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งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็นหลักการที่ถูกน้ามาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แยกต่างหากจากงานดัดแปลง (Derivative Works) ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างพื นที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอด
เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ได้ โดยต่อยอดมาจากงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิม 
(Copyrighted Works)  โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก 
Transformative Works ดังกล่าวในการตัดสินคดีท้าให้เห็นถึงมุมมองของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่มุมของ
การคุ้มครองงานดัดแปลงที่กว้างขึ น จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ให้
ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) โดยตรง จึงท้าให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความ
กฎหมายเมื่อเกิดคดีที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการแปลงรูปงาน (Transformative Works) ขึ นสู่ศาล 
เสมือนเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้แก่กรณีได้โดยตรง บทความนี จึงเสนอให้
ประเทศไทยก้าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานแปลงรูป (Transformative Works) 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลต่อไป 
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Transformative works is a principle that has been used in a court procedure of 

the United States of America separately from derivative works. This urges creativity. This 

creates space for creators to use copyrighted work to create another work by producing 

from the original copyrighted works without considering as copyright infringement. The 

fact that the USA uses the Transformative Works principle in deciding the case enables 

us to see the viewpoint of copyright law in protecting Derivative Works more widely. 

From the study, it was found that Thailand has no provisions or criteria of protecting 

Transformative Works directly so this creates the problems of applying and interpreting 

the law when there is a case with the facts relating to Transformative Works to the 

court. This is like a gap in the law and there is no criteria that can be applied directly. 

Therefore, this article suggests Thailand to specify the definite criteria or operating 

guideline on Transformative Works so that it can be used in the court procedure in the 

future. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การดัดแปลงงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือที่เรียกว่า งานดัดแปลง (Derivative Works) นั น มี
หลักการอยู่ว่า ผู้สร้างสรรค์งานที่น้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาต่อยอดอาจได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ท่ีตนดัดแปลงใหม่ แม้ว่าในการสร้างงานที่น้ามาต่อยอดนั น อาจจะมีการหยิบ
ยืมการแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอื่นมาบางส่วนหากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
เดิมโดยถูกต้อง แต่ในทางกลับกัน หากกระท้าการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เดิมแล้ว ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายตามหลัก 
Unclean Hands Doctrine 

งานดัดแปลง (Derivative Works) ในอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) มีการบัญญัติ
ให้ความคุ้มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 2(3) หมายความถึง 
การแปล การดัดแปลง การเรียบเรียงดนตรี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะ
แขนงอ่ืน ๆ1 โดยให้ความคุ้มครองแยกต่างหากจากงานรวบรวม (Collections)2  

งานแปลงรูป (Transformative Works) ถูกน้ามาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยปรากฎในค้าพิพากษาคดี Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose 

                                           
1 Berne Convention, article2(3): Translations, adaptations, arrangements of 

music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original 
works without prejudice to the copyright in the original work. 

2 Berne Convention, article2(5): Collections of literary or artistic works such 
as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement 
of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without 
prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. 
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Music, Inc3. ในปีคศ.1994 โดยศาลในคดีนี ได้ให้ค้านิยามค้าว่า “Transformative Works” ไว้ว่า
เป็นการดัดแปลงงานในลักษณะที่วัตถุประสงค์ของงานที่ดัดแปลงเปลี่ยนไปจากงานเดิมหรือไม่เป็น
การไปแทนที่วัตถุประสงค์ในงานเดิม หรือ มีการเพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในการดัดแปลงอันท้าให้งาน
ดัดแปลงดังกล่าวเกิดวัตถุประสงค์ใหม่ สุนทรียภาพใหม่ขึ นมา4 ซึ่งจะถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  

เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกา (United States Court of Appeals 
for the Second Circuit) ได้ตัดสินคดีนี ใช้หลักการเรื่องงานแปลงรูป (Transformative Works) ใน
คดี Authors Guild, et al., v. Google Inc5. ข้อเท็จจริงปรากฎว่า Google ท้าการสแกนหนังสือ
เพ่ือเก็บในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหนังสือและท้าความร่วมมือกับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั นน้าในสหรัฐฯเพ่ือยืมหนังสือมาสแกน ต่อมากลุ่ม Authors Guild ซึ่งเป็น
กลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิของนักเขียน ได้ยื่นฟ้อง Google ต่อศาลในสหรัฐฯ โดยใช้วิธีการด้าเนินคดีแบบกลุ่ม 
เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในหนังสือที่ Google น้าไปสแกนทั งหมดถือเป็นสมาชิกกลุ่ม Authors Guild 
ที่เป็นโจทก์ในคดีนี  โดย Google ต่อสู้ว่า การสแกนหนังสือของตนเป็นการใช้งานโดยธรรมไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจาก โปรแกรมของตนจะแสดงผลเฉพาะบางส่วนเท่านั น โดยผู้สืบค้นจะเห็น
เฉพาะส่วนที่คัดย่อย (snippets view) ที่ตัดมาเฉพาะบางส่วนจากหนังสือเท่านั น ไม่ได้เป็นการ
แสดงผลเนื อหาทั งหมดในหนังสือ กรณีนี ศาลตัดสินให้ Google ชนะคดี โดยให้เหตุผลว่าการกระท้า
ของ Google เข้าลักษณะเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการ
สแกนหนังสือของ Google เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์ในงานเดิม กล่าวคือ งานเดิมคือหนังสือ
วัตถุประสงค์เพ่ือเอาไว้ใช้เพ่ืออ่านเท่านั น แต่การที่ Googleสแกนหนังสือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้
สืบค้นเข้ามาใช้เพ่ือค้นหาค้าหรือประโยคคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากหนังสือเหล่านั น เพ่ือจะได้ทราบว่า
หนังสือเล่มใดมีเนื อหาที่ผู้สืบค้นต้องการ การสแกนหนังสือของ Google จึงเข้าข้อยกเว้นการใช้งาน
โดยธรรมและไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และต่อมาในปี 2016 กลุ่ม Authors Guild ได้ยื่นฎีกาต่อ

                                           
3 Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music Inc. (Supreme Court of 

the United States 1994). 
4 "A work is transformative when the new work does not merely supersede 

the objects of the original creation but rather adds something new, with a further 
purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or 
message." 

5 Authors Guild, et al., v. Google Inc (United States Court of Appeals for the 
Second Circuit 2015). 
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ศาลสูงสุดของสหรัฐฯแต่ศาลปฏิเสธไม่รับคดีเข้าสู่การพิจารณาจึงท้าให้ค้าตัดสินของศาลอุทธรณ์เป็นที่
สิ นสุด 

จะเห็นได้ว่า ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีการกล่าวถึง Transformative Works  และมี
แนวค้าพิพากษาที่ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) โดยการกล่าวถึง 
Transformative Works ของศาลสหรัฐอเมริกา เป็นการน้ามาใช้ประกอบข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ที่เรียกว่า Fair Use หรือ การใช้งานโดยธรรม ซึ่งศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลัก
เอาไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์เดิมนั นเป็นหัวใจของการใช้งานที่เป็นธรรม 
กล่าวคือ ยิ่งการดัดแปลงงานเข้าลักษณะเป็น Transformative Works มากเท่าไหร่ จะถือว่าเป็นการ
ใช้โดยธรรมมากเท่านั น อันจะมีผลท้าให้งานดัดแปลงดังกล่าวไม่เป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ดังนั น การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีหลักการเรื่อง งานแปลงรูป (Transformative 
Works) แยกออกมาจากงานดัดแปลง (Derivative Works) ก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการสร้างพื นที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์
ใหม่ได้ โดยต่อยอดมาจากงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิม (Copyrighted Works)  
โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการเรื่อง Transformative Works จะก่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
ต้องการให้มีการสร้างสรรค์งานใหม่ และการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Transformative Works 
ดังกล่าวในการตัดสินคดีท้าให้เห็นถึงมุมมองของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่มุมของการคุ้มครองงาน
ดัดแปลงที่กว้างขึ น 

ในส่วนของประเทศไทยในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ปรากฎเฉพาะการให้ความ
คุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 11 เท่านั น
ซึ่งบัญญัติว่า “งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี โดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี  
แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง” 
โดยไม่ปรากฎว่ามีบทบัญญัติใดที่กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งหากพิจารณางานแปลงรูป (Transformative Works)  และ งานดัดแปลง
ตามมาตรา 11 แล้ว จะเห็นว่าลักษณะการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของงานนั นมีความแตกต่างกัน จึง
สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการให้ความคุ้มครอง
งานแปลงรูป (Transformative Works) ดังกล่าว จากการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยไม่มี
บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works)  จึงท้าให้ไม่มีการให้ค้านิยาม 
รวมทั งไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะน้ามาใช้พิจารณาว่าการกระท้าในลักษณะใดเป็นการกระท้าที่เข้า
องค์ประกอบเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works)  และการกระท้าใดจะได้มาซึ่งความเป็น
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เจ้าของงานแปลงรูป  (Transformative Works) รวมถึงการแปลงรูปงาน (Transformative Works) 
ถือว่าเป็นการกระท้าท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทย  

ปัจจุบันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการดัดแปลงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดมากขึ นเรื่อย ๆ 
ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองการแปลงรูปงาน 
(Transformative Works) ท้าให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความกฎหมายเมื่อเกิดคดีที่มีข้อเท็จจริง
เกี่ยวขอ้งกับการแปลงรูปงาน (Transformative Works) ขึ นสู่ศาล เสมือนเป็นช่องว่างของกฎหมายที่
ยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้แก่กรณีได้โดยตรง ซึ่งหากเกิดมีคดีในลักษณะดังกล่าวขึ นสู่ศาล มี
แนวโน้มว่าศาลจะหยิบยกมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาปรับใช้แก่คดี อันจะ
ท้าให้งานดัดแปลงที่เข้าลักษณะ งานแปลงรูป (Transformative Works) ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข
การดัดแปลงงานที่ต้องได้รับอนุญาต มีผลท้าให้งานดังกล่าวเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในทางตรงกัน
ข้าม หากมีการน้าหลักการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) มาปรับใช้แก่คดี 
งานดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  

ผู้ เขียนเห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยควรมีหลักการเกี่ยวกับงานแปลงรูป 
(Transformative Works) เพ่ือน้ามาใช้ในการให้ความคุ้มครองแก่งานที่เกิดจากการแปลงรูปงาน 
และควรก้าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับงานแปลงรูป (Transformative Works) 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล ผู้เขียนจึงต้องการจะศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ดังกล่าว รวมถึงศึกษาวิเคราะห์การใช้การตีความค้า
พิพากษาของศาลในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป (Transformative Works) เพ่ือสรุปและ
น้าเสนอเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการน้าไปปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ นใน
ประเทศไทยต่อไป วิทยานิพนธ์เล่มนี จึงต้องการหาค้าตอบในประเด็นข้างต้นที่ได้กล่าวมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย เพ่ือน้าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบ 
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและต่างประเทศในการให้
ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 
3) เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) รวมถึงปัญหา
การปรับใช้หลักการแปลงรูปงานภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ 
4) เพ่ือน้าเสนอหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ในประเทศไทย 
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1.3 สมมุติฐาน 

การที่ประเทศไทยยังไม่มีการให้ค้านิยามรวมถึงก้าหนดขอบเขตในการให้ความคุ้มครองงาน
แปลงรูป (Transformative Works) จึงท้าให้เกิดปัญหาการตีความ รวมถึงการปรับใช้กฎหมายเพ่ือให้
ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการให้ความ
คุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) โดยปรากฎในค้าพิพากษาของศาล ส่วนประเทศ
อังกฤษแม้จะไม่มีบทบัญญัติหรือค้าพิพากษาที่ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) โดยตรง แต่ประเทศอังกฤษมีหลักกฎหมายซึ่งสามารถน้ามาเทียบเคียงกับการให้ความ
คุ้มครองงานที่เกิดจากการแปลงรูปดังกล่าวได้ เพ่ือให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยควรก้าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดท้าแนวปฏิบัติ เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works)  

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

มุ่งศึกษาแนวคิดบทบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้ การตีความ กฎหมายลิขสิทธิ์รวมถึงแนว
ค้าพิพากษาของศาลในต่างประเทศ โดยจ้ากัดการศึกษาในแนวทางของประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่
พัฒนาแล้ว อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Copyright Act of 1976) และ ประเทศอังกฤษ 
(Copyright, Designs and Patent Act 1988) โดยน้ามาศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครอง
งานแปลงรูป (Transformative Works) 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

วิทยานิพนธ์นี ด้าเนินการวิจัยโดยเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก ตัวบทกฎหมายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรของกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย เพ่ือ
ทราบเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงศึกษาค้นคว้าค้าพิพากษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาถึงการ
ปรับใช้กฎหมายของศาลในค้าพิพากษานั น ๆ ตลอดจนค้นคว้า หนังสือ บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ความคิดเห็นในแง่มุมที่แตกต่างกันของผู้เขียนบทความ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท้าให้ทราบแนวคิดและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย เพ่ือน้าไปสู่การศึกษา
เปรียบเทียบ 

2) สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศในการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 

3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 
รวมถึงปัญหาการปรับใช้หลักการแปลงรูปงานภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ 

4) น้าเสนอหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ในประเทศไทย 



 

 

บทท่ี 2  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ ์
ในงานแปลงรูป (Transformative Works) 

2.1 แนวคิดการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์……. 

งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็นงานที่เกิดจากการดัดแปลงในลักษณะที่พิเศษกว่า
งานดัดแปลง (Derivative Works) หลักการเรื่องงานแปลงรูป (Transformative Works) ยังไม่มีการ
บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่เป็นหลักการที่เกิดจากค้าพิพากษาของศาล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกน้ามาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปรากฎ
ในค้าพิพากษาคดี Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music, Inc.6 ในปีคศ.1994 
ข้อเท็จจริงปรากฎว่า เพลงแนวร็อก (rock ballad) ชื่อ “Oh Pretty Woman” ซึ่ง Roy Orbison 
ประพันธ์ขึ นในค.ศ.1964 นั น มี เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ต่อมาค.ศ.1989 วงดนตรีชื่อ “2 Live Crew” ได้
น้าเพลงดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่เป็นแนวแร็ป (rap version) ชื่อเพลง “Pretty Woman” โดยไม่ได้
รับอนุญาตจาก Acuff-Rose Musicเ จ้าของลิขสิทธิ์ ต่อมาในปี ค.ศ.1993 Acuff-Rose Music 
เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงได้ยื่นฟ้องต้นสังกัดของวงดนตรี “2 Live Crew” ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลชั นต้น
วินิจฉัยว่าเพลงที่วงดนตรี“2 Live Crew”เรียบเรียงใหม่ถือว่าเป็นการล้อเลียน (Parody) เพลงเดิม 
และการล้อเลียนนั นไม่ถือว่าขัดต่อหลักการใช้ที่เป็นธรรม เพราะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลัก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ศาลอุทธรณ์กลับวินิจฉัยว่า กรณีนี ไม่สามารถน้าหลักการใช้ที่
เป็นธรรมมาใช้เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เพราะงานชิ นใหม่ได้น้าส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของ
งานชิ นเดิมมาสร้างสรรค์เพ่ือการแสวงหาก้าไร แต่ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษากลับให้ทางต้นสังกัดของ
วงดนตรี“2 Live Crew”ชนะ โดยได้วางหลักเกณฑ์พิจารณาหลักการใช้ที่เป็นธรรมไว้ 4 ข้อหรือที่
เรียกว่า Four Factor7 

                                           
6 Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music Inc. 
7 หลักเกณฑ์พิจารณาหลักการใช้ท่ีเป็นธรรม (Four Factor) 
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ศาลให้ความเห็นว่าปัจจัยเรื่องการใช้ในเชิงการค้าเพียงประการเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้เป็น
ข้อสนับสนุนให้งานชิ นใหม่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามหลักการใช้งานโดยธรรม ปัจจัยดังกล่าวเป็น
เพียง 1 ใน 4 ประการที่ต้องพิจารณาเท่านั น ยิ่งงานชิ นใหม่มีการแปลงรูป (transformative) ไปจาก
งานชิ นเดิมมากเท่าใด ปัจจัยประการอ่ืนๆที่ใช้ในการพิจารณาก็ยิ่งมีน ้าหนักน้อยลงมากเท่านั น เหตุผล
ของศาลอุทธรณ์ที่ว่างานเพลงของวงดนตรี“2 Live Crew”ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะน้าส่วนที่เป็น
สาระส้าคัญของงานชิ นเดิมมาใช้นั น ศาลฎีกาพิพากษากลับโดยเห็นว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ที่การ
ล้อเลียนจะต้องน้าส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของงานเดิมมาใช้และส่วนที่เป็นสาระส้าคัญนั่นเองย่อมเป็น
เป้าหมายของการล้อเลียน การน้างานมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการล้อเลียน จึงเป็นการใช้งานเพ่ือ
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างไปจากงานเดิม หรือที่ศาลเรียกว่า “Transformative Works”  ทั งนี ศาลฎีกา
ยังเห็นว่า งานล้อเลียนดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการลดทอนมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเป็นการแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดของงานชิ นเดิม เนื่องจากถือว่างานทั งสองชิ นอยู่กันคนละตลาด และศาลฎีกาในคดี นี ได้ให้ค้า
นิยามค้าว่า “Transformative Works” ไว้ว่า หมายถึง การดัดแปลงงานในลักษณะที่วัตถุประสงค์
ของงานที่ดัดแปลงเปลี่ยนไปจากงานเดิมหรือไม่เป็นการไปแทนที่วัตถุประสงค์ในงานเดิม หรือ มีการ
เพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในการดัดแปลง อันท้าให้งานดัดแปลงดังกล่าวเกิดวัตถุประสงค์ใหม่ หรือ
สุนทรียภาพใหม่ขึ นมา8  ซึ่งงานที่เกิดจากการดัดแปลงในลักษณะดังกล่าวนี เรียกว่า งานแปลงรูป  
(Transformative Works) และถือว่าเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

ดังนั น จากค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา การน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมา
ดัดแปลงเป็นกรณีพิเศษบางประการด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากงานเดิม เช่น เพ่ือการแสดง

                                                                                                                         
1.ลักษณะของการใช้ (เช่นใช้ในเชิงการค้าหรือใช้โดยไม่แสวงหาก้าไร)  
2.ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์  
3.ปริมาณอัตราส่วนของงานชิ นเดิมที่น้ามาใช้ในงานชิ นใหม่ 

  4.ผลกระทบของงานชิ นใหม่ต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจและตลาดที่เป็นไปได้ของงานชิ นเดิม 
8 Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music Inc. "A work is 

transformative when the new work does not merely supersede the objects of the 
original creation but rather adds something new, with a further purpose or different 
character, altering the first with new expression, meaning, or message." 
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ความคิดเห็น การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือ การล้อเลียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
มีแนวโน้มที่จะเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ของประเทศสหรัฐอเมริกา9  

จะเห็นได้ว่าการดัดแปลงงานของผู้อ่ืน โดยน้าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากงาน
เดิมนั น (งานแปลงรูป) แม้จะกระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ดี
ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูปดังกล่าวโดยหยิบยกการใช้งานโดย
ธรรมมาใช้เป็นข้อยกเว้น คดีนี จึงเป็นคดีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ความส้าคัญกับหลักเสรีภาพในการพูด เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น โดยจะไม่น้า
เงื่อนไขการละเมิดลิขสิทธิ์มาเป็นข้อจ้ากัดการแสดงออกขอบุคคล 

 ดังนั น จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความส้าคัญแก่การให้ความคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์ใหม่ๆเป็นอย่างมาก และการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป 
(Transformative Works) ในฐานะงานสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งที่เข้าลักษณะการใช้งานโดยธรรม 
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ น ซึ่งสอดคล้องกับบัญญัติเรื่องการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา10 โดยมีข้อความว่า ให้อ้านาจรัฐสภา
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และงานศิลปะที่เป็นประโยชน์ โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
งานเขียนหรือการค้นพบแก่ผู้ประพันธ์หรือผู้ประดิษฐ์ในเวลาจ้ากัด นอกจากนี ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ อีก 
เช่น กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภากฎหมายที่เกิดจากค้าพิพากษาของศาล กฎระเบียบของเจ้าพนักงาน 
ในหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายในระดับมลรัฐ 

 

                                           
9“Copyright exceptions or generally known as fair use, are any copying of 

copyrighted material done for a certain special case and “transformative” purpose 
such as to comment upon, criticize or parody a copyrighted work without right 
holder’s permission.” อ้างถึงใน Dr. Wariya Lamlert, “Fair Use Defense for Parody under 
Copyright Law,” วารสารดุลพาห (กันยายน –ธันวาคม 2555): หน้า 181. 

