตามปกติของ
เจาของลิขสิทธิ์  และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควรไป  คงตองพิจารณา
เปนรายคดีไป  แตผูเขียนมีความเห็นวาในการทําซ้ํางานเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการวิจัย หรือการอางอิง
งาน  ควรกระทําเทาที่จําเปน  และกระทําในปริมาณที่นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวารายละเอียดที่กลาวถึงทั้งหมดนี้  คงจะเพียงพอที่จะทําใหทาน
ทั้งหลายมีความเขาใจในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ตามสมควร

  