10 The Constitution of the United States : Article I, Section 8, Clause 8:“The 
Congress shall have the power to Promote the Progress of Science and the useful 
Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to 
their respective Writings and Discoveries.” 
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2.2 ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์  

ด้วยความเจริญรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ นเมื่อได้มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์
ดีดและมีการพัฒนาแท่นพิมพ์ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 15 การน้าเทคโนโลยีเหล่านี มาใช้ท้าให้มี
ความเป็นไปได้ที่การพิมพ์สามารถเพ่ิมจ้านวนได้มากขึ นเป็นเท่าตัวและรวดเร็วนอกจากนั นยังมี
ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั น 

ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์ เริ่มต้นขึ นในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่ 15 ในประเทศ
อังกฤษเนื่องด้วยเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ นท้าให้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้สร้างสรรค์
และเจ้าของงานสร้างสรรค์ เพราะการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บุคคลอ่ืนสามารถน้างานนั นไปท้าซ ้า
และจ้าหน่ายได้เป็นจ้านวนมากจนท้าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความเสียหายท้าให้ในช่ วงเวลาดังกล่าวผู้มี
อ้านาจสูงสุดของประเทศต้องการควบคุมการตีพิมพ์และจ้าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ
โดยให้สิทธิเด็ดขาดการตีพิมพ์เหล่านั นกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์และผู้จ้าหน่ายหนังสือที่
ขายดีของกรุงลอนดอนในขณะนั น กล่าวคือถ้าบุคคลใดต้องการตีพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆจะต้องน้ามา
ยื่นให้เจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบว่าได้ด้าเนินการถูกต้องก่อนท้าการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์นั นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ โดยท้าการวางระบบการควบคุม ตรวจสอบ
การตีพิมพ์และจ้าหน่ายหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยการจัดระบบการจดทะเบียนสมาชิกกับบริษัทจน
กล่าวได้ว่าประเทศอังกฤษในขณะนั นจะไม่มีหนังสือที่สามารถตีพิมพ์ได้โดยไม่ได้ท้าการจดทะเบียนไว้
ก่อนและเมื่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจะมีสิทธิ์ตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือเหล่านั นต่อไปได้ 

จนถึงช่วงประมาณปีค.ศ.  1710 ประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายขึ นมาฉบับหนึ่งคือ  
The Statute of Anne กฎหมายฉบับนี เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกท่ีมีความทันสมัยในยุคนั นท้าให้
ผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในงานที่ตนสร้างสรรค์หากมีบุคคลใดมาท้าซ ้าเผยแพร่
งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตและงานนั นยังอยู่ในอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์บุคคลนั นย่อมเป็นผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวดังนั นอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี มีความชัดเจนในส่วนลิขสิทธิ์ของผู้เป็น
เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์11 

ในช่วงศตวรรษที่ 19 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมีการบัญญัติถึงสิทธิ์ของผู้ประพันธ์เพ่ิมขึ นมาโดยครอบคลุมไปถึงสิทธิ์
ต่องานที่น้าออกแสดงในที่สาธารณะด้วย การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จึงถูกพัฒนามาจนกลายเป็น
ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่ งเบื องหลังของการพัฒนาประกอบไป
ด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์ทางปัญญามี

                                           
11 จิรประภา มากลิ่น, ค้าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2558) หน้า28. 



 

 

11 

หลายแนวคิดทฤษฎีด้วยกันซึ่งแต่ละทฤษฎีและแนวคิด ก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป สามารถสรุป
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ได้ดังนี   

2.1.1 ทฤษฎีเสรีนิยม 
แนวคิดตามทฤษฎีนี  นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้แนวคิดในเชิงเสรีนิยมนี ไว้ว่า 

“ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดขึ นจากความนึกคิด ในการสร้างสรรค์ของมวลมนุษย์ชาตินั นเกิดขึ นจาก
สร้างสรรค์งาน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ นเป็นเอกเทศ เนื่องจากในการสร้างสรรค์งานๆหนี่ง ย่อมต้องอาศัย
ความคืดหรือแรงบัลดาลใจจากงานของผู้อื่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นักนิติศาสตร์จึงมีความเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดนี ว่า  ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่มของสังคมไม่ใช่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง โดยแนวคิดนี ถือว่า เป็นทรัพย์สินของมวลมนุษยชาติ และทรัพย์สินเหล่านั นควรตกเป็น
สมบัติสาธารณะซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถน้าไปใช้หรือเข้าถึงได้โดยเสรี เพ่ือเป็นกระแสแห่งการขับเคลื่อน
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป12 

2.2.2 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ  
ทฤษฎีนี กล่าวไว้ว่า เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็คือ เพ่ือให้

การรับรองสิทธิตามธรรมชาติของเจ้าของผลงานทางปัญญา  ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติเป็นแนวคิดที่
ได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ( Ander felt  1971 : 17 – 10) และในทุกวันนี  ก็
ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในบรรดานักกฎหมาย ในประเทศภาคพื นยุโรป ซึ่งยึดมั่นต่อ
การเคารพ สิทธิมนุษยชน แนวคิดว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในระบบ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังจะเห็นได้จาก ที่มีการรับรองธรรมสิทธิ(moral right)  แต่ในระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติไม่เป็นที่  ยอมรับเท่าใดนัก   ภายใต้ทฤษฎีนี   
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เกิดขึ นจากความเชื่อพื นฐานที่ว่า การให้ความคุ้มครองโดยรัฐ เป็น
การรับรู้ทางศีลธรรมที่เจ้าของมีอยู่เหนือผลงานทางปัญญาของตน  เมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือ
ท้าการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งใดขึ นมา ผลิตผลทางความคิดดังกล่าวก็จะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั น 
ด้วยเหตุนี  การที่บุคคลใดน้าเอาความคิดของผู้ประดิษฐ์ไปแสวงหาประโยชน์ โดยไม่มีอ้านาจจึงถือว่า
เป็นการกระท้าละเมิดอย่างร้ายแรง เทียบได้กับการไปลักทรัพย์ของผู้อ่ืน ซึ่งนักวิชาการบางกลุ่ม และ
บุคคลที่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มักจะเรียกขานการกระท้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาว่าเป็น “การขโมย” (stealing) หรือ “การเป็นโจรสลัด” ( piracy) และเช่นเดียวกัน
ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้ใช้ถ้อยค้าดังกล่าวเรียกขานประเทศ ก้าลังพัฒนาที่ไม่ได้จัดให้มีการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูงด้วย 

                                           
12 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั งที่ 2, [แก้ไขและเพ่ิมเติม], หนังสือ

ชุดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543). 
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            กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การขโมยทางความคิดนั นหมายถึง การน้าสิ่งที่กฎหมายสงวน
ไว้ ส้าหรับผู้ทรงสิทธิไปใช้โดยไม่มีอ้านาจ ถ้ากรณีมิใช่เป็นผลงานทางปัญญา ที่กฎหมายสงวนไว้
ส้าหรับผู้สร้างสรรค์แล้ว  บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็สามารถท่ีจะน้าเอาผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้ 
ซึ่งหากเป็นเช่นนี  ความคิดหรือผลงานทางปัญญาต่างๆ ก็หาได้ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ที่ท้าการพัฒนา
และคิดค้นในทุกกรณี  ดังเช่นที่ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติวางหลักเอาไว้ไม่เฉพาะแต่ความคิดหรือผลงาน
ทางปัญญาที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่านั นจึงจะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคล
นั น13  

ดังนั นหากมีบุคคลใดน้างานของผู้สร้างสรรค์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลเหล่านั นย่อม
เป็นผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในงานดังกล่าว ทั งนี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์
และถือเป็นสิทธิทางศีลธรรมอันเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆขึ นมา กฏหมาย
จึงต้องบัญญัติให้ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์ที่จะหวงกันงานของตนเองเพ่ือมีให้บุคคลอ่ืนน้างานของตนออกใช้
สอยโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ก่อน ในขณะเดียวกันผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิที่ จะน้างานของ
ตนไปใช้สอยได้ เช่น การท้าซ ้า การดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้
ประโยชน์ในงานของตนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลทางด้านความเป็นธรรมตามธรรมชาติเป็นการ
ค้านึงถึงสิทธิในทางศีลธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคล
เหล่านั นที่ได้ลงแรงสร้างสรรค์ผลงานออกมา แต่อย่างไรก็ดี การคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวจะมีความ
แตกต่างกันและขึ นอยู่กับกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศและเป็นข้อสังเกตว่าสิทธิ์ทางศีลธรรม
และสิทธิ์ทางเศรษฐกิจแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในด้านการให้ความคุ้มครอง ทั งนี การ
คุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวจ้าต้องค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศและสังคมจะได้รับจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ น
ด้วยมิเช่นนั นการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ก็มิอาจก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อสังคมส่วนรวม
เท่าท่ีควร14 

2.2.3 ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน  
ส้าหรับทฤษฎีนี  เป็นแนวคิดที่เกิดขึ นจากความคิด ในการสร้างสรรค์ งานทางด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา เมื่อมีการก่อให้เกิดงานการแสดงออกมาซึ่งความคิดแล้ว ถือว่าเป็นสิทธิประเภทหนึ่งอัน

                                           
13 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์ , พิมพ์ครั งที่ 2 

แก้ไขเพ่ิมเติม-ปรับปรุงใหม่. (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2544) หน้า 26-27. 
14 จิรประภา มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 28-30. 
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อาจถือได้ว่าเป็นวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง และสิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์ ที่เจ้าของสิทธิ
ควรได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับสิทธิในทางแพ่งโดยทั่ว ๆ ไป15    
            จากทฤษฎีของนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาให้เป็นระบบ มีการให้
ความคุ้มครอง และก้าหนดกรอบแห่งสิทธิอันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  ซึ่ง
ต่อมาวิวัฒนาการในแนวคิดในเรื่องของการให้ความคุ้มครอง ในเรื่องสิทธิต่างๆ ได้มีการพัฒนา
โดยรวมรวมเอาสิทธิต่างๆ ข้างต้นมาจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั งก้าหนดสิทธิต่างๆ เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา ( Intellectual Property) ซึ่งหมายถึงสิทธิตามกฎหมายอันเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ อันเกิด
จากการใช้ความคิดและสติปัญญาของมนุษย์  แต่เดิมสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็นลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ต่อมาเมื่อมีการจัดระบบทรัพย์สินทางปัญญา ได้แยกสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 2 สาขา  คือ 
(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิต หรือ
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร   
(2) ทรัพย์สินทางวรรณกรรมและศิลปกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ของ
มนุษย์  เกี่ยวกับแสดงออกซ่ึงความคิด อันได้แก่สิทธิทางลิขสิทธิ์16  
 จากทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองผู้สร้าง
สรรค์ที่ใช้ความเพียรพยายาม ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานขึ นมา ซึ่งเ จตนารมณ์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องการที่จะสนับสนุนให้บุคคลสร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ นมา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั น เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงงานประเภท 
Transformative Works นั น จะเห็นได้ว่า ผู้ดัดแปลงงานที่หยิบยืมงานของบุคคลอ่ืนมาใช้ในการ
ดัดแปลง จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ชิ นใหม่ขึ นมา ซึ่งเป็นการน้ามาสร้างสรรค์งานในวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างจากงานเดิมนั น ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อวัตถุประสงค์ในงานแตกต่างกัน ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจต่อเจ้าของงานเดิม และการหยิบยืมงานของผู้อ่ืนมาดัดแปลงนั น สอดคล้องกับทฤษฎี
เสรีนิยมที่มองว่า บุคคลจะสร้างสรรค์งานขึ นด้วยตนเองทั งหมดโดยไม่อาศัยความคิดของบุคคลอ่ืนไม่
ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงท้าให้งานดัดแปลงประเภท Transformative Works
ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

                                           
15 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า8. 
16 ยรรยง พวงราช, “, ทรัพย์สินทางปัญญา: ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และ

ความส้าคัญ,” บทบัณฑิต 54: 2541 2541 (n.d.): หน้า 18. 
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2.3 การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ  

2.3.1 อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention)  
อนุสัญญากรุงเบิร์นในด้านของงานอันมีลิขสิทธิ์ จะมุ่งให้ความคุ้มครองงานด้านศิลปกรรม

และวรรณกรรม (literary and artistic works) คือให้ความคุ้มครองกับผลงานที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ด้วยตัวผู้สร้างสรรค์เองทุกชนิด โดยไม่มีการประเมินคุณค่าด้านวรรณกรรมหรือศิลปกรรม
ของผลงานนั น และแนวคิดในการสร้างสรรค์นั นไม่จ้าเป็นต้องมาจากความคิดของผู้สร้างสรรค์เอง แต่
ผู้สร้างสรรค์ต้องสร้างสรรค์เอง โดย Article2 ของอนุสัญญาเบิร์น (The Berne Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works) ก้าหนดว่า “ค้าว่า “ผลงานด้านศิลปกรรมและ
วรรณกรรม”รวมถึงการผลิตผลงานทุกอย่างในด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปกรรม โดยไม่ว่าวิธีการ
สร้างสรรค์จะเป็นชนิดใดก็ตาม” อนุสัญญาให้รายชื่อตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ที่ได้รับความ
คุ้มครองดังนี  หนังสือ หรือผลงานวรรณกรรมด้านอ่ืนๆ ผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพวาด ผลงาน
การแปล การดัดแปลง การเรียบเรียงผลงานด้านดนตรี หรือการดัดแปลงผลงานด้านวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมอ่ืนๆ โดยจะได้รับความคุ้มครองในฐานะผลงานการสร้างสรรค์ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์ไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานที่น้ามาแปล ดัดแปลง หรือเรียบเรียง เป็นต้น 

 
 2.3.2 ความตกลงความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (WTO    
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) (TRIPS 
Agreement)  

ความตกลงทริปส์ (TRIPs)มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุม7
ประเภท ได้แก่ ลอขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวเนื่อง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่ งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบวงจรรวม และการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย ซึ่งในด้าน
การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์นั น ความตกลงทริปส์ (TRIPs)ได้ก้าหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกต้องให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) กล่าวคือ ความตกลงทริปส์ 
(TRIPs)ให้ประเทศภาคีสามชิกปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงเบิร์นเป็นหลักนั่นเอง  

2.3.3 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  
ประเภทงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ งาน
ลิขสิทธิ์ทั่วไป (Copyrights Works) และ งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (Derivative Works) 
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 1) งานลิขสิทธิ์ทั่วไป (Copyrights Works)  

 ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นในด้านของงานอันมีลิขสิทธิ์นั นได้บัญญัติไว้ในมาตรา2(1)17 

โดยมุ่งคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท วรรณกรรมและศิลปกรรม (Literary and artistic works)

ซึ่งรายละเอียดของงานที่ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงงานทุกประเภทในแผนกวรรณกรรม ความเป็น

เจ้าของทั งศาสตร์และศิลป์ จะเป็นวิธีการหรือรูปแบบของการแสดงออก เช่น หนังสือ จุลสารและงาน

เขียนอ่ืนๆ งานบรรยาย ค้าปราศัย สุนทรพจน์ ค้าเทศนา และงานอ่ืนๆที่เป็นลักษณะเดียวกันงาน

ละครหรือ งานละครเพลง การแสดงบัลเล่ย์ งานและการบันเทิงในการแสดงละครใบ้ งานเรียบเรียง

เสียงประสานซึ่งไม่มีค้าร้อง งานภาพยนต์ที่ซึ่งเป็นงานผสมผสานของงานที่แสดงออกโดยขั นตอน

คล้ายคลึงกับงานภาพยนต์ งานวาดภาพ พิมพ์ภาพ งานสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม งานพิมพ์หรือ

แกะสลักและงานพิมพ์หิน งานถ่ายภาพซึ่งเป็นงานผสมผสานที่แสดงออกโดยขั นตอนที่คล้ายกับงาน

ภาพถ่าย งานของการใช้ศิลป์ ภาพประกอบ ภาพแผนที่ ภาพสเก็ตช์และงานสามมิติที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ประเทศ ภูมิประเทศสถาปัตยกรรมหรือวิทยาศาสตร์ 

 โดยในเหล่าประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิร์นจะต้องน้าไปอนุวัติการณ์
ในรูปแบบเดียวกัน อาทิเช่น ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกได้มีการก้าหนดประเภท
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา6 ดังนี  

                                           
17 Berne Convention, Article2 Protected Works: (1) The expression “literary 

and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic 
domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, 
pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the 
same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; 
cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process 
analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, 
engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works 
expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, 
maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 
topography, architecture or science. 
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1) งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ค้าปราศรัย รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
2) งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ นเป็น
เรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 
3) งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งานศิลป
ประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
4) งานดนตรีกรรม เช่น ค้าร้อง ท้านอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยกและเรียบ
เรียงเสียงประสานแล้ว 
5) งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสที่บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยล้าดับของภาพหรือ
ภาพและเสียงอันสามารถท่ีจะน้ามาเล่นซ ้าได้อีก เป็นต้น 
6) งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั นด้วย 
7) งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น แผ่นเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ที่บันทึกข้อมูลเสียงทั งนี  ไม่รวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 
8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียงหรือภาพทาง
สถานีโทรทัศน์ 
9) งานอ่ืนใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ18 

ทางด้านความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์นั น
ให้ประเทศสมาชิกปฎิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา1ถึง21ของอนุสัญญากรุงเบิร์น ภาพรวมมุ่งให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์โดยการก้าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานขั นต่้าเอาไว้ ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ในความตกลงทริปส์ แต่อาจคุ้มครองสูงกว่าได้
โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปส์  
  2) งานดัดแปลง (Derivative Works)  

                                           
18 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  
มาตรา6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 

นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือ
ท้างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
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ในอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) มาตรา2(3) บัญญัติให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่
งานดัดแปลง (derivative works) โดยแยกออกจากงานรวบรวม (compilation works) ซึ่งงาน
ดัดแปลงดังกล่าวตามนิยามของอนุสัญญากรุงเบิร์นนั น หมายความรวมถึง การแปล การดัดแปลง การ
เรียบเรียงดนตรี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 19 ส่วนงาน
รวบรวมจะอยู่ในมาตรา2(5) หมายถึง การรวบรวมงานประเภทวรรณกรรมและศิลปกรรม โดยการ
จัดเรียง จัดวางเนื อหา เช่น สาราณุกรม เป็นต้น20  ทั งนี  เช่นเดียวกับบทบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่แยกงานทั งสองประเภทนี ออกจากกัน   

การที่กฎหมายลิขสิทธิ์แยก งานรวบรวม (Collections)  และ งานดัดแปลง (derivative 
works)  ออกจากกันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างงานทั งสองประเภท กล่าวคือ งานรวบรวม 
(Collections) หมายถึง การคัดเลือกและจัดเรียงส่วนประกอบของงานก่อนหน้าขึ นใหม่โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายในงานนั น แต่งานดัดแปลง (derivative works) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
รูปแบบภายในตัวงานเดิมด้วย   
  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาในมาตรา 103(a) และ (b)21 บัญญัติให้ความ
คุ้มครองแก่งานดัดแปลงโดยสามารถแยกเงื่อนไขการคุ้มครองออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี  

                                           
19Berne Convention, Article2(3) Translations, adaptations, arrangements of 

music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original 
works without prejudice to the copyright in the original work. 

20Berne Convention, Article2(5) Collections of literary or artistic works such as 
encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement 
of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without 
prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. 

21Section103 (a) The subject matter of copyright as specified by section 102 
includes compilations and derivative works, but protection for a work employing 
preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the 
work in which such material has been used unlawfully.(b) The copyright in a 
compilation or derivative work extends only to the material contributed by the 
author of such work, as distinguished from the preexisting material employed in the 
work, and does not imply any exclusive right in the preexisting material. The 
copyright in such work is independent of, and does not affect or enlarge the scope, 
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1. งานดัดแปลงหยิบยืมงานก่อนหน้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
การคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ที่ได้หยิบยืมงานของผู้อ่ืนมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน 

โดยขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานเดิมแล้ว งานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ นจะได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวจะมีลิขสิทธิ์เหนืองานที่ตนได้
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่กฎหมายก้าหนดเช่นเดียวกับผู้ที่สร้างสรรค์งานด้วย
ตนเองทั งหมด 

2. งานดัดแปลงที่หยิบยืมงานก่อนหน้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์นั น จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้

สร้างสรรค์งานหยิบยืมงานของผู้อ่ืนมาใช้สร้างสรรค์งานโดยไม่ได้รับอนุญาต22 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการ
หยิบยืมงานนั นมาจะไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ก็อาจถือเป็นการหยิบยืมมา
โดยถูกต้องตามกฎหมายได้ หากการหยิบยืมนั นเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use) ซึ่งใน
กรณีหลังนี งานที่ถูกหยิบยืมมาดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์23 
  3) งานแปลงรูป (Transformative Works) 

 ใน Berne Convention ไม่มีการให้ค้านิยาม หรือ มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง
แก่งานแปลงรูป (Transformative Works) ไว้โดยตรง มีเพียงในมาตรา2ที่กล่าวถึงการให้ความ
คุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) ดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั น24  

 แต่อย่างไรก็ดี ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้หลักการเรื่อง งานแปลงรูป 
(Transformative Works) ในการวินิจฉัยคดี โดยศาลวินิจฉัยในประเด็นงานแปลงรูป 
(Transformative Works) ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของการใช้งานโดยธรรมตามมาตรา

                                                                                                                         
duration, ownership, or subsistence of, any copyright protection in the preexisting 
material. 

22Section103 (a) The subject matter of copyright as specified by section 102 
includes compilations and derivative works, but protection for a work employing 
preexisting material in which copyright subsists does not extend to any part of the 
work in which such material has been used unlawfully. 

23 ซ้องนาง วิพุธานุพงษ์: ถกลิขสิทธิ์ กรณีแปลงานโดยไม่ขออนุญาต และแปลงภาพในมานีมี
แชร์ | ประชาไท Prachatai.Com,”https://prachatai.com/journal/2013/09/48714. 

24 Berne Convention, Article 2 Protected Work; 3. Derivative works. 
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107 โดยปรากฎชัดเจนในค้าวินิจฉัยของศาลคดี Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. ในปี 
199425เป็นต้นมา 

ทางด้านงานวิชาการหลักการเรื่อง งานแปลงรูป (Transformative Works) ถูกกล่าวถึงใน
บทความวิชาการ Harvard Law Review ที่เขียนโดยผู้พิพากษาลีวัล (Pierre N. Leval) โดยมี
ใจความว่า การพิจารณาว่าการกระท้าหนึ่งจะเป็นการใช้ที่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาเป็น
ประการแรกว่า งานใหม่นั นมีการแปลงรูปงาน (Transformation) ไปจากงานเดิมมากน้อยเพียงใด 
โดยเป็นการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขข้อแรกของมาตรา 107(1) คือ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน โดยได้เปรียบเทียบว่า แม้ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่องานเดิม (Market Harm) ในเงื่อนไขข้อที่ 
4 จะถือเป็นเงื่อนไขส้าคัญของการพิจารณาการใช้งานโดยธรรมก็ตาม แต่การแปลงรูปงาน 
(Transformation) ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการใช้งานโดยธรรม กล่าวคือ หากงานใหม่ได้ถูกดัดแปลงใน
ลักษณะที่เรียกว่า งานแปลงรูป (Transformative Works) ไปจากงานเดิมมากเท่าใด เงื่อนไขข้ออ่ืน 
ๆ ของมาตรา107ก็จะลดความส้าคัญลงไปมากเท่านั น26งานแปลงรูป (Transformative Works) จึง
เปรียบเสมือนกุญแจส้าคัญที่น้าไปสู่ข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) 

ทางด้านของประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศไทยยังไม่ปรากฎว่ามีการน้าหลักการเรื่องงาน
แปลงรูป (Transformative Works) ดังกล่าวมาใช้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ เหมือนเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศส่วนใหญ่จะมีการให้ความคุ้มครอง งานดัดแปลง (Derivative Works) เท่านั น 
ทั งนี  งานแปลงรูป (Transformative Works) มีลักษณะแตกต่างกับ งานดัดแปลง (Derivative 
Works) กล่าวคือ งานแปลงรูป (Transformative Works) ต้องเป็นการดัดแปลงในลักษณะที่
วัตถุประสงค์ของงานถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ งานเดิม และงานที่สร้างสรรค์ใหม่ มี
วัตถุประสงค์ของงานที่แตกต่างกัน แต่งานดัดแปลง (Derivative Works) เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและลักษณะที่แสดงออกเพ่ือน้าเสนองานเท่านั น ยกตัวอย่างเช่น การน้านวนิยายเรื่องสี่
แผ่นดิน มาดัดแปลงท้าเป็นละครเวที กรณีนี เป็นการดัดแปลงงาน (Derivative Works) ไม่ใช่งาน
แปลงรูป (Transformative Works) เนื่องจากการที่น้านวนิยายมาจัดท้าเป็นละครเวที วัตถุประสงค์
ของงาน ยังคงไม่เปลี่ยนไป คือ ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของสี่แผ่นดินเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน
รูปแบบการน้าเสนอใหม่เท่านั น แต่วัตถุประสงค์ของงานยังคงเหมือนเดิม 
  

                                           
25 Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music Inc. 
26 Pierre N. Leval, “Toward a Fair Use Standard,” 103 Harvard Law Review 

1105, 1109, 1116 1990 (n.d.). 
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2.3.4 สิทธิของผู้ทรงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูปภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
1) สิทธิในทางเศรษฐกิจ (ECONOMICS RIGHTS) 
สิทธิในทางเศรษฐกิจ หมายถึง อ้านาจอันชอบธรรมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่จะได้รับ

ประโยชน์จากลิขสิทธิ์เป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท้าขึ น  ผู้
สร้างสรรค์งานซึ่งเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ สามารถใช้ประโยชน์สิ่งนั นได้ตามความต้องการและ
ผู้อ่ืนไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้สิ่งนั นโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ
สามารถใช้สิ่งที่ตนมีกรรมสิทธิ์โดยไม่ค้านึงถึงสิทธิอ่ืนที่กฎหมายก้าหนดและผลประโยชน์ของผู้อ่ืนใน
สังคมได้  ในท้านองเดียวกัน เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานการสร้างสรรค์ของตนได้
ตามต้องการ และสามารถหวงห้ามมิให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิอันเกิดจากลิขสิทธิ์
ในผลงานที่ได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งให้สิทธิในการอนุญาตบุคคลที่สามให้ใช้
ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิทธิและผลประโยชน์ที่กฎหมายยอมรับ  

สิทธิทางเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกับ สิทธิทางศีลธรรมในแง่ที่ว่าสิทธิในทางศีลธรรมเป็น
การให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ด้วยการค้านึงถึงจิตใจ หรือ เป็นการให้ก้าลังใจผู้สร้างสรรค์มากกว่า
มองในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั นแม้ผู้สร้างสรรค์จะไม่ได้ลงทุนใดๆเลยในการสร้างสรรค์
ผลงานขึ นมาแต่หากเขาได้ใช้สติปัญญาของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานขึ นมาแล้ว กฎหมายควรให้
การคุ้มครองผู้สร้างสรรค์เพ่ือความเป็นธรรมและเพ่ือให้เขาเกิดก้าลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
แต่ในทางกลับกันนั น สิทธิในทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ค้านึงถึงผลประโยชน์ในทางการค้าการลงทุนทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรมกล่าวคือเมื่อผู้สร้างสรรค์ลงทุนลงแรงไปแล้ว ควรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
การที่มีบุคคลอ่ืนน้างานของเขาไปใช้ ทั งนี ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) ได้มีการ
กล่าวถึงสิทธิในทางเศรษฐกิจ ไว้ดังนี  

1) สิทธิในการแปล (ARTICLE 8 RIGHT OF TRANSLATION)  
2) สิทธิในการท้าซ ้า (ARTICLE 9 RIGHT OF REPRODUCTION)  
3) สิทธิบางอย่างในงานประเภทละครและดนตรี 
 อันประกอบไปด้วย สิทธิในการแสดงงานต่อสาธารณะ และสิทธิเกี่ยวกับการแปล (Article 

11 Certain Rights in Dramatic and Musical Works)  อันประกอบด้วย 1.สิทธิที่จะจัดแสดงงาน
ในที่สาธารณะ และ 2.สิทธิที่จะแปลงานละครหรืองานดนตรีเป็นภาษาอ่ืน 

4) สิทธิในงานแพร่ภาพแพร่เสียง 
 (Article 11bis Broadcasting and Related Rights) อันประกอบไปด้วย 1. สิทธิเกี่ยวกับ

การกระจายเสียงและการสื่อสารไร้สายอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิในการออกอากาศสาธารณะหรือการ
ออกอากาศซ ้าซึ่งงานแพร่ภาพแพร่เสียง 2. สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ 3. สิทธิในการบันทึก
หรือการบันทึกชั่วคราว 
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5) สิทธิบางอย่างในงานประเภทวรรณกรรม  
อันประกอบไปด้วย 1.  สิทธิในน้าเสนองานต่อสาธารณะ 2. สิทธิ เกี่ยวกับการแปล  

(Article 11ter  Certain Rights in Literary Works)  
6) สิทธิในการดัดแปลงหรือแก้ไขงาน 
ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิดัดแปลงงานของตนและอนุญาตให้ผู้ อ่ืนดัดแปลงงานของตนได้  

(Article 12 Right of Adaptation, Arrangement and Other Alteration)  
7) สิทธิในงานถ่ายท้าภาพยนตร์และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันประกอบไปด้วย 1. สิทธิในการดัดแปลงและท้าส้าเนาภาพยนตร์ สิทธิในการท้าซ ้า สิทธิใน

การเผยแพร่งานไปยังสาธารณะ 2. สิทธิการดัดแปลงงานภาพยนตร์ (Article 14 Cinematographic 
and Related Rights)  

ส้าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความส้าคัญเรื่องสิทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยมอง
ไปที่ผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์งาน ย่อมจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวกล่าวคือผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์
ย่อมมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในงานของตน ไม่ว่าจะท้าซ ้าไว้ใช้เอ งหรือท้าซ ้าเพ่ือน้าออกไปสู่สาธารณะ ให้
เช่า การแสดงท้าให้ปรากฏต่อสาธารณะชน การแพร่ภาพแผ่นเสียง หรือการดัดแปลงงานต่างๆไม่ว่า
จะเป็นงานวรรณกรรมภาพยนตร์ งานบันทึกเสียง หรืองานแพร่ภาพแผ่นเสียงเป็นต้น ซึ่งหมายความ
ว่าหากบุคคลใดน้างานของผู้สร้างสรรค์ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตหรือความยินยอมก่อนย่อมเป็นผู้
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว 

ส้าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกัน ให้ความส้าคัญในเรื่องสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มองในเรื่องของการใช้
ประโยชน์หรือการแสวงหาประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมี
สิทธิ์ที่จะท้าซ ้า จ้าหน่ายจ่ายโอนหรือ ให้เช่างานต่าง ๆ ของตน รวมถึงการดัดแปลงงานเป็นต้น   

จะเห็นได้ว่า สิทธิในการดัดแปลงงาน เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียวที่
ในหลายๆประเทศให้ความส้าคัญค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 
รวมถึงประเทศไทย ต่างบัญญัติถึงสิทธิในทางเศรษฐกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นไปในแนวทางที่
สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) ดังเช่นที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศเหล่านี 
ได้ก้าหนดให้สิทธิผู้สร้างสรรค์หรือผู้เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นหลักการเดียวกัน กล่าวคือ 
เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท้าการดัดแปลงงานของตนได้ในฐานะที่เป็น
เจ้าของงาน บุคคลอ่ืนจะน้างานดังกล่าวไปดัดแปลง จะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเท่านั น ดังนั น หากบุคคลใดกระท้าการดัดแปลงงานของผู้สร้างสรรค์โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงงานในลักษณะใดก็ตาม โดยหลักการแล้ว
ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2) สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) 

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ  ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความ

คุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) เอาไว้ หาได้นิยามความหมายของ ค้าว่า 

“Moral Rights” เอาไว้ไม่ แต่อย่างไรก็ดีใน Black’s Law Dictionary ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า หลัก

กฎหมายทางภาคพื นยุโรป ว่าด้วยบูรณภาพทางศิลปะอันเกี่ยวกับสิทธิแก่ศิลปิน ในการปกป้องไม่ให้

บุคคลอ่ืนท้าการดัดแปลง โดยปราศจากการอนุญาตจากศิลปินผู้สร้างสรรค์งานนั น ซึ่งสิทธิในมาง

ศีลธรรมนี  อยู่บนพื นฐานความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศิลปินของงานนั น และระหว่างศิลปินกับงาน

สร้างสรรค์ของศิลปินนั น27 

นักปรัชญาชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Georg Wilheim Friedrich Hegel (Hegel) ผู้คิดค้นปรัชญา 
ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personality) ที่กล่าวว่า เมื่อมนุษย์สามารถขับเจตนาเสรีออกมาสู่
ภายนอกได้ เจตนาเสรีดังกล่าวจะรวมเข้ากับแนวความคิดของลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคน ภาย
กรอบความคิดของ Hegel ได้สร้างเงื่อนไขสองประการขึ นมาเพ่ือคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานแต่ละคน 
ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนากลายเป็นหลักการของ “moral rights” กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์งานแต่ละชิ นต้อง
ได้รับความคุ้มครองที่ส้าคัญสองประการ ประการแรกคือ ผู้สร้างสรรค์งานจะต้องได้รับสิทธิในการระบุ
ถึงหรือการอ้างว่าเป็นเจ้าของงาน เพ่ือแสดงถึงการยอมรับรู้งานของผุ้สร้างสรรค์นั น และประการที่
สอง คือ ผู้สร้างสรรค์ต้องมีสิทธิที่จะหวงห้ามไม่ให้งานของตนถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  เพราะงาน
สร้างสรรค์ที่แสดงออกมาแต่ละชิ นของผู้สร้างสรรค์นั นแสดงให้เห็นถึงบุคลิกเฉพาะ (Personality) 
ของผู้สร้างสรรค์คนนั น ๆ ซึ่งผู้อื่นจะท้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปไม่ได้28 

สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) เกิดขึ นครั งแรกในประเทศยุโรป เดิมเรียกว่า 
สิทธิของนักประพันธ์ (Right of authorship) มีขึ นเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ให้ความ
เคารพแก่ผู้ประพันธ์ ซึ่งแต่ละประเทศได้ให้ความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป จนมีการลงนามใน
อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) โดยบทบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้

                                           
27  Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, (Minnisota : West Publishing 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Co., 1990) P.497. 
28 จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, “หลักเหตุผลในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” (นิติศา

สตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, n.d.). 
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สร้างสรรค์ (Moral Rights)  อยู่ใน ข้อ6ทวิ (Article 6bis)29 ซึ่งจากบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงเบิร์น 
สามารถสรุปหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)  ได้ดังนี  

(1) สิทธิในการแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน (RIGHT OF PATERNITY)  

 ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิที่จะเรียกร้องให้ชื่อของตนปรากฏในที่เหมาะสมในทุกส้าเนางานและ
อ้างสิทธิในความเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั นได้ตลอดเวลา สิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอ่ืนกล่าวอ้างความเป็น
ผู้สร้างสรรค์ในงานนั น และสิทธิที่จะห้ามบุคคลอ่ืนใช้ชื่อของตนในงานที่ตนมิได้เป็นผู้สร้างสรรค์30 

                                           
29 Article 6bis Moral Rights: 
1. To claim authorship; to object to certain modifications and other 

derogatory actions; 
2. After the author's death;  
3. Means of redress 

(1) Independently of the author's economic rights, and even after the 
transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the 
work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other 
derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his 
honor or reputation. 

(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding 
paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the 
economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by 
the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries 
whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does 
not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out 
in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his 
death, cease to be maintained. 

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this 
Article shall be governed by the legislation of the country where protection is 
claimed. 
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(2) สิทธิในการห้ามการกระท า บิดเบือน ดัดแปลง การปรับเปลี่ยนงานอันจะเป็นที่

เสียหายต่อเกียรติ และ ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า สิทธิในการคงไว้

ซึ่งบูรณภาพของาน (RIGHT OF INTEGRITY) 

 การให้ความคุ้มครองสิทธิในการรักษาบูรณภาพของงานนี  ตั งอยู่บนแนวคิดที่ว่า งานคือสิ่งที่
สะท้อนบุคลิกภาพของผู้สร้างสรรค์ ดังนั น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจึงเป็นการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคลิกภาพและศักดิ์ศรีของผู้สร้างสรรค์ 
 สิทธิในการรักษาบูรณภาพของงาน โดยการห้ามมิให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท้าโดยประการ
อ่ืนแก่งาน อันอาจน้าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงเกรียติคุณของผู้สร้างสรรค์นั น มีลักษณะเป็นสิทธิที่
ยกเว้นสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) กล่าวคือ โดยหลักกรรมสิทธิ์แล้ว ผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิ่งใดย่อมมีสิทธิที่จะกระท้าการใด ๆ กับทรัพย์ดังกล่าวนั นก็ได้ แต่เนื่องจากวัตถุ แห่งสิทธิของ
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพย์ประเภทอ่ืน ดังนี  สิทธิของผู้
สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จึงเป็นสิทธิพิเศษท่ีเป็นข้อยกเว้นของหลักกรรมสิทธิ์ 

สิทธิที่ห้ามกระท้าการบิดเบือน ดัดแปลงงาน หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น2ระบบ คือ ระบบเด็ดขาด และ ระบบไม่เด็ดขาด ซึ่งในระบบเด็ดขาดนั นผู้
สร้างสรรค์งานจะได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าการแก้ไข ตัดทอน เปลี่ยนแปลงงานนั นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์หรือไม่ ประเทศที่ ใช้ระบบนี ได้แก่ 
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เป็นต้น 
 ส่วนระบบไม่เด็ดขาดนั น ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อ สามารถพิสูจน์ได้ว่าการ
แก้ไข ตัดทอน ดัดแปลงงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ ประเทศที่
ใช้ระบบนี  ได้แก่ เยอรมัน อิตาลี เดนมาร์ก ลักเซมเบอร์ก เนเธอแลนด์ รวมถึง ประเทศไทยด้วย31 

ดังนั น สิทธิในการดัดแปลงงาน จึงเป็นสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานซึ่งกฎหมายมุ่งจะที่ปกป้อง
ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ จากการกระท้าของบุคคลอ่ืน เช่น การแก้ไข ดัดแปลง ตัดทอน
ส่วนส้าคัญของงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยการกระท้าดังกล่าว อาจส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจ และ

                                                                                                                         
30 ปัญญาพน เจริญพานิช, ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงตาม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ . ศ . 2537 ( นิ ติ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน้า37-40. 

31 อมรา ทรัพย์ไพศาล, “ธรรมสิทธิของผู้สร้างสรรค์  Moral Rights of the Author” (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530). 
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การวิพากษ์วิจารณ์ในเนื อหาของงานสร้างสรรค์ อันจะกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์32 
เมื่อพิจารณากรณีงานแปลงรูป (Transformative Works) แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)หรือไม่นั น ต้องพิจารณาว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศ
นั น ๆ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ไว้อย่างไร เนื่องจาก
ในแต่ละประเทศจะมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเป็นประเทศที่ใช้
ระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์แบบเด็ดขาด เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เพียงแค่
บุคคลอื่นน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลง บิดเบือน ตัดทอน โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการละเมิด
สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ของผู้สร้างสรรค์แล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่า การดัดแปลง 
บิดเบือน ตัดทอนนั น จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์หรือไม่ 

 

2.4 หลักการใช้งานโดยธรรมกับการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแปลงรูป 
(Transformative Works)  

 กฎหมายลิขสิทธิ์ มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั งทางเศรษฐกิจและ
ทางศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้ามกฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งที่จะสร้าง
ดุลยภาพในการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์และการแสวงประโยชน์จากงานสร้างสรรค์โดยสาธารณชน
หรือบุคคลอ่ืนในสังคม และกฎหมายลิขสิทธิ์ยังมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั งในทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการกระตุ้นการพัฒนาสติปัญญาของคนในชาติ อันเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดที่จะน้าไปสู่การพัฒนา
ต่อไป33 

2.4.1 แนวคิดของหลักการใช้งานโดยธรรม 
 อาจารย์ วัส  ติงสมิตร กล่าวถึงกรณีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้ที่เป็น

ธรรม (fair use) ไว้ว่า “พึงระลึกเสมอว่าเป็นการพบกันคนละครึ่งทางระหว่างประโยชน์ของผู้
สร้างสรรค์กับสังคม การใช้งานของผู้สร้างสรรค์จึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน (The use is free)” และ 
อาจารย์ไมตรี สุเทพากุล ก็กล่าวถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ว่า “เป็นความพยายามสร้างดุลแห่ง
ผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ โดยให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้งานลิขสิทธิ์ได้ตาม

                                           
32 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, (2543), หน้า 157. 
33 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ed., ลิขสิทธิ์คืออะไร? (นนทบุรี: กรม, 2544) หน้า1. 
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ความเหมาะสมโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นการจ้ากัดสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ลง
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ34 

โดยหลักแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครอง โดยจะให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของตนเอง อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์บางประการขึ นมาเพ่ือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ เพ่ือที่จะให้
สังคมได้รับประโยชน์ หรือ ได้ใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ทั งนี ด้วยเหตุผลที่ว่า องค์ความรู้ 
วิทยาการความรู้ต่างๆ และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของผู้ที่สร้างสรรค์งาน สร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมาก ขณะเดียวกันเมื่อผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม ได้สร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆขึ นมา ก็ควรที่จะให้คนในสังคมได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อสิ่งที่ตนได้สร้างสรรค์นั น 

ดังนั น หากไม่มีการก้าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สังคมก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากงานสร้างสรรค์ จนกว่าอายุลิขสิทธิ์จะสิ นไป ซึ่งเป็นการตัดโอกาสในการที่บุคคลอ่ืนในสังคมจะ
สร้างสรรค์งานใหม่ขึ นมา หลักในเรื่องของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม หรือ Fair Useเป็น
หลักการที่มีก้าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเบิร์น ข้อที่9(2)35 โดยให้ประเทศสมาชิกก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้
ในกฎหมายภายในของตนอนุญาตให้มีการท้าซ ้างานลิขสิทธิ์ได้ในบางกรณี ทั งนี  การกระท้าดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอันชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร โดยมีเจตนาส่งเสริมให้สามารถน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้
ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ หรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้อง
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน เช่น ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน
เพ่ือการศึกษา ต้องเป็นการใช้ในลักษณะที่ไม่ได้แสวงหาก้าไร ไม่ไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือการใช้ข้อมูลในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม ต้องมีการอ้างอิงให้รับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของงานดังกล่าว เป็นต้น 
  

                                           
34 ไมตรี สุเทพากุล, “การคุ้มครองลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ไทย” 22 เมษายน 2551 (n.d.). 
35 Berne Convention, Article9(2) It shall be a matter for legislation in the 

countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special 
cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation 
of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the 
author. 
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2.4.2 ความหมายของหลักการใช้งานโดยธรรม 
 หลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม หรือ Fair Use ได้ถูกกล่าวถึงไว้ใน

อนุสัญญากรุงเบิร์น ข้อที่9(2) และความตกลงว่าด้วยส่วนของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs 
Agreement) ข้อที่1336 โดยได้กล่าวถึงไว้เป็นท้านองเดียวกัน คือให้ประเทศสมาชิกก้าหนดข้อจ้ากัด
เกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้เป็นบางกรณี และต้องเป็นกรณีที่ไม่กระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  

ซึ่งประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก จะต้องมีการอนุวัติการณ์เพ่ือให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
นั นๆ เป็นไปตามกรอบของอนุสัญญากรุงเบิร์น(Berne Convention) และ ความตกลงว่าด้วยส่วน
ของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา(TRIPs)เพ่ือให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานขั นต่้า โดยประเทศสมาชิก
จะต้องให้ความคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่อนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ได้ก้าหนดไว้ ซึ่งแต่ละ
ประเทศอาจมีการขยายความคุ้มครองออกไปให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของประเทศนั นๆ และในแต่ละประเทศอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้ค้าว่า “Fair Use” ประเทศอังกฤษ ใช้ค้าว่า “Fair Dealing” ในส่วนของประเทศ
ไทยนั นไม่มีชื่อเรียกก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่หลักดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนของ ข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 มาตรา32-43  

2.4.3 องค์ประกอบของการใช้งานโดยธรรม 
 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า หลักการเรื่องการใช้งานโดยธรรมภายใต้กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศนั นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ค้าว่า 
“Fair Use” ประเทศอังกฤษ ใช้ค้าว่า “Fair Dealing” ในส่วนของประเทศไทยนั นไม่มีชื่อเรียก
ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่หลักดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนของ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา32-43 ดังนั นจึงท้าให้องค์ประกอบของการใช้
งานโดยธรรมย่อมแตกต่างกันนออกไปในรายละเอียด แต่อย่างไรก็ดีจะต้องเป็นไปโดยไม่กระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยส่วนของสิทธิทางทรัพย์สินทาง
ปัญญา(TRIPs Agreement)ข้อที1่3 
 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างองค์ประกอบของการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) หรือที่เรียกว่า Four 
Factor ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ผู้เขียนจะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อ3.1.4) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา

                                           
36TRIPs, Article 13 Limitations and Exceptions: 
Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain 

special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do 
not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. 
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107 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาว่า การกระท้าใดเป็นการกระท้าที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือ เป็นการใช้โดยธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีองค์ประกอบ4ข้อ ดังนี  
 1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (the purpose and character of the use) เช่น การใช้โดย
ไม่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา 
 2.ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the nature of the copyrighted works) 
 3.ปริมาณหรือจ้านวนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the amount and substantiality of 
the portion used in relation to the copyrighted work as a whole) 
 4.ผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์หรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the effect of 
the use upon the potential market for or value of the copyrighted work) 
 

1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (the purpose and character of the use) เช่น การใช้โดย
ไม่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา 
 หลักเกณฑ์ประการแรกนี  ศาลจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่า เป็นการกระท้าที่
แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ศาลมีแนวโน้มที่จะวินิจฉัยว่า การกระท้าดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วย
เหตุผลที่ว่า หากเป็นการใช้งานเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดในเชิง
พาณิชย์ของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่4 จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์เรื่องวัตุประสงค์
ในการใช้งานและผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์นั น มีความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่า หลักเกณฑ์
ในข้อแรกนี  มีความส้าคัญต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์อ่ืนที่จะต้องพิจารณาต่อไป 

แต่หากเป็นการใช้ในลักษณะลอกเลียนแบบหรือแทนที่งานเดิม อาทิเช่น หากเป็นใช้เพ่ือ
สร้างสรรค์งานชิ นใหม่ขึ นมา โดยน้างานเดิมมาใช้เพียงส่วนหนึ่ง ในลักษณะของการดัดแปลงงาน 
(Transformative use) หรือ การใช้ในลักษณะการล้อเลียน (Parody) เช่นนี ถือว่ามิใช่การใช้งานใน
ลักษณะลอกเลียนแบบ อันจะท้าให้มีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ส่วนลักษณะการใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือใช้เพื่อแสวงหวังผลก้าไร เป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการ
พิจารณาการใช้ที่เป็นธรรมเช่นกัน เนื่องจากการใช้เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ มากกว่าการใช้งานที่ไม่หวังผลก้าไร  ในความเป็นจริงศาลฎีกาได้กล่าวในคดี Sony 
Corp. of Am. Vs. Universal City Studios, Inc.ในปี1984 ว่า "การใช้เนื อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเชิง
พาณิชย์ จะถูกสันนิษฐานว่าไม่ยุติธรรม (commercial use of copyrighted material is 
presumptively…unfair) 

2.ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the nature of the copyrighted work) 
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 หลักเกณฑ์ข้อที่2นี  ศาลจะพิจารณาลักษณะของงานที่น้ามาใช้ว่า เป็นข้อเท็จจริง หรืองานที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หากเป็นงานประเภทข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลทางวิทยาศาตร์ ข้อมูลทาง
ประวัติศาตร์ แล้วศาลมีแนวโน้มจะพิจารณาว่า เป็นการใช้ที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  และศาล
จะพิจารณาว่า เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วหรือไม่ เนื่องจาก ศาลมองว่าหากยังไม่มี
การเผยแพร่ต่อสาธาณะ การน้างานดังกล่าวมาใช้ ย่อมจะกระทบถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ เจ้าของ
งานอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า เจ้าของงานมีสิทธิในการเผยแพร่งานครั งแรกแก่สาธารณะชน ศาลก็มี
แนวโน้มที่จะพิจารณาว่ามิใช่การใช้โดยธรรม  

3.ปริมาณหรือจ้านวนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the amount and substantiality of 
the portion used in relation to the copyrighted work as a whole) 
 หลักเกณฑ์ข้อที่3นี  ศาลจะพิจารณาปริมาณ สัดส่วนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกน้ามาใช้ โดย
การเทียบสัดส่วนจ้านวนทั งหมดของงานเดิม และ จ้านวนที่น้ามาใช้ ว่าเกินสมควร หรือ เหมาะสม
เพียงใด อาทิเช่น การถ่ายเอกสารหนังสือทั งเล่ม ทุกหน้า จะถือว่าเป็นการใช้งานในจ้านวนทั งหมด ขัด
กับการใช้ในลักษณะการใช้งานโดยธรรม หรือ หากเป็นการน้างานมาใช้เพียงเล็กน้อย แต่หากส่วนที่
น้ามาใช้เป็นส่วนส้าคัญ เช่นนี ก็ไม่ถือได้ว่าเป็นการใช้โดยธรรมเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น การน้าเนื อหาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาใช้ จ้านวน 400 ค้า จากค้าที่มี
ทั งหมด 2,500 ค้า ศาลตัดสินว่าเป็นการน้ามาใช้ในสัดส่วนที่เกินสมควร ดังปรากฎในคดีHarper & 
Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises ซึ่งศาลพิจารณาว่า การที่นิตยสาร THE NATION 
น้าเนื อหาที่มีอยู่ในหนังสือท่ีชื่อว่า FORD จากจ้านวนค้าที่มีอยู่ในเนื อหาทั งหมดจ้านวน 2,250 ค้า ซึ่ง
นิตยสาร THE NATION มาใช้จ้านวน 300-400 ค้านิตยสารน้า ศาลจึงพิจารณาว่าเนื อหาที่ถูกน้ามาใช้
จ้านวน 300-400 ค้านั นถือเป็นเนื อหาในส่วนสาระส้าคัญของหนังสือ FORD นิตยสาร THE NATION 
จึงไม่สามารถอ้างการใช้ที่เป็นธรรมได้  

4.ผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์หรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ (the effect of 
the use upon the potential market for or value of the copyrighted work) 
 องค์ประกอบข้อสุดท้ายนี  ศาลจะค้านึงถึงผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ เนื่องจากประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่กฎหมายให้เจ้าของผลงานแสวงหาได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายก้าหนด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสร้างสรรค์งาน อันเป็นการจูงใจให้มีการ
สร้างสรรค์งานต่อไป ดังนั น หากการใช้งานในลักษณะที่ท้าให้เจ้าของงานเสียความสามารถในการ
แสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ศาลมีแนวโน้มจะพิจารณาว่าไม่เข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม 

ในการพิจารณาการใช้ที่เป็นธรรม ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาวางหลักไว้ชัดเจนว่า ต้อง
ตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และศิลปะตามท่ีก้าหนดในรัฐธรรมนูญ  ดังนั น จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะตีความโน้มเอียง
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ไปในเชิงอนุญาตให้มีการใช้งาน มากกว่าที่จะตีความในลักษณะปิดกั นการใช้งานดังกล่าว และแม้ศาล
จะเห็นว่า การพิจารณาการใช้ที่เป็นธรรมศาลต้องพิจารณาเงื่อนไขทั งสี่ประการรวมกันไป 

เมื่อพิจารณาค้าพิพากษาศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Authors Guild, et al., v. 
Google Inc. เป็นกรณีที่Googleน้าหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล เพ่ือให้
ประชาชนที่สนใจได้ใช้ค้นหาค้า หรือ ประโยคที่ต้องการ เพียงบางส่วนจากหนังสือเหล่านั น กรณีนี 
ศาลตัดสินว่า การกระท้าของ Googleเข้าลักษณะเป็นงานแปลงรูป Transformative Works 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ในงานที่ Google ดัดแปลงเปลี่ยนไปจากงานเดิม กล่าวคือ งานเดิมคือหนังสือ
วัตถุประสงค์เพ่ือเอาไว้ใช้เพ่ืออ่านเท่านั น แต่การที่Googleสแกนหนังสือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คน
เข้ามาใช้เพ่ือค้นหาค้า หรือประโยคคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากหนังสือเหล่านั น เพ่ือจะได้ทราบว่าหนังสือ
เล่มไหนมีเนื อหาที่ตนต้องการ โครงการสแกนหนังสือของGoogle จึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ดังนั น จะเห็น
ได้ว่าประเด็นเรื่องการใช้งานโดยธรรม เป็นประเด็นที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องอย่างมากกับงานแปลงรูป 
กล่าวคือ งานแปลงรูปอาจเป็นงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการน้าประเด็นเรื่องการใช้งานโดยธรรมมา
เป็นข้อสนับสนุนเพื่อน้าไปสู่ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  

การใช้งานโดยธรรม (Fair Dealing) ในประเทศอังกฤษ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ
ไม่ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบการใช้งานโดยธรรมไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่
บัญญัติไว้4ข้อข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีได้บัญญัติข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของแนว
ปฎิบัติ ไว้ใน Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา28ถึงมาตรา30 โดยมีชื่อเรียกว่า 
การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair dealing) โดยก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ 3 ข้อ ดังนี  
 1. ใช้เพ่ือการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว โดยไม่น้าไปใช้เพ่ือแสวงหาก้าไร (Research and 
private study)  
 2. ใช้เพ่ือการวิจารณ์ การอ้างอิง การรายงานข่าว (Criticism, review, quotation and 
news reporting) 
 3. ใช้เพื่อล้อเลียน เขียนภาพล้อ (Caricature, parody or pastiche)  

กรณีใช้เพ่ือการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว โดยไม่น้าไปใช้เพ่ือแสวงหาก้าไร (Research 
and private study) บทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในที่ Article 29 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยคุ้มครองการกระท้าต่องานอันมีลิขสิทธิ์บางประเภทเท่านั น ได้แก่ งานวรรณกรรม งาน
ศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม แต่ทั งนี ไม่รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทการแพร่เสียง
แพร่ภาพ การบันทึกเสียง หรืองานภาพยนตร์ 

ส่วนการใช้เพ่ือการวิจารณ์ การอ้างอิง การรายงานข่าว (Criticism, review, quotation 
and news reporting) การใช้งานที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม ในข้อนี  
ต้องเป็นการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์ ใช้อ้างอิง หรือใช้เพ่ือการรายงานเหตุการณ์ข่ าว
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ประจ้าวัน โดยมีเงื่อนไขว่า งานที่น้ามาใช้นั นจะต้องเป็นงานที่ถูกน้าออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 
และการน้างานมาใช้ต้องแสดงการรับรู้ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของงานอย่างเพียงพอด้วย ซึ่งการใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการวิจารณ์ การอ้างอิง และการรายงานข่าว ครอบคลุมงานอันมีลิขสิ ทธิ์ทุกประเภท 
จึงกว้างกว่าการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว การใช้เพ่ือล้อเลียน เขียนภาพ
ล้อ (Caricature, parody or pastiche)  

ดังนั น ประเทศอังกฤษได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานโดยธรรมไว้โดยกว้างท้านองเป็นแนว
ปฏิบัติ โดยไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบในการพิจารณาการใช้งานโดยธรรม (Fair 
Dealing)ท่ีชัดเจนเป็นข้อๆเอาไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ เหมือนกับ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์4ข้อในการพิจารณา (Four Factor) ไว้ในมาตรา107อย่างชัดเจน ดังนั น ในการพิจารณา
ว่าการกระท้าใดเป็นการใช้งานโดยธรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษหรือไม่นั น จึงต้อง
พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆประกอบด้วย เช่น วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ 
ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ ปริมาณของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้าไปใช้ ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่า
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งองค์ประกอบข้างต้นคล้ายคลึงหลักเกณฑ์4ข้อในการพิจารณาการใช้ที่เป้น
ธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จะเห็นได้ว่า การใช้งานโดยธรรม จึงเป็นการน้าเหตุผลทางด้านสังคมมาสนับสนุน กล่าวคือ
กฎหมายมองว่าผู้สร้างสรรค์ก็คือส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั นเมื่อคิดสร้างสรรค์งานขึ นมาก็น่าจะให้คนใน
สังคมนั นได้ใช้ประโยชน์บ้าง อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ต้องพิจารณาคือการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้
สร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์นั นมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไร ที่สังคมจะสามารถน้างานของผู้สร้างสรรค์มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากขึ น ขณะเดียวกันก็
ไม่ควรท้าให้ผู้สร้างสรรค์งานหมดก้าลังใจที่จะสร้างสรรค์งานนั นต่อไป แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะ
เห็นได้ว่าหากสังคมได้น้างานต่างๆมาใช้ประโยชน์มากเท่าใดสังคมส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์มากขึ น
เท่านั น เช่น การน้างานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการต่างๆซึ่งเป็นของผู้สร้างสรรค์เดิมอันเป็นงาน
วรรณกรรมอย่างหนึ่ง มาศึกษาค้นคว้าวิจัยส้าหรับนักศึกษาหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือจะเป็นการน้างานของผู้สร้างสรรค์มาดัดแปลง ดังจะเห็น
ได้จากคดี Authors Guild, et al., v. Google Inc.ซึ่งGoogleน้าหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมา
สแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจได้ใช้ค้นหาค้า หรือ ประโยคที่ต้องการ เพียงบางส่วน
จากหนังสือเหล่านั น ซึ่งกรณีเหล่านี จะเป็นการใช้ประโยชน์ ที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่คนๆหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์จะน้างานของตนไปใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว แต่ทั งนี สังคมก็ต้องน้างานไปใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยมิท้าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความเสียหาย หรือหมดก้าลังใจที่จะสร้างสรรค์งานต่อไป 

ดังนั น สามารถสรุปได้ว่าเรื่องการดัดแปลงงานประเภท Transformative Works นี  
อนุสัญญากรุงเบิร์น(Berne Convention) และ ความตกลงว่าด้วยส่วนของสิทธิทางทรัพย์สินทาง
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ปัญญา(TRIPs) ไม่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการใช้งานโดยธรรม หรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง 
จึงต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของศาลในแต่ละประเทศ ในการพิจารณาว่าการดัดแปลงงานประเภท
Transformative Works นี เป็นไปตามกรอบของการใช้งานโดยธรรม ที่จะน้ามาใช้ในลักษณะของ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ดังตัวอย่างคดี Authors Guild, et al., v. Google Inc.ข้างต้น 
ที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า การกระท้าของGoogleเป็นการดัดแปลงงานประเภท 
Transformative Works และถือเป็นการใช้งานโดยธรรม 

 

2.5 การละเมิดลิขสิทธิ์กับงานแปลงรูป (Transformative Works) 
โดยหลักแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในอันจะใช้

ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน เช่น การท้าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เช่าต้นฉบับ ให้
เช่าส้าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจ ที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมที่จะมีสิทธิหวงกัน มิให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั น 
บุคคลใดจะน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ ย่อมต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิ
เช่นนั นจะถือว่าเป็นผู้กระท้าการอันละเมิดลิขสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ดี กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ 
เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รวมถึงประเทศไทย ได้มีการก้าหนด
หลักเกณฑ์เป็นข้อยกเว้นว่าการกระท้าบางอย่าง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์37 

การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ได้ถูกก้าหนดไว้โดยตรงในอนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ แต่
การที่อนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ ว่าเจ้าของ
ลิขสิทธิ์มีสิทธิใดบ้างในงานของตน เช่น การท้าซ ้า การดัดแปลง นั่นย่อมแปลความได้ว่า สิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวใด ๆ ที่อนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ให้การรับรองคุ้มครองเอาไว้ ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่
เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่มีสิทธิกระท้าได้ หากกระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือไม่เข้า
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ การกระท้าดังกล่าวย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

โดยบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ในบรรดาประเทศสมาชิก
อาจมีรายละเอียดที่ขยายการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีการให้
ความคุ้มครองในเรื่องที่อนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ได้ก้าหนดไว้ อาทิเช่น ประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 โดยแบ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี  
  

                                           
37 จิรประภา มากลิ่น, เรื่องเดิม,หน้า127. 
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2.5.1 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง (primary infringement)  
 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง คือการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ ตาม

มาตรา 15 โดย ไม่ได้รับอนุญาต เช่น 1) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ 3) การ
ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 ได้บัญญัติถึงการ
กระท้าท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงในงานทั่วไป นอกจากนี  กฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้บัญญัติให้มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงโดยเฉพาะเจาะจงแก่งาน โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง ตามมาตรา 
28 งานแพร่ภาพตามมาตรา 29 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 30 ซึ่งการที่จะวินิจฉัยว่าการ
กระท้าใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงหรือไม่ จ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี  

1) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
ดัดแปลง (Adaption) หมายถึง การท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ เช่น การเปลี่ยนงานวรรณกรรม

ที่เป็นนวนิยายให้เป็นงานนาฏกรรมโดยน้ามาท้าเป็นการแสดงละคร หรือ การเปลี่ยนภาพวาดเป็นรูป
ปั้น เป็นต้น ซึ่งการดัดแปลง ต้องเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ้าลองงานต้นฉบับในส่วนที่เป็น
สาระส้าคัญ หากเป็นเพียงการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมงานจากงานต้นฉบับเพียงเล็กน้อย เช่นการ
เปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ซึ่งมิใช่ส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของงาน กรณีดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการ
ดัดแปลงงานในความหมายนี  และการดัดแปลงดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะถึงขนาดเป็นการจัดท้างานขึ น
ใหม่ เนื่องจากหากเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ผู้ดัดแปลงอาจเป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์ในงานนั นในฐานะผู้
สร้างสรรค์งานเองโดยตรง มิใช่ผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่น  

ดังตัวอย่างค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 14580/2557 เป็นเรื่องการออกแบบลายผ้า ซึ่งลายผ้าของ
โจทก์ร่วมเป็นเพียงการน้าลายโบราณมาปรับเปลี่ยนขนาดและเพ่ิมเติมรายละเอียดของลายเพียง
เล็กน้อยเพ่ือให้ได้จ้านวนลายที่สมบูรณ์บนผ้าและเหมาะกับเครื่องทอผ้า โดยยังคงเค้าโครงหลักของ
ลายโบราณ เป็นเพียงงานคลี่คลายลายโบราณ แต่ไม่ได้ใช้ความสามารถและจินตนาการของตนผูกลาย
เพ่ิมขึ นมาใหม่ในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ การที่โจทก์ร่วมเพียงแต่น้ารูปแบบลายผ้ามาเลียนหรือ
ประกอบเข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมลายโบราณในส่วนของรายละเอียดเพียงเล็กน้อยมี 
อันลักษณะเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบหรือท้าซ ้าซึ่งลวดลายของผ้าที่มีมาแต่โบราณซึ่งตกเป็นงาน
สาธารณะแล้วเท่านั น ไม่ได้ท้าหรือก่อให้เกิดงานโดยเปลี่ยนรูปใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วน
อันเป็นสาระส้าคัญ งานดังกล่าวจึงไม่ใช่งานดัดแปลงงาน ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์
ประเภทงานศิลปประยุกต์อันจะถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 

หลักเกณฑ์ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ดัดแปลงจะกลายเป็นผู้มีลิขสิทธิ์เหนืองานที่ตน
ดัดแปลงหรือไม่นั นขึ นอยู่ว่า ผู้ดัดแปลงได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานต้นฉบับที่ตนหยิบยืมงานมาใช้ใน



 

 

34 

การดัดแปลงหรือไม่ หากได้รับอนุญาตให้น้างานมาใช้ในการดัดแปลง ผู้ดัดแปลงย่อมมีลิขสิทธิ์เหนือ
งานที่เกิดจากการดัดแปลงนั น อาจกล่าวได้ว่า งานที่จะมีลิขสิทธิ์ได้นั นต้องเป็นงานสร้างสรรค์ซึ่ง
ผู้สร้างสรรค์ได้ท้าหรือก่อให้เกิดขึ นด้วยการริเริ่มของตนเองโดยใช้ความรู้ความสามารถและความวิริยะ
อุตสาหะ จนท้าให้งานนั นส้าเร็จจนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ท้าซ ้า หรือ
ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต  หากเป็นการน้างานของผู้อ่ืนมาดัดแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  

ดังตัวอย่างค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5259/2549 โจทก์เป็นผู้ท้าเขียนหนังสือชื่อผลไม้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถในฐานะส้านักพิมพ์สร้างสรรค์งานด้วยการทุ่มเทความรู้ 
วิจารณญาณ ฝีมือ แรงงาน โดยขั นตอนถ่ายรูปผลไม้ต้องคัดสรรผลไม้ท่ีมีผลสมบูรณ์จากจังหวัดระยอง
และจันทบุรีมาท้าความสะอาด จัดวางต้าแหน่งผลไม้จากนั นมีทีมงานช่างถ่ายภาพรูปลงในฟิล์มใหญ่
แล้วน้าภาพไปสแกนโดยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วมีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับผลไม้ประกอบรูปผลไม้ 
จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการจัดท้าหนังสือผลไม้ ส่วนจ้าเลย ได้น้ารูปภาพใน
หนังสือของโจทก์ใช้เป็นรูปภาพประกอบการท้าปฏิทินของจ้าเลยโดยไม่ได้ขออนุญาตโจทก์แต่อย่างใด 
ดังนั น การที่จ้าเลยน้ารูปภาพผลไม้ของโจทก์มาใช้ท้าเป็นปฏิทินนั น ถือว่าเป็นการกระท้าในลักษณะ 
การดัดแปลง ในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญ เนื่องจากรูปภาพผลไม้ถือเป็นสาระส้าคัญของหนังสือโจทก์ 
เมื่อจ้าเลยดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพดังกล่าว การกระท้าของจ้าเลยจึง
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ส่วนการท้าซ ้า มีลักษณะส้าคัญ 2 ประการ คือ 
(1) มีการลอกเลียนงานลิขสิทธิ์ (copying) โดยคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆเลียนแบบ ท้าส้าเนา 

ท้าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพจากต้นฉบับ หรือส้าเนา อย่างไรก็ดี การลอกเลียนที่จะถือว่าเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์นั น ต้องเป็นการลอกเลียนในสิ่งที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of 
idea) หากลอกเลียนในแนวคิด (idea) ที่ยังมิได้มีการแสดงออกมา ย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(2)  มีการลอกเลียนในส่วนสาระส้าคัญ ( substantiality)  หมายถึง ส่วนของงานที่
ลอกเลียนแบบเป็นสาระส้าคัญของงาน แม้ว่าส่วนที่ลอกเลียนจะไม่ใช่ส่วนใหญ่หรือทั งหมดของงาน
หรืออาจแค่บางส่วน หรืออาจกล่าวได้ว่าปริมาณท่ีลอกเลียนไม่ได้เป็นเครื่องชี ขาดว่าเป็นการท้าซ ้าหรือ
ดัดแปลงเสมอไป แต่ต้องพิจารณาเนื อหาที่ถูกลอกเลียนแบบว่าเป็นสาระส้าคัญของงานหรือไม่ 
(quality not quantity) ตัวอย่างการลอกเลียนในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ เช่นค้าพิพากษาฎีกาที่
2750/2537 ที่ข้อเท็จจริงปรากฎว่า นาย ก ท้าซ ้าค้าและบทนิยามในพจนานุกรม ของนาย ข โดย
ลอกมาทุกตัวอักษรประมาณ 14000 ค้าและดัดแปลงโดยสลับที่บทนิยามบ้างเปลี่ยนตัวอย่างใหม่หรือ
ตัดออกบ้าง เพ่ิมเติมหรือตัดข้อความในบทนิยามของนาย ข ออกบ้างประมาณ 19000 ค้า การกระท้า



 

 

35 

ของนาย ก ถือว่าเป็นการท้าซ ้าหรือ ดัดแปลงในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญแล้ว ย่อมถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานของนาย ข  

2) เผยแพร่ต่อสารณชน หมายถึง การท้าให้ปรากฏด้วยวิธีต่างๆ ต่อสารณชนโดยการแสดง 
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท้าให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพ การก่อสร้าง การจ้าหน่าย 

3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียง ซึ่งสิทธิในข้อนี เป็นการขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง และ
งานโสตทัศนวัสดุมากกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามกฎหมายเดิม หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็น
ข้อยกเว้นหลักการสูญสิ นไปซึ่งสิทธิ (exhaustion of right) การให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานตาม
มาตรา 15(3) นี เป็นการให้เช่างานที่ซื อมาโดยถูกต้อง และ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั นต้น แต่การให้เช่า
ตามมาตรา 31(1) เป็นการให้เช่างานที่ท้า ขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม 
ซึ่งหากพิจารณาตามหลัก exhaustion of rights แล้ว ผู้ใดซื องานลิขสิทธิ์มาโดยถูกต้อง เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมหมดสิทธิควบคุมการใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว แต่กฎหมายมาตรานี กลับให้สิทธิแก่
เจ้าของงานสิทธิมากขึ นและยกเว้นหลักทั่วไป โดยให้สามารถควบคุมการให้เช่าในงาน 4 ประเภท
ดังกล่าวได้  

จะเห็นว่า สิทธิให้เช่าตามมาตรา 15(3) นี  ระบุไว้เฉพาะงาน 4 ประเภทข้างต้นท่านั น ฉะนั น 
หากงานที่ให้เช่าเป็นหนังสือท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เช่น กรณีร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ซึ่งเราสามารถพบเห็น
ได้ทั่วไป ผู้ให้เช่าก็ไม่มีความผิดตามมาตรานี  อย่างไรก็ตามหากหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ท้าขึ นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว การให้เช่าหนังสือดังกล่าวอาจมีความผิดซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั นรองตาม
มาตรา 31(1) ได้ 

4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้ อ่ืน  เช่น เจ้าของจิตรกรรมอนุญาตให้สถาบัน
ศิลปกรรมน้าภาพเขียนของตนออกแสดงให้ประชาชนโดยเก็บค่าเข้าชม แต่ค่าเข้าชมครึ่งหนึ่งต้องมอบ
ให้องค์การสาธารณกุศล ดังนี เป็นการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่องค์การสาธารณกุศล 

5) อนุญาตให้ผู้อ่ืนน างานอันมีลิขสิทธิ์ไปท าซ้ าหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาถารณชน หรือ
ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง  
โดยจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก้าหนดในลักษณะที่จ้ากัดการแข่งขัน
โดยไม่เป็นธรรมไม่ได้  
 ดังนั น เพ่ือพิจารณาการดัดแปลงงานที่เรียกว่า Transformative Works จะเห็นได้ว่าการ
ดัดแปลงงานในลักษณะดังกล่าว เป็นการหยิบยืมงานของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโดยหลัก
แล้วย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรง เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงงาน แต่อย่างไรก็ดี แม้โดยหลักการดัดแปลงประเภทTransformative Works
จะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่การดัดแปลงในลักษณะดังกล่าวอาจเข้า
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ข่ายข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจของศลในประเทศนั น ๆ พิจารณาประกอบกับ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศของตนเป็นกรณี ๆ ไป 

2.5.2 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (Secondary Infringement)  
 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมเป็นการกระท้าที่สืบเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิ์ขั นต้น 

โดยมีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้งานที่ละเมิดสิทธิ์มีการแพร่หลายออกไปด้วยการกระท้าการต่างๆ 
เช่นประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31(1)-(4) ได้แก่
การขาย มีไว้เพ่ือขาย น้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น หรือประเทศอังกฤษ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางอ้อมถูกบัญญัติไว้ใน Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 22-26 โดย
บัญญัติว่า หมายถึงการกระท้าต่องานที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ( Infringing copy)ตามมาตรา17-
21ข้างต้น อาทิเช่น การน้าเข้าส้าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาภายในประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ที่ไม่ใช่การใช้ส่วนบุคคลหรือภายในประเทศ (private or domestic use) หรือ การมีงานอันละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้เพ่ือ จ้าหน่าย ให้เช่า หรือแจกจ่ายต่อสาธารณชน เป็นต้น และที่ส้าคัญการละเมิดลิขสิทธิ์
ทางอ้อมนี  ผู้กระท้าต้องมีเจตนาที่จะกระท้าความผิดด้วย กล่าวคือ ต้องทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ
ว่างานนั นเป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ 

จะเห็นได้ว่า การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมมีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ 1) ความรู้หรือ
ควรรู้ของผู้กระท้าว่างานใดท้าขึ นโดยละเมิดสิทธิ์หรือไม่ และ 2) มีความมุ่งหมายเพ่ือหาก้าไรจาก
กระท้านั นหรือไม่ ซึ่งข้อแตกต่างที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงและการละเมิด
ลิขสิทธิ์โดยอ้อม คือการละเมิดโดยตรง เมื่อผู้กระท้าความผิดกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 27 ถึงมาตรา 30 แล้วให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่การละเมิดโดยอ้อมผู้กระท้าต้องมีเจตนา กล่าวคือต้องรู้หรือควรรู้ว่างานนั นได้ท้าขึ น
โดยละเมิดสิทธิ์ด้วย 

เมื่อพิจารณางานแปรรูป (Transformative Works) จะเห็นว่าเป็นการกระท้าแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนที่เข้าลักษณะของการดัดแปลงงาน อันจะท้าให้งานแปลงรูป (Transformative 
Works) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “สิทธิในการดัดแปลงงาน”อันเป็นสิทธิเด็ดขาดประเภทหนึ่งของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ หากพิจารณาตามหลักการดัดแปลงงานทั่วไปแล้ว การกระท้าแก่งานในลักษณะของการ
ดัดแปลงที่ได้รับอนุญาตแล้วสามารถกระท้าได้ แต่ในทางกลับกันหากไม่ได้รับอนุญาตให้กระท้าการ
ดัดแปลง งานดัดแปลงดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงทันที เมื่อพิจารณางานแปลงรูป 
(Transformative Works) ที่เกิดจากการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาแปลงรูป (Transformation) 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ดังนั น เมื่อกระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ดี งานที่เกิดจากการแปลงรูป (Transformative Works) มีความ
แตกต่างในรายละเอียดของการดัดแปลงงาน กล่าวคือ งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็น
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การดัดแปลงที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นการดัดแปลงงานเพ่ือน้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ หรือ
สุนทรียภาพใหม่ที่แตกต่างจากงานเดิม ด้วยเหตุนี เอง ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวค้า
พิพากษาที่วินิจฉัยว่างานแปลงรูป (Transformative Works) ถึงแม้โดยหลักการจะเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า การใช้งานโดยธรรม จึง
มีผลท้าให้งานแปลงรูป (Transformative Works) ไม่เป็นการกระท้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวค้า
พิพากษาของศาลในประเทศ 

2.5.3 หลัก Unclean Hands Doctrines 
หลัก Unclean Hands Doctrine เป็นหลักกฎหมายที่คุ้มครองผู้ที่สุจริต กล่าวคือ หากผู้ใด

มาศาลด้วยมือที่ไม่สะอาด หรือเป็นผู้ที่มีส่วนในการกระท้าความผิด จะไม่สามารถน้าคดีมาฟ้องศาล
เพ่ือร้องขอความเป็นธรรมได้ ในด้านของกฎหมายลิขสิทธิ์ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ใดเป็นผู้ที่กระท้าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์มาแต่ต้นย่อมไม่อาจจะน้าคดีมาฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้ตนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยไม่มีการบัญญัติติหลักดังกล่าวได้โดยตรงแต่
ศาลได้น้ามาปรับใช้แก่การพิจารณาคดีลิขสิทธิ์  สามารถเทียบเคียงได้จากค้าพิพากษาฎีกาที่ 
5212/2552  ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ได้แปลงานวรรณกรรมของจ้าเลยโดยไม่ได้ขออนุญาต
จ้าเลยก่อน และโจทก์เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีลิขสิทธิ์เหนืองานแปลดังกล่าวจึงน้าคดีมาฟ้องต่อศาล 
โดยศาลได้ตัดสินว่า ผู้แปลและโจทก์ร่วมทั งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนงานแปลต่างไม่ได้ขออนุญาตในการ
แปลจากเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเลย จึงถือเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด โจทก์ร่วมทั ง
สองผู้รับโอนจึงไม่มีสิทธิในงานแปลดังกล่าวดีกว่าผู้โอนและไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม 
ดังนี โจทก์ร่วมทั งสองย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอ้านาจฟ้องจ้าเลย จะเห็นว่าศาลได้วางหลักไว้ว่า 
บุคคลที่แปลงานของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ถือว่าเป็นผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา11 หรือกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มือไม่สะอาด ยอมไม่สามารถอ้างความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์หรือความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานแปลนั นเพ่ือมาฟ้องร้องเอาแก่บุคคลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ในงานแปลของโจทก์ได้ 



 

 

บทท่ี 3  
 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป 
(Transformative Works) 

 
ในบทนี ผู้เขียนจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ โดยกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา คือ “Copyright Act of 1976” และในประเทศอังกฤษ คือ “Copyright, Designs 

and Patents Act 1988” รวมถึงศึกษาแนวทางการวินิจฉัยคดีของศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับงานแปลง

รูป (Transformative Works) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ เกี่ยวข้องกับงานแปลงรู ป 
(Transformative Works) 

กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 

“Copyright Act of 1976” ซึ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง 

งานแปลงรูป (Transformative Works) เอาไว้โดยตรง คงมีปรากฏในกฎหมายลิขสิทธิ์เฉพาะการให้

ความคุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) เท่านั น แต่อย่างไรก็ดี การให้ความคุ้มครองงาน

แปลงรูป (Transformative Works) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ นจากแนวค้าพิพากษาของศาลที่มี

แนวทางการวินิจฉัยให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมา

กระท้าการแปลงรูป (Transformation) โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั งนี ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ปรับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการวินิจฉัยคดีเพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่มากกว่าที่จะปรับใช้กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ในทางจ้ากัดสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานชิ นใหม่ 
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3.1.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือที่จะให้ความ

คุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกา (The United States Constitution) ซึ่งเป็นบทบัญญัติพื นฐานที่ให้ความคุ้มครองแก่

งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งในมาตรา 8 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติ ให้อ้านาจแก่รัฐสภาในการ

ออกกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมความก้าวหน้าทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ 38  งานอันมีลิขสิทธิ์ จึงเป็น

รูปแบบของการให้ความคุ้มครองที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับผู้สร้างสรรค์งาน อันได้แก่ 

งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรมและงานสร้างสรรค์ทางปัญญาอ่ืนบาง

ประเภท ซึ่งการให้ความคุ้มครองนี จะให้ความคุ้มครองกับงานที่ได้มีการโฆษณาและยังไม่ได้มีการ

โฆษณา 

3.1.2 หลักเกณฑ์การคุ้มครองงานดัดแปลงประเภท Derivative Works ในประเทศ       
สหรัฐอเมริกา 

 งานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรา10 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกามีดังต่อไปนี  งานวรรณกรรม, งานดนตรีกรรม, งานนาฎกรรม, Pantomimes and 

Choreographic Works,งานภาพวาด, กราฟฟิก และแกะสลัก (Pictorial, Graphic, and 

Sculptural Works), งานภาพยนตร์และงานโสตทัศนวัสดุอื่น, งานสิ่งบันทึกเสียง, งานสถาปัตยกรรม, 

งานดัดแปลงประเภท Derivative Works, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 งานดัดแปลง ถูกนิยามความหมายไว้ ใน Chapter1 section101  “derivative works” is 
a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical 
arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, 

                                           
38 Section 8 of the United States Constitution; 
The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and 

excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare 
of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout 
the United States; To promote the progress of science and useful arts, by securing 
for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective 
writings and discoveries. 
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art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may 
be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, 
annotations, elaborations, or other modifications, which, as a whole, represent an 
original work of authorship, is a “derivative work”. จากค้านิยามข้างต้น งานดัดแปลงตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงหมายถึง งานที่สร้างสรรค์ขึ นโดยใช้งานอ่ืนเป็น
ส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ อาทิเช่น การแปล การจัดเรียงดนตรี การประดิษฐ์ ละครสมมติ การ
จ้าลองภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง เป็นต้น 
 หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองงานดัดแปลง Derivative Works บัญญัติไว้ใน section 
103 ที่กล่าวว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ให้รวมถึง งานรวบรวมและงานดัดแปลงด้วย แต่การคุ้มครองจะไม่
ครอบคลุมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของงานที่มีการน้ามาใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และลิขสิทธิ์ในงาน
รวบรวมหรือดัดแปลง กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเฉพาะการน้างานอ่ืนมาใช้โดยเจ้าของงานนั น 
ๆ อนุญาตให้ใช้เท่านั น โดยลิขสิทธิ์ในงานที่รวบรวมหรือดัดแปลงนั น จะเป็นอิสระแยกต่างหากจาก
งานเดิมที่น้ามาใช้ และไม่ส่งผลต่อการขยายขอบเขตอายุการคุ้มครองในงานที่น้ามาใช้  

3.1.3 หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 
งานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกามาตรา 10 ของมี

ดังต่อไปนี  งานวรรณกรรม, งานดนตรีกรรม, งานนาฎกรรม, Pantomimes and Choreographic 
Works ,งานภาพวาด, กราฟฟิกและแกะสลัก (Pictorial, Graphic, and Sculptural Works), งาน
ภาพยนตร์และงานโสตทัศนวัสดุอ่ืน, งานสิ่งบันทึกเสียง, งานสถาปัตยกรรม, งานดัดแปลง 
(Derivative Works) และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่านั น จะเห็นได้ว่าไม่มีการให้ความคุ้มครอง 
Transformative Works เอาไว้ในมาตรา 10 ข้างต้น ประกอบกับในมาตรา 101 ซึ่งเป็นบทนิยาม
ศัพท์ก็ไม่ปรากฏค้านิยามของค้าว่า Transformative Works ไว้เช่นกัน ปรากฏเพียง ค้าว่า 
“Derivative Works”39 เท่านั น 

                                           
39 Copyright Act of 1976, section 101“Derivative Works” is a work based 

upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, 
dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art 
reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be 
recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, 
elaborations, or other modifications, which, as a whole, represent an original work of 
authorship, is a “derivative work” 
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งานแปลงรูป (Transformative Works) จึงถือเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นหลักการที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ามาใช้ในการพิจารณาคดีลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน ซึ่งค้าพิพากษาที่ศาลตัดสินโดยน้าหลักเรื่องงานแปลงรูป 
(Transformative Works) มาปรับใช้ผู้เขียนจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อที่ 3.1.5 ที่จะกล่าวถึง
ต่อไป โดยในหัวข้อนี ผู้เขียนจะขอยกกรณีศึกษาจากค้าพิพากษาของศาลในคดี Authors Guild  v. 
Google Inc. ซึ่งศาลได้วินิจฉัยให้เห็นถึงหลักเกณฑ์หรือเหตุผลที่ศาลใช้ในการตัดสินว่างานในลักษณะ
เช่นใดจึงถือว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

 
คดี Authors Guild  v. Google Inc.40  

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จ้าเลยคือ Google ได้น้าหนังสืออันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาสแกนเป็น
ไฟล์ดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจได้ใช้ค้นหาค้า หรือ ประโยคที่ต้องการ เพียงบางส่วนจากหนังสือ
เหล่านั น ซึ่งท้าข้อตกลงร่วมกับห้องสมุดจ้านวน 5 แห่งในการน้าหนังสือมาสแกน โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือก่อน กรณีนี ศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่า การกระท้า
ของGoogle เป็นการแปลงรูปงาน (Transformative Works) ซึ่งประเด็นที่โจทก์ได้ต่อสู้ในชั นอุทธรณ์ 
สามารถสรุปได้ดังนี  
 1. Google ถ่ายส้าเนาหนังสือทั งเล่ม แม้ยินยอมให้ผู้สืบค้นอ่านเนื อหาได้เพียงบางส่วนใน

รูปแบบของข้อความย่อยก็ไม่ถือเป็นการแปลงรูปงาน (Transformation) แต่อย่างใด และยังถือเป็น

การท้าส้าเนางานเพ่ือทดแทนงานที่มีลิขสิทธิ์ 

 2. แม้ Google ยอมให้บุคคลทั่วไปใช้บริการสืบค้นโดยไม่เก็บค่าบริการ แต่ก็สร้างประโยชน์

ทางอ้อมแก่ Google กล่าวคือ โครงการนี จะเพ่ิมภาพลักษณ์ของ Google ท้าให้ Google มีรายได้

เพ่ิมขึ นจากระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตที่ Google เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่แล้ว จึงไม่ถือว่าเป็น

การใช้งานโดยธรรม 

 3. แม้อาจฟังว่าการกระท้าของ Google ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในหนังสือของโจทก์ แต่ระบบ

สืบค้นนี ถือว่าละเมิดสิทธิในการดัดแปลงงาน (derivative rights) เพราะตัดโอกาสที่โจทก์จะจัดให้มี

ระบบในการสืบค้นเองหรืออาจจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนจัดให้มีระบบในการสืบค้นดังกล่าวแทน 

                                           
40 Authors Guild, et al., v. Google Inc. 
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 4. การกระท้าของ Google เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนลักลอบเข้าถึงส้าเนาหนังสือได้โดยผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเท่ากับท้าลายคุณค่าของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 5. การที่ Google ส่งไฟล์ดิจิตอลให้กับห้องสมุดไม่ถือเป็นการใช้งานในลักษณะการแปลงรูป

งาน (Transformation) แต่อย่างใด และท้าให้โจทก์สูญเสียรายได้ที่อาจจะได้รับจากห้องสมุดที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ทางด้านของ Google ซึ่งเป็นจ้าเลยได้ต่อสู้ว่าการกระท้าของตนเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดย

ธรรม (Fair Use) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา 107 ในประเด็นการใช้ที่เป็นธรรมที่ Google ยกเป็น

ข้อต่อสู้นั น ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ดังนี  

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (the purpose and character of the use) 

ศาลอุทธรณ์กล่าวว่า การพิจารณาประเด็นนี  คือ การพิจารณาว่างานชิ นใหม่นั นท้าขึ นเพ่ือ

ลอกเลียนหรือท้าตามงานที่มีอยู่เดิมเท่านั น หรืองานใหม่นั นได้เพ่ิมเติมสิ่งใดขึ นใหม่หรือไม่ โดย

พิจารณาวัตถุประสงค์ของการน้างานมาใช้ว่าได้แปลงรูปงานไปแล้วหรือไม่ แม้จะถือว่าการน้างานมา

ใช้ในลักษณะการแปลงรูปงานจะไม่ใช่สิ่งจ้าเป็นที่สุดในการพิจารณาการใช้งานโดยธรรม แต่หากมีการ

สร้างสรรค์งานใหม่โดยการแปลงรูปงานก็ถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่การ

ส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยศาลอุทธรณ์ยังเห็นว่า การปรับหลักการใช้ที่เป็นธรรมต้องไม่

เน้นเพียงความหมายตามตัวอักษรของค้าว่า “การแปลงรูปงาน (Transformation) ” มากจนเกินไป 

การน้างานเดิมมาใช้เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ ถือว่าเป็นงานใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากเดิมไม่

มีอยู่ในงานเดิมและถือว่าเป็นการแปลงรูปงานอันเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมแล้ว แสดงให้เห็น

ว่า การแปลงรูปงานไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของงานเดิม แต่น้างานเดิมมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่

ที่ต่างและไม่มีอยู่ในงานเดิมก็อยู่ในความหมายการแปลงรูปงานแล้ว และศาลอุทธรณ์วิเคราะห์ต่อไป

อีกว่า การแปลงรูปงานใกล้เคียงกับการดัดแปลงงาน (Derivative Works) มาก 

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึง กระบวนการในการสืบค้น (Search Function) ของ Google โดย

เห็นว่ากระบวนการสืบค้นดังกล่าวชัดเจนว่าได้แปลงรูปไปจากงานเดิมแล้ว เพราะท้าให้ผู้สืบค้นระบุได้

ชัดเจนว่า ค้าที่ผู้สืบค้นต้องการนั นปรากฏในหนังสือเล่มใดบ้าง และเนื่องจากค้าหรือวลีที่สืบค้นนั น

อาจมีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละหน้ หรือแตกต่างกันในหนังสือแต่ละเล่ม ดังนั น การสแกน
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หนังสือทั งเล่มเป็นไฟล์ดิจิตอลเพ่ือให้สืบค้นได้อย่างครบถ้วนจึงเป็นการด้าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ต่างจากงานเดิม นอกจากนี ระบบสืบค้นยังช่วยให้ผู้สืบค้นส้ารวจความถี่ของการใช้ค้า

ใดค้าหนึ่งในหนังสือแต่ละเล่มที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์นี  ถือว่า

แตกต่างและเพ่ิมเติมจากงานเดิม จึงเป็นการแปลงรูปงานแล้วและเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม 

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไปในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลย่อยว่า ระบบสืบค้นให้ผู้สืบค้นอ่าน

ข้อมูลย่อยที่แสดงเนื อความเพียงบางส่วนของหนังสือในต้าแหน่งที่ใกล้กับค้าหรือประโยคที่ค้นหา ถือ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากท้าให้รู้ว่าหนังสือเล่มใดที่ผู้สืบค้นต้องการ ข้อมูลย่อยจะเปิดเผยเนื อหา

หนังสือเพียงเล็กน้อยพอที่จะท้าให้ผู้สืบค้นรู้ว่าหนังสือเล่มใดมีประเด็นที่ตนสนใจ และการเปิดเผย

เนื อหาเพียงเล็กน้อยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของโจทก์แต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลย่อยนับเป็น

กลไกท่ีส้าคัญและมีวัตถุประสงค์ที่ต่างจากเดิมอย่างชัดเจน จึงเป็นการใช้งานโดยธรรม 

ประเด็นการน้าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ศาลอุทธรณ์ให้ความเห็นว่า แม้โดยหลักแล้ว

การน้างานเดิมมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าจะไม่อาจอ้างการใช้ที่เป็นธรรมได้ แต่ศาลฎีกาใน

คดีอ่ืน ๆ และศาลนี เห็นตรงกันว่า รัฐสภาซึ่งบัญญัติข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมไม่ได้ให้ถือเป็นข้อ

สันนิษฐานเด็ดขาดว่า ต้องตีความเป็นผลร้ายต่อผู้น้างานเดิมมาใช้เพ่ือการค้าในทุกกรณี การใช้งาน

โดยธรรมในบางกรณี เช่น การรายงาน การวิเคราะห์ข่าว หรืองานล้อเลียน ส่วนใหญ่ล้วนท้าเพ่ือแสวง

ประโยชน์ทางการค้าทั งสิ น รัฐสภาเพียงต้องการให้น้าวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือการค้ามาพิจารณา

ร่วมกับเงื่อนไขข้ออ่ืน ๆ ซึ่งศาลนี เห็นว่า ยิ่งน้างานเดิมมาใช้โดยแปลงรูปไปมากเท่าใด เงื่อนไขข้ออ่ืน

โดยเฉพาะข้อการใช้เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าก็จะลดความส้าคัญลงเท่านั น41  และศาลในคดีนี ก็ไม่

เห็นด้วยที่จะให้น ้าหนักกับการใช้เพ่ือการค้ามากไปกว่าการแปลงรูปงาน อีกทั งศาลไม่พบว่า งานที่

แปลงรูปในคดีนี ได้เข้าไปทดแทนงานเดิมหรือแข่งขันกับงานเดิมแต่อย่างใดและศาลเห็นว่าไม่มีเหตุผล

เพียงพอที่จะน้าประเด็นผลก้าไรทางอ้อมที่เกิดขึ นกับ Google ในภาพรวมมาเป็นเหตุผลเพ่ือปฏิเสธ

การใช้งานโดยธรรมในกรณีนี  

  

                                           
41 (the more transformative the new work, the less will be the significance of 

other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use) 
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2. ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ (the nature of the copyrighted work) 

ศาลอุทธรณ์กล่าวว่า เงื่อนไขข้อนี ถือหลักว่า กฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่คุ้มครองเนื อหาของงานใน

ส่วนที่เป็นเพียงข้อเท็จจริง หรือแนวคิด แต่คุ้มครองวิธีการหรือรูปแบบที่ผู้สร้างสรรค์ใช้ในการ

แสดงออกซึ่งความคิด หรือข้อเท็จจริงในงานนั น แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเป็นส่วนของข้อเท็จจริง

แล้วจะไม่ได้รับความคุ้มครองและบุคคลอ่ืนจะน้างานมาใช้ได้โดยเสรี เพราะผู้สร้างสรรค์งานที่เป็น

ข้อเท็จจริง หรืองานที่จินตนาการขึ นสมควรได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี หาก

งานเดิมเป็นงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั่วไปย่อมมีโอกาสเป็นการใช้งานโดยธรรมมากกว่าการ

น้างานที่สร้างสรรค์ (Fiction) มาใช้ แต่แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี จะเป็นว่า มีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ 

Google สแกนเป็นหนังสือที่ผู้แต่งใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ นก็ไม่ท้าให้ค้าตัดสินของศาลเปลี่ยนไป 

การที่ศาลชี ขาดว่า การกระท้าของ Google ในคดีนี เป็นการใช้งานโดยธรรมไม่ใช่เพราะงานเดิมที่

น้ามาใช้เป็นข้อเท็จจริง แต่เพราะงานใหม่นั นได้ถูกแปลงรูปไปจากงานเดิม และได้เพ่ิมคุณค่าให้กับ

งานเดิมมากกว่าที่จะเป็นเพียงการลอกเลียนหรือท้าซ ้างานเดิมเท่านั น 

3. ปริมาณหรือจ านวนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ ( the amount and 

substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a 

whole) 

การพิจารณาเงื่อนไขประการที่สาม คือ ปริมาณหรือความส้าคัญของงานส่วนที่น้ามาใช้เมื่อ

เทียบกับงานทั งหมดโดยรวม โดยทั่วไปกล่าวเป็นหลักได้ว่า หากน้างานเดิมมาใช้ในปริมาณน้อย หรือ

น้าส่วนที่มีความส้าคัญน้อยมาใช้จะมีโอกาสเป็นการใช้ที่เป็นธรรมมากกว่าการน้ามาใช้ในปริมาณมาก 

หรือแม้จะน้ามาใช้น้อยแต่เป็นส่วนสาระส้าคัญของงานเดิม เนื่องจากยิ่งน้างานเดิมมาใช้มาก หรือน้า

ส่วนที่เป็นสาระส้าคัญมาใช้มากเท่าใดย่อมมีโอกาสที่งานใหม่จะเข้าไปแทนที่หรือแข่งขันกับงานเดิมได้

มากเท่านั น ศาลเห็นว่า การสแกนหนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบค้นในคดีนี นั น แม้จะ

สแกนหนังสือทั งเล่มและไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื อหางานเดิมเลยก็เป็นการใช้โดยธรรมได้ เมื่องานใหม่นั น

มีวัตถุประสงค์ใหม่ที่ต่างจากงานเดิม และไม่ได้ท้าขึ นเพ่ือลอกเลียนหรือแทนที่แข่งขันกับงานเดิม การ

พิจารณาปริมาณงานที่น้าไปใช้ในเงื่อนไขข้อนี จึงต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้งานเดิ มควบคู่

กันไปด้วย เมื่อการสืบค้นต้องท้ากับหนังสือทั งเล่มเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การสแกนหนังสือทั งเล่ม



 

 

45 

จึงเป็นการจ้าเป็น มิเช่นนั นแล้วการสืบค้นจากหนังสือเพียงบางส่วนย่อมไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และ

ข้อเท็จจริงในคดีนี ยังปรากฏอีกว่า แม้จะสแกนหนังสือทั งเล่ม แต่ Google ก็ไม่ได้เปิดเผยเนื อหาของ

หนังสือทั งเล่มนั นต่อสาธารณะแต่อย่างใดศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยรายละเอียดของข้อมูลย่อยว่า 

Google ได้ก้าหนดเงื่อนไขที่จ้ากัดการแสดงผลของข้อมูลย่อยแก่ผู้สืบค้น ข้อมูลย่อยที่แสดงผลนั นจะมี

เนื อหาไม่มากจนถึงขนาดท้าให้ผู้สืบค้นใช้ข้อมูลย่อยนั นแทนงานเดิมได้เลย โดยระบบจะแสดงข้อมูล

ย่อยเพียงข้อมูลเดียวจากหนึ่งหน้าหนังสือ และจะแสดงผลจากหนึ่งหน้าในทุกสิบหน้า และแสดงผล

เพียงสามข้อมูลย่อยต่อการสืบค้นหนึ่งครั ง แม้จะสืบค้นค้าเดิมซ ้า หรือสืบค้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

ต่างเครื่องกันระบบก็จะแสดงผลข้อมูลย่อยเดิม นอกจากนี ระบบจะไม่แสดงผลในหนังสือบางประเภท 

เช่น พจนานุกรม หรือหนังสือท้าอาหารซึ่งข้อมูลย่อยเพียงเล็กน้อยก็อาจท้าให้ผู้สืบค้นได้ผลลัพธ์

ทั งหมดที่ต้องการ ระบบยังมีกลไกปิดกั นการแสดงเนื อหาในหนังสืออย่างน้อยร้อยละ 22 เป็นการ

ถาวรอีกด้วย แม้ดูเหมือนเนื อหาอีกร้อยละ 78 อาจถูกเปิดเผย แต่ผลการทดลองสืบค้นที่น้าเสนอต่อ

ศาลเพ่ือทดสอบว่าระบบจะเปิดเผยเนื อหาในหนังสือมากน้อยเพียงใด พบว่าระบบจะเปิดเผยเนื อหา

ในหนังสือไม่เกินร้อยละ 16 เท่านั น เนื อหาที่ปรากฏจะสุ่มจากส่วนต่าง ๆ ของหนังสือไม่เรียงติด

ต่อเนื่องกันระบบจะใช้จ้านวนบรรทัดเป็นเกณฑ์ในการแสดงผลไม่ได้ใช้รูปประโยคเป็นเกณฑ์ ดังนั น 

ประโยคเนื อหาที่แสดงจะไม่สมบูรณ์ จึงเป็นการยากที่จะน้าเนื อหาในข้อมูลย่อยมาปะติดปะต่อกันจน

ใช้แทนงานเดิมได้ ด้วยเงื่อนไขการสืบค้นดังกล่าวท้าาให้ศาลมองว่า ข้อมูลย่อยที่แสดงผลต่อผู้ สืบค้น

ไม่สามารถทดแทนงานเดิมได้ 

4. ผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์หรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ ( the 

effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted 

work) 

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เงื่อนไขข้อนี จะพิจารณาผลกระทบของงานใหม่ที่มีต่อตลาดในอนาคต

ของงานเดิม และผลกระทบต่อคุณค่าของงานเดิม โดยพิจารณาว่างานใหม่นั นทดแทนหรือแข่งขันกับ

งานเดิมได้มากน้อยเพียงใด หากทดแทนหรือแข่งขันกับงานเดิมได้ เท่ากับว่าผลประโยชน์ของเจ้าของ

งานเดิมจะลดลง และเมื่อกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้สร้ างสรรค์ 

เงื่อนไขข้อนี จึงถือเป็นเงื่อนไขส้าคัญข้อหนึ่งของการใช้งานโดยธรรม (single most important 

element of fair use) ศาลเห็นว่า เงื่อนไขในข้อแรก (ลักษณะและวัตถุประสงค์) และข้อสุดท้ายนี 
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สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ยิ่งงานใหม่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานเดิมมากเท่าใด ถือว่างานเดิมจะถูก

ทดแทนด้วยงานใหม่น้อยลงเท่านั น ดังนั นการที่ระบบให้ผู้สืบค้นค้นหาข้อความหรือประโยคในหนังสือ

ว่ามีค้าที่ค้นหาหรือไม่ ไม่อาจถือว่าไปแทนที่หนังสือที่สืบค้นนั นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากในระบบ

สืบค้นเปิดเผยเนื อหาในหนังสือมากจนท้าให้ทดแทนหนังสือเล่มนั น ๆ (ให้ข้อมูลมากพอจนไม่ต้องไป

ซื อหนังสือเล่มนั นอีก)ย่อมถือว่าถึงขนาดทดแทนและแข่งขันกับงานเดิมได้ ดังนั น ศาลจึงต้องวินิจฉัย

ว่า การแสดงผลการสืบค้นผ่านข้อมูลย่อยได้เปิดเผยเนื อหาในหนังสือมากเกินไปจนทดแทนหนังสือได้

หรือไม่ ซึ่งศาลเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลย่อยไม่ถึงขนาดทดแทนหรือแข่งขันกับงานเดิมแต่อย่างใด 

โดยศาลเห็นว่า การซื อหนังสือเล่มจริงจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าแรงให้คนมา

สืบค้นข้อมูลย่อยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มากพอถึงระดับที่จะน้าไปปะติดปะต่อเนื อหาได้ครบถ้วนเพ่ือ

ทดแทนหนังสือนั น ซึ่งโดยข้อเท็จจริงระบบก็ไม่เปิดโอกาสให้ท้าเช่นนั นได้ เพราะระบบจะแสดงผล

ข้อมูลย่อยไม่เกินร้อยละ 16 ของหนังสือ ดังนั น การแสดงผลของข้อมูลย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของงานเดิมแต่ประการใด  

อย่างไรก็ดี ศาลยอมรับว่าบางกรณีข้อมูลย่อยอาจท้าให้เจ้าของงานเดิมสูญเสียรายได้ไป หาก

ผู้สืบค้นพอใจในผลการสืบค้นและไม่ซื อหนังสือเล่มนั น หรือไม่ยืมหนังสือนั นจากห้องสมุดท้าให้

ห้องสมุดไม่ซื อหนังสือเล่มนั นจากโจทก์ แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นนี มีน ้าหนักน้อยไม่ถึงขนาดจะท้าให้

การกระท้าของ Google ในคดีนี ไม่เป็นการใช้งานโดยธรรม และประเด็นส้าคัญที่ศาลกล่าวต่อมา คือ 

ผลประโยชน์ของเจ้าของงานเดิมที่อ้างว่าถูกกระทบนั นต้องเป็นผลประโยชน์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์

คุ้มครอง ซึ่งศาลเห็นว่า การใช้งานเดิมเพ่ือการสืบค้นในคดีนี ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์

คุ้มครองเหนืองานเดิม การสืบค้นเพียงแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นแล้วและผู้สืบค้นต้องการ

ยืนยันข้อเท็จจริงนั นเท่านั น  

ดังนั น เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการใช้ที่เป็นธรรมทั ง 4 ประการแล้ว ศาลได้ลงความเห็นว่า การ

สแกนหนังสือเพ่ือท้าเป็นไฟล์ดิจิตอลของ Google เพ่ือให้สาธารณชนใช้ในการสืบค้นรวมทั ง

กระบวนการเปิดเผยข้อมูลย่อยเป็นการใช้งานโดยธรรม และไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทกในคดีนี 

แต่อย่างใด ศาลอุทธรณ์ยังวินิจฉัยข้อโต้แย้งโจทก์ที่กล่าวว่า การกระท้าของ Google กระทบสิทธิของ

เจ้าของงานเดิมในการสืบค้น หรือการให้บริการข้อมูลย่อยซึ่งเป็นสิทธิในงานดัดแปลง โดยศาลกล่าว

ว่า เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ขยายการคุ้มครองเหนืองานดัดแปลงด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
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งานดัดแปลงประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในกฎหมาย อย่างไรก็ดีหากการกระท้าของ Google ในคดีนี เป็น

เพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบการน้าเสนองานเดิมจากรูปแบบหนังสือเป็นไฟล์ดิจิตอลเท่านั นก็อาจเป็น

การละเมิดสิทธิในการดัดแปลงงานตามที่โจทก์โต้แย้งได้ แต่ดังที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ระบบของ 

Google ไม่อนุญาตให้ผู้สืบค้นเข้าถึงไฟล์หนังสือทั งเล่ม คงให้เห็นเนื อหาเพียงบางส่วนผ่านข้อมูลย่อย

เท่านั น ศาลเห็นว่า สิทธิของผู้เป็นเจ้าของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนั นไม่ได้ครอบคลุม

ถึงงานสืบค้นในลักษณะที่ Google ด้าเนินการในคดีนี แต่อย่างใด  

ศาลอุทธรณ์ยังวินิจฉัยในประเด็นข้อต่อสู้ของโจทก์ที่ว่า การสแกนหนังสือท้าเป็นไฟล์ดิจิตอล

เปิดโอกาสให้มีการลักลอบเข้าถึงไฟล์ (Hack) และน้าไฟล์ดังกล่าวกระจายสู่สาธารณะได้ซึ่งจะกระทบ

ประโยชน์ของเจ้าของงานเดิม ในประเด็นนี ศาลเห็นว่า หาก Google เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้าถึง

งานในลักษณะที่ทดแทนงานเดิมได้ ข้อโต้แย้งนี ย่อมมีน ้าหนักรับฟังได้ แต่ศาลมองว่า Google เก็บ

รักษาไฟล์ในลักษณะที่บุคคลอ่ืนไม่อาจเข้าถึงโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะ และใช้มาตรการ

รักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกับที่ใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของ  Google เองแสดงให้เห็นว่า 

Google ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการป้องกันการลักลอบเข้าถึงงาน ซึ่งโจทก์

ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ข้อโต้แย้งนี จึงไม่มีน ้าหนักให้รับฟัง 

ประเด็นสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย คือ การที่ Google อนุญาตให้ห้องสมุดที่เข้าร่วม

โครงการเข้าถึงไฟล์ดิจิตอลเปิดโอกาสให้ห้องสมุดน้างานไปใช้ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิของเจ้าของงาน

เดิม หรือ ห้องสมุดอาจประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาไฟล์ดิจิตอลท้าให้บุคคลอ่ืนลักลอบเข้าถึงงาน

นั นได้ ซึ่งจะก่อความเสียหายต่อเจ้าของงานเดิม ในประเด็นนี ศาลได้วินิจฉัยว่า โดยปกติห้องสมุดแต่

ละแห่งมีสิทธิท้าส้าเนาหนังสือเป็นไฟล์ดิจิตอลตามหลักการใช้งานโดยธรรมได้เองอยู่แล้ว เมื่อห้องสมุด

มอบหมายให้ Google เป็นผู้ด้าเนินการแทน ห้องสมุดย่อมมีสิทธิใช้ไฟล์ดิจิตอลดังกล่าวเช่นกัน 

นอกจากนี ห้องสมุดแต่ละแห่งต้องท้าสัญญากับ Google ว่าจะใช้ไฟล์ดิจิตอลนั นตามที่กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ก้าหนดและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องมีมาตรการป้องกันมิ ให้ไฟล์ดังกล่าวหลุดไปสู่สาธารณะ 

การคาดคะเนว่าห้องสมุดจะใช้ไฟล์ดิจิตอลในลักษณะละมิดลิขสิทธิ์ดูเป็นการคาดเดาที่ไกลกว่าเหตุ อีก

ทั งหากมีเหตุเช่นนี เกิดขึ นจริงห้องสมุดนั นก็ต้องรับผิดต่อเจ้าของงานเดิม รวมทั ง Google ก็อาจต้อง

ร่วมรับผิดในฐานะผู้สนับสนุน (contributory infringer) แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี ศาลเห็นว่า 

ข้ออ้างว่าห้องสมุดที่ร่วมโครงการอาจใช้ไฟล์ดิจิตอลในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย 
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แม้ศาลจะเห็นด้วยว่า ห้องสมุดอาจประมาทเลินเล่อท้าให้ไฟล์ดังกล่าวหลุดรอดไปสู่สาธารณะได้ แต่ก็

เป็นเพียงการคาดเดา ไม่มีน ้าหนักมากพอที่จะชี ว่าการกระท้าของ Google ท้าให้เกิดการละเมิด

ลิขสิทธิ์ในอนาคต42 

จะเห็นว่า ในคดี Authors Guild  v. Google Inc. ข้างต้น หลักเกณฑ์ประการส้าคัญที่ศาล

น้ามาใช้พิจารณาว่าการสแกนหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัลถือเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (the purpose and character of the use) หากงานมี

วัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างออกไปจากงานเดิม ศาลจะถือว่า งานดังกล่าวเป็นงานแปลงรูป 

(Transformative Works) 

3.1.4 การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) จากงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ประเภทงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มมีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ในปี ค.ศ.1990 โดยออกกฎหมาย
พิเศษ ได้แก่ The Visual Artists Rights Act, 1990 เพ่ือก้าหนดหลักการคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral Rights) เกี่ยวกับการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และ สิทธิในการไม่เปิดเผย
ชื่อ หรือ ใช้นามแฝงในงานที่แสดงนั น ตลอดจนสิทธิในการห้ามดัดแปลงงานจนเป็นที่เสื่อมเสีย ทั งนี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ทวิ (6bis) ของอนุสัญญากรุงเบิร์น เนื่องจากเป็นการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้าเนินการให้สอดคล้องอนุสัญญากรุงเบิร์น ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ในปี198943 

บทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)  บัญญัติอยู่ใน
มาตรา106A โดยการให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)ของผู้สร้างสรรค์
งาน ได้แก่ สิทธิในการอ้างว่าตนเป็นผู้ประพันธ์ผลงานนั น เป็นสิทธิที่จะเรียกร้องให้ชื่อของตนปรากฏ
ในที่เหมาะสมในทุกส้าเนางานและอ้างสิทธิในความเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั นได้ตลอดเวลา สิทธิที่จะ

                                           
42 สมชาย รัตนชื่อสกุล, “บทความTransformation on Copyright Work: Consideration 

from the Google’s Case,” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, n.d.; Authors Guild, et 
al., v. Google Inc. 

43 Harper & Row v. Nation Enterprises (471 U.S. 539 1985). 
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ห้ามมิให้บุคคลอื่นกล่าวอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานนั น และสิทธิที่จะห้ามบุคคลอ่ืนใช้ชื่อของตน
ในงานที่ตนมิได้เป็นผู้สร้างสรรค์ อันอาจส่งผลต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์44 

3.1.5 หลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) เพื่อข้อยกเว้นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้
แปลงรูปงาน  

หลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) บัญญัติอยู่ในมาตรา 107 แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นข้อจ้ากัดในการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Limitations on exclusive 
rights) หรืออีกนัยหนึ่งเป็นข้อยกเว้นมิให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิด ทั งนี เพ่ือให้บุคคลทั่วไป
สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หลักการใช้งาน
โดยธรรมนี มีขึ นเพ่ือผสานประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานและสังคมโดยรวมในการสร้างสรรค์งานที่
เกี่ยวเนื่องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะหากงานที่สร้างสรรค์ออกมาทุกชิ นไม่มีผู้ใดสามารถน้าไปใช้ต่ อ
ยอดได้เลยสังคมของเราจะประสบปัญหามากมาย อาทิเช่น อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถน้างานอันมี
ลิขสิทธิ์มาใช้อ้างอิงเพ่ือการเรียนการสอนในชั นเรียนได้ นักวิจารณ์ไม่สามารถกล่าวอ้างหรือวิจารณ์ถึง
งานวรรณกรรมได้ หรือ นักวิชาการไม่สามารถน้างานอันมีลิขสิทธิ์มาจัดแสดงทางวิชาการ ได้ ซึ่งจะ
สร้างข้อจ้ากัดท้าให้งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอด หลักการใช้งานโดยธรรมจึงเป็น
หลักการที่ถือเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

การใช้งานโดยธรรม (Fair Use) กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาบัญญัติไว้ในมาตรา 107 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นการกระท้าที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เป็นการ

                                           
44 Copyright Law of the United States, section106A;  
(a) Rights of Attribution and Integrity.—Subject to section 107 and 

independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of 
visual art— 

(1) shall have the right— 
(A) to claim authorship of that work, and 
(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of 

visual art which he or she did not create; 
(2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of 

the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of 
the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation. 
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ใช้โดยธรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ 
4 ข้อ หรือที่เรียกว่า Four Factor ในมาตรา10745 ดังนี  

1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (the purpose and character of the use) เช่น การใช้
โดยไม่แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา 
 หลักเกณฑ์ประการแรกนี  ศาลจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่า เป็นการกระท้าที่
แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ศาลมีแนวโน้มที่จะวินิจฉัยว่า การกระท้าดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วย
เหตุผลที่ว่า หากเป็นการใช้งานเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดในเชิง
พาณิชย์ของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่4 จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์เรื่องวัตุประสงค์
ในการใช้งานและผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์นั น มีความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่า หลักเกณฑ์
ในข้อแรกนี  มีความส้าคัญต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์อ่ืนที่จะต้องพิจารณาต่อไป 

แต่หากเป็นการใช้ในลักษณะลอกเลียนแบบหรือแทนที่งานเดิม อาทิเช่น หากเป็นใช้เพ่ือ
สร้างสรรค์งานชิ นใหม่ขึ นมา โดยน้างานเดิมมาใช้เพียงส่วนหนึ่ง ในลักษณะของการดัดแปลงงาน 
(Transformative use) หรือ การใช้ในลักษณะการล้อเลียน(Parody) เช่นนี ถือว่ามิใช่การใช้งานใน
ลักษณะลอกเลียนแบบ อันจะท้าให้มีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ส่วนลักษณะการใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือใช้เพื่อแสวงหวังผลก้าไร เป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการ
พิจารณาการใช้ที่เป็นธรรมเช่นกัน เนื่องจากการใช้เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ มากกว่าการใช้งานที่ไม่หวังผลก้าไร  ในความเป็นจริงศาลฎีกาได้กล่าวในคดี Sony 
Corp. of Am. Vs. Universal City Studios, Inc.ในปี1984 ว่า "การใช้เนื อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเชิง
พาณิชย์ จะถูกสันนิษฐานว่าไม่ยุติธรรม (commercial use of copyrighted material is 
presumptively…unfair) 
  

                                           
45Section 107 of Copyright Law of the United States. 
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a 

commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 
(2) the nature of the copyrighted work 
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the 

copyrighted work as a whole; and 
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the 

copyrighted work. 
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2.ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ (the nature of the copyrighted work) 
 หลักเกณฑ์ข้อที่2นี  ศาลจะพิจารณาลักษณะของงานที่น้ามาใช้ว่า เป็นข้อเท็จจริง หรืองานที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หากเป็นงานประเภทข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลทางวิทยาศาตร์ ข้อมูลทาง
ประวัติศาตร์ แล้วศาลมีแนวโน้มจะพิจารณาว่า เป็นการใช้ที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  และศาล
จะพิจารณาว่า เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วหรือไม่ เนื่องจาก ศาลมองว่าหากยังไม่มี
การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การน้างานดังกล่าวมาใช้ ย่อมจะกระทบถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
งานอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า เจ้าของงานมีสิทธิในการเผยแพร่งานครั งแรกแก่สาธารณะชน ศาลก็มี
แนวโน้มที่จะพิจารณาว่ามิใช่การใช้โดยธรรม  

3.ปริมาณหรือจ านวนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ ( the amount and 
substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a 
whole) 
 หลักเกณฑ์ข้อที่3นี  ศาลจะพิจารณาปริมาณ สัดส่วนของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกน้ามาใช้ โดย
การเทียบสัดส่วนจ้านวนทั งหมดของงานเดิม และ จ้านวนที่น้ามาใช้ ว่าเกินสมควร หรือ เหมาะสม
เพียงใด อาทิเช่น การถ่ายเอกสารหนังสือทั งเล่ม ทุกหน้า จะถือว่าเป็นการใช้งานในจ้านวนทั งหมด ขัด
กับการใช้ในลักษณะการใช้งานโดยธรรม หรือ หากเป็นการน้างานมาใช้เพียงเล็กน้อย แต่หากส่วนที่
น้ามาใช้เป็นส่วนส้าคัญ เช่นนี ก็ไม่ถือได้ว่าเป็นการใช้โดยธรรมเช่นกัน 

อาทิเช่น การน้าเนื อหาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาใช้ จ้านวน400ค้า จากค้าที่มีทั งหมด
2,500ค้า ศาลตัดสินว่าเป็นการน้ามาใช้ในสัดส่วนที่เกินสมควร ดังปรากฎในคดีHarper & Row, 
Publishers, Inc. v. Nation Enterprises ซึ่งศาลพิจารณาว่า การที่นิตยสาร THE NATION น้า
เนื อหาที่มีอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า FORD จากจ้านวนค้าที่มีอยู่ในเนื อหาทั งหมดจ้านวน 2,250 ค้า ซึ่ง
นิตยสาร THE NATION มาใช้จ้านวน 300-400ค้านิตยสารน้า ศาลจึงพิจารณาว่าเนื อหาที่ถูกน้ามาใช้
จ้านวน 300-400 ค้านั นถือเป็นเนื อหาในส่วนสาระส้าคัญของหนังสือ FORD นิตยสาร THE NATION 
จึงไม่สามรถอ้างการใช้ที่เป็นธรรมได้ 

4.ผลกระทบต่อตลาดในเชิงพาณิชย์หรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น ามาใช้ ( the 
effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted 
work) 
 องค์ประกอบข้อสุดท้ายนี  ศาลจะค้านึงถึงผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ เนื่องจากประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่กฎหมายให้เจ้าของผลงานแสวงหาได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายก้าหนด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการสร้างสรรค์งาน อันเป็นการจูงใจให้มีการ
สร้างสรรค์งานต่อไป ดังนั น หากการใช้งานในลักษณะที่ท้าให้เจ้าของงานเสียความสามารถในการ
แสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ศาลมีแนวโน้มจะพิจารณาว่าไม่เข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม 
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 ในการพิจารณาการใช้ที่เป็นธรรม ศาลวางหลักไว้ชัดเจนว่าต้องตีความในลักษณะที่สอดคล้อง
กับเจตนารมย์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และศิลปะตามที่
ก้าหนดในรัฐธรรมนูญดังนั น จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะตีความโน้มเอียงไปในเชิงอนุญาตให้มีการใช้งาน 
มากกว่าที่จะตีความในลักษณะปิดกั นการใช้งานดังกล่าว และแม้ศาลจะเห็นว่า การพิจารณาการใช้ที่
เป็นธรรมศาลต้องพิจารณาเงื่อนไขทั งสี่ประการรวมกันไปก็ตาม 
 

ตัวอย่างคดีที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative 
Works) โดยศาลพิจารณาประกอบกับข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม  

 
คดี Perfect 10 Inc. V. Amazon.Com and Google Inc.46 
คดีนี โจทก์ คือPerfect10 เป็นเว็ปไซด์ที่ด้าเนินธุรกิจจัดจ้าหน่ายรูปภาพ โดยบุคคลทั่วไปจะ

เข้าถึงรูปภาพได้ต้องสมัครสมาชิกกับเว็ปไซด์ก่อน สมาชิกต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเพ่ือดูภาพโดย
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่มีการป้องกันไว้ โดยGoogleให้บริการ "Google Image Search"ซึ่งเป็น
เครื่องมือใช้ค้นหารูปภาพ โดยการที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้าไปในGoogle เพ่ือ
ค้นหาภาพที่คล้ายกัน ซึ่งบริการ "Google Image Search"สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและ
จัดท้าดัชนีโดยอัตโนมัติในฐานข้อมูลที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของ Google โดยการให้บริการ "Google 
Image Search" จะแสดงผลการค้นหาแสดงในรูปแบบภาพขนาดย่อ (Thumbnails) ซึ่งมีความ
ละเอียดต่้า และภาพเหล่านี ภาพขนาดย่อเหล่านั นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google  

 

                                           
46 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc (United States Court of Appeals for the 

Ninth Circuit 487 F.3d 701 Cir 2007). 
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ศาลแขวงตัดสินว่าการใช้ภาพขนาดย่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงของ Perfect แต่
อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์ได้ชั่งน ้าหนักในเรื่อง ปัจจัยการใช้งานที่เป็นธรรมตามกฎหมายทั งสี่ข้อ จึงได้
ข้อสรุปว่าการท่ี Google ใช้ภาพขนาดย่อของ Perfect10นั นเป็นการน้าไปใช้อย่างเป็นธรรม จึงไม่ถือ
ว่าละเมิดลิขสิทธิ์  
โดยศาลระบุว่า การใช้ภาพขนาดย่อของ Google เป็นการดัดแปลงงานขั นสูง (highly 
transformative) เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาภาพของGoogleดังกล่าว เมื่อพิจารณาปัจจัย
การใช้งานที่เป็นธรรมข้อแรก ถือว่า เป็นการใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน และ เปลี่ยนไปเป็นงาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ รูปภาพขนาดย่อถือเป็นการใช้ในรูปแบบใหม่ โดยศาลมองว่า เ ป็นการ
ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ในงานเดิมที่เป็นการ
แสดงออกในทางศิลปะ และศาลเน้นย ้าว่า เครื่องมือในการใช้ค้นหารูปภาพของGoogle เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยเปลี่ยนแปลงงานต้นฉบับเป็นงานใหม่คือเครื่องมืออ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์  

แม้ว่า Googleจะได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือรายได้บางส่วน จากการจับคู่กับเว็บไซต์
ผ่านทางโปรแกรม"AdSense"ก็ตาม แต่ศาลระบุว่า เครื่องมือค้นหาของ Google สนับสนุน
วัตถุประสงค์ของลิขสิทธิ์และเป็นการให้บริการแก่สาธารณชน สรุปได้ว่าการใช้ภาพขนาดย่อของ 
Google เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างมีนัยส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลใน
แง่ของประโยชน์สาธารณะแล้ว จึงมีน ้าหนักมากกว่าเหตุผลการใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ส้าหรับปัจจัยการใช้งานที่เป็นธรรมข้อที่สอง เรื่องลักษณะของงานที่มีลิขสิทธิ์นั น ศาลเห็นว่า
ภาพทั งหมดถูกเผยแพร่ก่อนที่ Google จะน้ามาแสดงเป็นรูปขนาดย่อ ส้าหรับปัจจัยการใช้งานที่เป็น
ธรรมข้อที่สาม เรื่องปริมาณของงานที่น้ามาใช้ ศาลสรุปว่าสมควรที่จะให้ Googleใช้ภาพการถ่ายภาพ
ทั งหมดในแง่ของวัตถุประสงค์ของเครื่องมือค้นหาเนื่องจากหากใช้ภาพแค่เพียงบางส่วน ผู้ใช้งานจะไม่
สามารถค้นหาภาพได้และจะลดประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาภาพ ศาลจึงสรุปได้ว่าปัจจัยนี ยังไม่
เพียงพอที่จะตัดสินว่าGoogleละเมิดลิขสิทธิ์ และส้าหรับปัจจัยการใช้งานที่เป็นธรรมประการสุดท้าย 
เรื่องผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าในงานเดิม ศาลสรุปว่า ภาพขนาดย่อไม่ได้มีผลกระทบหรือเป็น
อันตรายต่อตลาดของรูปภาพขนาดจริงเพราะรูปภาพขนาดย่อไม่ได้เข้าไปแทนที่ภาพขนาดจริง47 

จะเห็นได้ว่าจากค้าพิพากษาข้างต้น ศาลให้ความส้าคัญกับประเด็นประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ และประเด็นเรื่องการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของงานที่น้ามาดัดแปลง ซึ่งศาลตัดสินว่าเครื่องมือที่ใช้ค้นหารูปภาพของGoogleดังกล่าว
ถือเป็นการดัดแปลงงานในลักษณะTransformative Worksเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการน้ามาใช้

                                           
47 “Perfect10 V. Amazon.Com: A Step Toward Copyright’s Tort Law Roots, 

Berkeley Technology Law Journal” (n.d.) [Vol. 23:373] P386-390. 
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แตกต่างจากวัตถุประสงค์ในงานเดิมอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ เป็นการใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน โดย
เปลี่ยนเป็นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ รูปภาพขนาดย่อถือเป็นการใช้ในรูปแบบใหม่ โดยศาลมอง
ว่า เป็นการปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ในงานเดิมที่เป็น
การแสดงออกในทางศิลปะ และศาลได้เน้นย ้าว่าเครื่องมือในการใช้ค้นหารูปภาพของGoogle เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยเปลี่ยนแปลงงานต้นฉบับเป็นงานใหม่คือเครื่องมืออ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นด้วยกับเหตุผลในการตัดสินดังกล่าวของศาล เนื่องจากผู้เขียนมองว่า หากวัตถุประสงค์ของ
งานเปลี่ยนไป งานใหม่ที่ดัดแปลงย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดในงานเดิม  และหากมีหลักการเรื่อง
Transformative Worksแล้ว ย่อมเป็นการสร้างพิ นที่ให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆเพ่ิมมากขึ นอีกด้วย 

 
คดี Blance V. Koons 48 

คดีนี โจทก์ฟ้องว่าจ้าเลยละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการน้าภาพถ่ายของโจทก์ (Silk Sandals by 
Gucci) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร Allure ไปใช้ท้าภาพขนาดบิลบอร์ดเพ่ือการโฆษณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ภาพของจ้าเลยเป็นภาพชุดรวม 7 ภาพติดตั งในงานแสดงศิลปะในอาคารของธนาคารดอยซ์ 
(Deutsche Bank) จ้าเลยได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างถึงสองล้านเหรียญ ภาพที่เป็นข้อพิพาทในคดี
นี  (Niagara) มีมูลค่า 126,877 เหรียญสหรัฐ และเป็นหนึ่งในภาพชุดที่จ้าเลยจัดท้าขึ นภายในห้อง
โดยสารชั นหนึ่งของเครื่องบินโดยสาร จ้าเลยน้าเฉพาะส่วนขาที่สวมรองเท้ามาใช้ และตัด
ส่วนประกอบอ่ืนของภาพโจทก์ออกไป ปรับทิศทางของขาเป็นแนวชี จากบนลงล่าง เพ่ิมส้นที่ขาข้าง
หนึ่งและปรับเปลี่ยนสีจากภาพต้นฉบับ เพ่ิมภาพขนมได้แก่ โดนัท ช็อคโกแลตและไอศครีม แอ
ปเปิ้ลอบลงในภาพ และยังเพ่ิมขาของสตรีอีก 3 คู่ ขาคู่ที่น ามาจากภาพโจทก์เป็นขาคู่ที่สองจากซ้าย 
และจ าเลยเปลี่ยนฉากหลังของภาพเป็นภาพน  าตกไนแอการ่า 

 

                                           
48 Blanch v. Koons (467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) 2006). 
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ภาพของโจทก์ที่ถูกละเมิดเป็นภาพถ่ายระยะใกล้ของส่วนขาท่อนล่างและเท้าคู่หนึ่งของสตรีที่
ทาเล็บและสวมรองเท้ายี่ห้อกุชชี่ที่ติดวัสดุส่องประกาย ขาทั งคู่พาดอยู่บนตักของสุภาพบุรุษ ฉากหลัง
ของภาพเป็นภาพน  าตกไนแอการ่า จ าเลยต่อสู้ว่า จ าเลยน าขาของสตรีวางบนฉากหลังที่เป็นภาพ
สถานที่และอาหารก็เพราะตั งใจจะสื่อว่า สิ่งที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องอาหาร การละเล่น หรือเรื่องเพศล้วนแล้วแต่ถูกสื่อด้วยภาพโฆษณา ดังนั น ภาพของจ าเลย
ต้องการกระตุ้นให้ผู้ที่เห็นภาพคิดถึงประสบการณ์ของแต่ละคนต่อปัญหานี  และตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ นจากสื่อโฆษณา เหตุที่จ าเลยเลือกใช้ภาพโจทก์เพราะต้องการสื่อในลักษณะที่เสียดสีถึงกลุ่ม
สตรีที่มักถูกน้ามาใช้เพื่อเป้าหมายในสื่อโฆษณา และเหมาะที่จะน้ามาเพ่ือให้ผู้คนปัจจุบันที่อยู่ในสังคม
บริโภคตระหนักต่อปัญหา การกระท้าของจ้าเลยจึงเป็นการใช้ที่เป็นธรรม และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ศาลเห็นว่า จ้าเลยใช้งานภาพของโจทก์เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานชิ นใหม่ที่เปลี่ยนรูป
ไปจากงานเดิมอย่างเห็นได้ชัด จ้าเลยไม่ได้ต่อสู้เพียงว่าได้น้าเสนองานของโจทก์ในรูปแบบที่ต่าง
ออกไปเท่านั น แต่จ้าเลยยังให้การถึงวัตถุประสงค์ของการน้างานมาใช้ที่แตกต่างอย่างสิ นเชิงจาก
วัตถุประสงค์ของโจทก์ที่กล่าวถึงภาพของตนว่า“ต้องการสร้างความรู้สึกเซ็กซี่และอารมณ์สุนทรียทาง
เพศ”งานของโจทก์ถูกเพ่ิมเติมและสื่อสารความหมายและความเข้าใจใหม่จึงเป็นงานแปลงรูป 
(Transformative Works) แล้ว  

จะเห็นได้ว่า ศาลน้าประเด็นเรื่องวัตุประสงค์ของงานมาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาว่าการ
ดัดแปลงในรูปภาพดังกล่าว เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งศาลมีแนวทางในการวินิจฉัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ยิ่งเป็นการดัดแปลงงานในลักษณะที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานไปมาก
เท่าไหร่ ยิ่งเป็นการใช้โดยธรรมมากเท่านั น 

 
คดี Cariou V. Prince49 

โจทก์คือ Patrick Cariou เป็นช่างภาพมืออาชีพและเป็นเจ้าของภาพ(ทางด้านซ้าย) โดย
จ้าเลยคือ Richard Princeได้น้าภาพของ Patrick Cariou มาดัดแปลงกลายเป็นภาพทางด้านขวา 
และน้าไปจัดแสดงที่ Gagosian Gallery ในปี2009 Patrick Cariou ซึ่งเป็นเจ้าของภาพต้นฉบับจึง
ฟ้องว่า Richard Prince ละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพของตน 

                                           
49 Cariou v. Prince 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013. 
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ศาลชั นต้นตัดสินว่า Richard ต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพของโจทก์หรือแสดงความคิดเห็นใน
ด้านวัฒนธรรมนิยมที่เก่ียวข้องกับโจทก์หรือรูปถ่าย จึงจะเป็นการใช้ที่เป็นธรรม แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์
สรุปว่า ภาพที่ Richard น้ามาใช้จ้านวน 25 ภาพ เป็นการใช้งานในลักษณะ Transformative Works 
เป็นการใช้งานโดยธรรม โดยไม่จ้าเป็นต้องแสดงความคิดเห็น เพราะการตัดแปะภาพเป็นการแปลงรูป
งานเพ่ือน้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่แล้ว 
 จากตัวอย่างคดีข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาวางหลักเกณฑ์
เอาไว้เป็นบรรทัดฐานว่า หากงานใหม่ที่ดัดแปลงนั น หากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือ
เพ่ิมเติมข้อความของผู้ดัดแปลงลงไปจนงานนั นมีสุนทรียภาพใหม่ อารมณ์ใหม่ งานดังกล่าวศาล
เรียกว่าเป็นงานดัดแปลงประเภทTransformative Works อันถือว่าเป็นงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
เนื่องจากเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั น ผู้เขียนเห็นว่าในการพิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การดัดแปลงงาน ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาให้น ้าหนักกับเรื่องของ วัตถุประสงค์และลักษณะของ
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การใช้งานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไป ที่มอง
ว่าการดัดแปลงดังกล่าว เป็นการขโมยความคิดผู้อ่ืนมาเป็นงานของตนเอง แต่หากมองในบริบทของ
กฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว การดัดแปลงงานในลักษณะดังกล่าวเป็นการน้างานของผู้อ่ืนมาต่อยอด ท้าให้
เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังเช่นที่ทนายความของ 
Richard Prince ที่ชื่อJohn Arsenault ได้กล่าวไว้ว่า”ภาพใหม่แม้ว่าจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของการ
ขโมยความคิด แต่แท้จริงแล้วอาจซับซ้อนกว่าเล็กน้อย หากมีการถกเถียงกันในบริบททางกฎหมาย”50 
 
คดีWarren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions.51 

คดีนี โจทก์เป็นส้านักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน Monster โดยโจทก์ได้ฟ้อง
ส้านักพิมพ์หนังสือแห่งหนึ่งเป็นจ้าเลย โดยอ้างว่า ส้านักพิมพ์ดังกล่าวใช้รูป Monster โดยไม่ได้รับ
อนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ ศาลได้ตัดสินว่า จ้าเลยใช้รูป  Monster ดังกล่าวในลักษณะ
Transformative Works เพราะเป็นการใช้รูปเพื่อเล่าชีวประวัติ และจ้าเลยน้ารูปมาใช้เพียงหน้าเดียว
จากจ้านวนหน้าทั งหมดในหนังสือ และประกอบกับโจทก์ไม่ได้ตีพิมพ์รูปดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน
แล้ว รูปที่น้ามาใช้จึงไม่ใช่หัวใจหรือสาระส้าคัญของหนังสือจ้าเลย ผู้เขียนเห็นด้วยกับค้าตัดสินของ
ศาลในประเด็นการน้างานไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน (เพ่ือเล่าชีวประวัติ) ที่ควรได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้การใช้งานโดยธรรม 

 
คดี Sofa Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc52  

ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์นี  SOFA Entertainment อ้างว่า Dodger ละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้คลิป
เจ็ดวินาทีของ Ed Sullivan ในรายการโทรทัศน์ "The Ed Sullivan Show" คลิปดังกล่าวถูกใช้ใน
งานดนตรีของ Dodger เกี่ยวกับ Four Seasons "Jersey Boys" เพ่ือบอกเล่าประวัติความเป็นมาใน
ด้านอาชีพของวงDodge โดยศาลเห็นว่า การใช้คลิปเพ่ือบอกเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของวง Dodger 
เป็นการน้าไปใช้ในความหมายใหม่และสร้างความรู้สึกใหม่ จึงเป็นการTransformative ที่ท้าให้เป็น
การใช้โดยธรรมอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  

                                           
50 Lizzie Plaugic,The Story of Richard Prince and His $100,000 Instagram Art - 

The Verge,”, https://www.theverge.com/2015/5/30/8691257/richard-prince-instagram-
photos-copyright-law-fair-use. 

51 Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions (n.d.). 
52 SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc (2013). 

https://www.theverge.com/users/lizzieplaugic
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 จะเห็นว่าในคดี Warren Publishing Co. v. Spurlock d/b/a Vanguard Productions
ข้างต้น การที่จ้าเลยน้ารูปภาพของโจทก์มาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เป็นภาพประกอบในการเล่าชีวประวัติ
ของบุคคล และคดีSOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Productions, Inc เป็นการน้างานมาใช้ 
เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลเช่นเดียวกัน ศาลได้วางแนวทางการตัดสินไว้ว่า หากเป้นการ
ใช้งานในลักษณะเช่นนี  ถือว่าเป็นการน้างานไปใช้ในความหมายใหม่หรือสร้างความรู้สึกใหม่ จึงเป็น
Transformative works แล้ว  ผู้เขียนเห็นว่าศาลพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส้าคัญ 
ซึ่งเป็นปัจจัยข้อแรกในการพิจารณาการใช้งานโดยธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศาลก็ค้านึงถึง
ปัจจัยเรื่องจ้านวนปริมาณของงานที่น้ามาใช้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของโจทก์ประกอบการ
พิจารณาด้วยเช่นกัน  
คดีRighthaven Ll V. Jama 53 

คดีนี โจทก์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของต้ารวจ ส่วนจ้าเลยเป็น
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร ซึ่งได้โพสต์บทความดังกล่าวของโจทก์ในเว็ปไซด์ของตนไม่ไม่ได้ขออนุญาต
โจทก์ โจทก์จึงฟ้องว่าจ้าเลยน้างานของโจทก์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
บทความของโจทก์ ศาลตัดสินว่า การโพสต์บทความดังกล่าวลงเว็ปไซด์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
แก่สาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์คนละอย่างกันกับโจทก์ที่ใช้
ในเว็ปไซด์ โจทก์จึงไม่ได้อยู่ในธุรกิจข่าวที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้งานของจ้าเลย และจ้าเลย
ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาก้าไร การใช้ของจ้าเลยจึงเข้าลักษณะงานแปลงรูป (Transformative Works) 

จากคดีข้างต้น ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้ว่า การน้างานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนไปใช้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ความรู้แก่สาธารณชน ซึ่งไม่ใช่การแสวงหาก้าไร 
การกระท้าดังกล่าวถือเป็นการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากงานเดิม และการน้าไปใช้โดยไม่
แสวงหาก้าไร ย่อมไม่กระทบต่อผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของโจทก์แต่อย่างใด การกระท้าดังกล่าว
จึงถือเป็นงานแปลงรูป (Transformative works) 

จากคดีตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้เขียนได้น้าเสนอไปข้างต้นนั น ผู้เขียนเห็นว่า ใน
การพิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป (Transformative Works) ศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ให้น ้าหนักกับเรื่องของ วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานเป็นอย่างมาก แม้ว่า
จะเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชนทั่วไป ที่มองว่าการน้างานของผู้อ่ืนมา
ใช้เพ่ือดัดแปลงดังกล่าว เป็นการขโมยความคิดผู้อ่ืนมาเป็นงานของตนเอง แต่หากมองในบริบทของ
กฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว การดัดแปลงงานในลักษณะดังกล่าวเป็นการน้างานของผู้อ่ืนมาต่อยอด ท้าให้
เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์  

                                           
53 Righthaven, L.L.C. v. Jama,No. 2:10-CV-1322 JCM (LRL) (n.d.). 
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ดังนั นจากตัวอย่างค้าพิพากษาข้างต้น เงื่อนไขประการส้าคัญในการพิจารณาคดีของศาลที่จะ
น้ า ไปสู่ การตัดสินคดีว่ า  เป็นการใช้ งานโดยธรรมหรือไม่นั น  คือ  หลักการแปลงรูปงาน 
(Transformation) โดยศาลจะพิจารณาว่างานใหม่ท้าขึ นเพ่ือแทนที่ (supersede) งานเดิมหรือไม่ 
โดยดูระดับการเปลี่ยนแปลงเทียบกันระหว่างงานเดิมและงานใหม่ หากงานใหม่ถึงขนาดที่ได้สื่อสาร 
หรือแสดงออก หรือให้ความหมายใหม่กับงาน (new expression or meaning) ให้ข้อมูล (new 
information) หรือสร้างสุนทรียศิลป์ (new aesthetics) หรือสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ ง (new 
insights) ในงานชิ นใหม่และสิ่งเหล่านี อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของงานเดิม54 ถือว่างานใหม่นั นได้
เปลี่ยนรูปไปจากงานเดิม ถือเป็นการใช้ที่เป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์55 และเมื่อถือว่าเป็น
การแปลงรูปงานแล้ว ประเด็นการใช้งานเพ่ือการค้าจะมีความส้าคัญน้อยลง (Sub Factor) กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ หากงานใหม่เปลี่ยนรูปไปจากงานเดิมมากเท่าใด เงื่อนไขข้ออ่ืน ๆ ของการใช้ที่เป็นธรรมก็
จะลดความส้าคัญลงไปมากเท่านั น56  

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างคดีที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า ไม่ใช่การแปลงรูปงาน 
(Transformative Works) เช่น คดี Roger v. Koons เป็นกรณีที่ศิลปินชื่อ Koons น้ารูปภาพคนอุ้ม
สุนัขซึ่งเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ของ Rogers มาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปปั้น Koonsสร้างรูปปั้นเหมือน
ภาพต้นฉบับโดยใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมเล็กน้อย คือเพ่ิมดอกไม้ที่หูทั งสองข้างเข้าไปในรูปปั้น ซึ่ง 
Koons อ้างว่าตนสร้างรูปปั้นนี ขึ นมาเพ่ือต้องการที่จะล้อเลียนสังคมเท่านั น ไม่มีเจตนาที่จะ
ลอกเลียนแบบภาพถ่ายดังกล่าว แต่ศาลตัดสินว่า การกระท้าของ Koons เป็นการลอกเลียนแบบงาน
ของผู้อ่ืนจนเกินไป เพราะงานทั งสองมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกันมาก จนคนทั่วไปมองแล้วสามารถ
ทราบได้ว่าเป็นการลอกเลียนแบบ แม้ว่า Koons จะอ้างว่าท้าเพ่ือวัตถุประสงค์ล้อเลียน (Parody) ก็
ตาม แต่ข้ออ้างของ Koons ยังมีน ้าหนักไม่เพียงพอ งานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั น
สรุปได้ว่า ศาลมองว่าการกระท้าของ Koons เป็นการลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ไม่มี
การใส่ความคิดเห็นที่เก่ียวกับการล้อเลียนสังคม จึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าเป็นงานล้อเลียน ที่เป็นการ
น้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ อันจะถือว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

                                           
54 Eric D. Gorman, “Appropriate Testing and Resolution: How to Determine 

Whether Appropriate Art Is Transformative ‘Fair Use’ or Merely an Unauthorized 
Derivative?” (n.d.). 

55 Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994). 
56 “บทความTransformation on Copyright Work: Consideration from the 

Google’s Case.” 
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คดีดังกล่าวข้างต้นเมื่อน้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับคดี Blance v. Koons ซึ่ง Koons ตก
เป็นจ้าเลยถูกฟ้องเช่นเดียวกัน โดยในคดีนี ข้อเท็จจริงว่า Koons ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการน้าภาพถ่าย
ของโจทก์ (Silk Sandals by Gucci) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร Allure ไปใช้ท้าภาพขนาด
บิลบอร์ดเพ่ือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยKoonsน้าเฉพาะส่วนขาที่สวมรองเท้ามาใช้ และตัด
ส่วนประกอบอ่ืนของภาพโจทก์ออกไป ปรับทิศทางของขาเป็นแนวชี จากบนลงล่าง เพ่ิมส้นที่ขาข้าง
หนึ่งและปรับเปลี่ยนสีจากภาพต้นฉบับ เพ่ิมภาพขนมได้แก่ โดนัท ช็อคโกแลตและไอศครีม แอ
ปเปิ้ลอบลงในภาพ และยังเพ่ิมขาของสตรีอีก 3 คู่ ขาคู่ที่น้ามาจากภาพโจทก์เป็นขาคู่ที่สองจากซ้าย 
และKoonsเปลี่ยนฉากหลังของภาพเป็นภาพน ้าตกไนแอการ่า คดีนี ศาลเห็นว่า Koonsใช้งานภาพของ
โจทก์เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานชิ นใหม่ที่เปลี่ยนรูปไปจากงานเดิมอย่างเห็นได้ชัด Koonsไม่ได้
น้าเสนองานของโจทก์ในรูปแบบที่ต่างออกไปเท่านั นแต่ Koons ยังให้การถึงวัตถุประสงค์ของการน้า
งานมาใช้ที่แตกต่างอย่างสิ นเชิงจากวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่กล่าวถึงภาพของตนว่า“ต้องการสร้าง
ความรู้สึกเซ็กซี่และอารมณ์สุนทรียทางเพศ”งานของโจทก์ถูกเพ่ิมเติมและสื่อสารความหมายและ
ความเข้าใจใหม่ จึงเป็นการแปลงรูปงานแล้ว 

หรือ คดี Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books กรณีเป็นการจัดท้า
สารานุกรมแฮรี่ พ็อตเตอร์ (Harry Potter Encyclopedia) ศาลถือว่ามีการน้ามารวบรวมนั น
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (slightly transformative) และไม่เป็นการใช้ที่เป็นธรรม เนื่องจากเนื อหา
ในสารานุกรมส่วนใหญ่น้ามาจากหนังสือแฮรี่ พ็อตเตอร์ของโจทก์ จึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าเป็นการ
น้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ อันจะถือว่าเป็นTransformative Works งานดังกล่าวจึงเป็นงานที่
ละเมิดลิขสิทธิ์57 

จากค้าพิพากษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ประการส้าคัญที่ศาลวินิจฉัยว่างานนั นเป็น
งานแปลงรูป (Transformative Works) หรือไม่ ศาลจะพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ของงานที่ดัดแปลง
ต้องแตกต่างไปจากงานเดิม หากเป็นการดัดแปลงแล้วสื่อความหมายออกมาเหมือนงานเดิม อย่างเช่น
คดี Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books ข้างต้นนั น ศาลก็คงยังมองว่าเป็นเพียงการ
ดัดแปลงเล็กน้อย ยังถือไม่ได้ว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) การดัดแปลงงาน
ดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานก่อน  

                                           
57 Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books (n.d.). 
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3.2 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอั งกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับงานแปลงรูป 
(Transformative Works) 

กฎหมายประเทศอังกฤษ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ มีชื่อว่า 

Copyright, Designs and Patents Act 1988 ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ ลิขสิทธิ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และ สิทธิบัตร ด้านการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ประเทศอังกฤษก้าหนดเงื่อนไขของการ

ได้รับความคุ้มครอง ว่าต้องเป็นประเภทงานสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายก้าหนด คือ งานสร้างสรรค์ทาง

วรรณกรรม การละคร ดนตรีกรรม ศิลปกรรม งานสร้างสรรค์ทางภาพยนตร์ การบันทึกเสียง การแพร่

ภาพแพร่เสียง และการพิมพ์บางประเภท58 และงานนั นต้องเป็นงานที่มีความคิดริเริ่ม เช่น ต้องเป็น

งานที่ผู้สร้างสรรค์สร้างขึ นมาจากความคิดริเริ่มของตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร ต้องมีความ

พยายามที่เพียงพอในการสร้างสรรค์งาน เพ่ือให้ได้รับลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ต้องมีสัญชาติอังกฤษ มี

ภูมิล้าเนาประเทศอังกฤษ หรือมีคุณสมบัติอื่นภายใต้อนุสัญญาหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศอังกฤษ

และประเทศที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึ น ส้าหรับงานวรรณกรรม การละคร ดนตรีกรรม จะ

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จนกว่างานดังกล่าวจะได้รับการจดแจ้ง 

3.2.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานอันลิขสิทธิ์ 
การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษเริ่มต้นขึ น ในศตวรรษที่ 16 และถูกพัฒนา

อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้พิมพ์หนังสือ จนเกิดสิทธิผูกขาดที่เรียกว่า “Stationer’s Copyright” และได้

มีการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ต่อมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ Copyright Act 1911 

และต่อมาได้ถูกยกเลิกโดย Copyright Act 1959 ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญากรุงเบิร์น สาระส้าคัญในการปรับปรุง คือ การขยายประเภทของงานที่กฎหมายให้ความ

คุ้มครองออกไป ให้รวมถึง สิทธิในดนตรีกรรม และ การแพร่ภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพิมพ์

                                           
58 Copyright, Designs and Patents Act 1988, section1; (1) Copyrights is 

property right which subsists in accordance with Part in the following descriptions of 
work – 

(a) original literary, dramatic, musical or artistic works, 
(b) sound recordings, film or broadcasts, and 
(c) the typographical arrangement of published editions. 
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งานบางประเภท59 และต่อมา Copyright Act 1959 ก็ถูกยกเลิกโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน 

(Copyright, Designs and Patents Act 1988) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขขึ นมาเพ่ือบัญญัติการให้ความ

คุ้มครองแก่งานประเภทอ่ืน ๆ ที่ได้เกิดขึ นในประเทศอังกฤษ คือ จัดให้มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง

เกี่ยวกับสิทธินักแสดงและการให้ความคุ้มครองแก่การแสดงต่าง ๆ (The rights of performers and 

others in performances)60  

จะเห็นได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองแก่งาน

สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เห็นได้จากการแก้ไขกฎหมายให้รองรับแก่งานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ นในขณะนั น 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์

ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2.2 การคุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) ในประเทศอังกฤษ 
ในกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษนั น ค้าว่า Derivative Works ไม่มีปรากฎอยู่ในกฎหมาย

โดยตรง แต่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการดัดแปลงงานบัญญัติอยู่ใน Copyright, Designs and 
Patents Act 1988 มาตรา 21 ซึ่งก้าหนดหลักเกณฑ์ในการดัดแปลงงานไว้ว่า การดัดแปลงงาน 
(Adaptation) จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์เสียก่อน  เนื่องจากสิทธิในการ
ดัดแปลงถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และการดัดแปลงงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศอังกฤษจะจ้ากัดเฉพาะในงานบางประเภท ได้แก่ วรรณกรรม ละคร ดนตรี และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่านั น ไม่รวมถึง งานศิลปกรรม การบันทึกเสียง ภาพยนตร์หรืองานแพร่ภาพแพร่เสียง 
นอกจากนี กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษยังได้ก้าหนดแนวทางในการดัดแปลงงาน โดยขึ นอยู่
กับประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น งานวรรณกรรมการดัดแปลงงานที่เหมาะสมให้รวมถึง 
การเปลี่ยนนวนิยายเป็นภาพยนตร์ การแปลงานเป็นภาษาอ่ืนหรือแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
ภาษาอ่ืนหรือรหัส ส้าหรับผลงานทางดนตรีสิทธิในการดัดแปลงงาน รวมถึงการจัดเรียงใหม่  

จึงอาจกล่าวได้ว่างานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการดัดแปลง (Adaptation) ภายใต้มาตรา 21 
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษนั น ถือเป็นงานดัดแปลง (Derivative Work) และผลในทาง
กฎหมายเมื่อมีการดัดแปลงงานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ดัดแปลงย่อมมีลิขสิทธิ์เหนืองานที่ตนดัดแปลง 
  

                                           
59 จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, หลักเหตุผลในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (นิติศา

สตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552), หน้า 226 

60 Copyright, Designs and Patents Act 1988, Chapter 48 Introduction. 
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 3.2.3 หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ไม่มี

บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่งานแปลงรูป (Transformative Works) เอาไว้โดยตรง หรือ
แม้กระท่ังค้าพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษเอง ผู้เขียนยังไม่พบว่ามีค้าพิพากษาฉบับใดที่ปรากฎ
ค้านิยามหรือหลักเกณฑ์ของงานแปลงรูป (Transformative Works) อย่างไรก็ดีประเทศอังกฤษ 
ยังคงมีการให้ความคุ้มครองงานดัดแปลง (Adaption) ที่เป็นการดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ ในฐานะงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการดัดแปลงงาน
บัญญัติอยู่ใน Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 21 ซึ่งก้าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ดัดแปลงงานไว้ว่า การดัดแปลงงาน (Adaptation) จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
เสียก่อน  เนื่องจากสิทธิในการดัดแปลงถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และการ
ดัดแปลงงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษจะจ้ากัดเฉพาะในงานบางประเภท ได้แก่ 
วรรณกรรม ละคร ดนตรี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั น ไม่รวมถึง งานศิลปกรรม การบันทึกเสียง 
ภาพยนตร์หรืองานแพร่ภาพแพร่เสียง นอกจากนี กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษยังได้ก้าหนด
แนวทางในการดัดแปลงงาน โดยขึ นอยู่กับประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น งานวรรณกรรม
การดัดแปลงงานที่เหมาะสมให้รวมถึง การเปลี่ยนนวนิยายเป็นภาพยนตร์ การแปลงานเป็นภาษาอ่ืน
หรือแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอ่ืนหรือรหัส ส้าหรับผลงานทางดนตรีสิทธิในการดัดแปลง
งาน รวมถึงการจัดเรียงใหม่ เป็นต้น  

ดังนั น หากเป็นกรณีงานดัดแปลง (Adaptation) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ใน
มาตรา 21 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ แต่หากเป็นกรณีงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ยังไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้ความคุ้มครองเอาไว้โดยตรง แต่อย่างไรก็ดีจากที่ผู้เขียนได้
ท้าการศึกษาประเทศอังกฤษเองมีหลักกฎหมายที่ชื่อว่า "sweat of the brow" โดยประเทศอังกฤษ
จะให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ใหม่ที่ได้มีการลงแรงและความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมเติมเป็นส้าคัญ 
แม้ว่างานดัดแปลงนั นจะได้หยิบยืมงานก่อนหน้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ก็ตาม และหลัก “sweat of the brow” ดังกล่าวยังเป็นหลักการส้าคัญที่อยู่เบื องหลังของ
หลักเกณฑ์การสร้างสรรค์งานขึ นด้วยตนเอง (Originality) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ส้าคัญของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง 

ภายใต้ Copyright, Designs and Patents Act 1988 ของประเทศอังกฤษ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ (Original) ไม่ซ ้ากับงานที่มี
อยู่เดิม แต่อย่างไรก็ตาม ศาลประเทศอังกฤษไม่ได้ตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดนัก เนื่องจาก
เป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ศาลประเทศอังกฤษได้ตัดสินว่า การลงทุน การลงแรง หรือการใช้ทักษะที่
เพียงพอในระดับหนึ่ง อาจท้าให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ขึ นมาได้ โดยศาลเห็นว่างานสร้างสรรค์ที่มี 
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Originality ต้องมองไปที่การลงทุนด้วยทักษะด้วยแรงงานที่ต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์งาน และได้ใช้ความคิดพินิจพิเคราะห์ พิจารณาสิ่งที่ตนได้เป็นผู้สร้างสรรค์งานขึ นมาด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้า A เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ และ B น้างานของ A มาดัดแปลง โดยเพ่ิมทักษะ 
มีการลงแรงในการดัดแปลงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยตนเอง เช่นนี  B อาจมีลิขสิทธิ์ในผลงานที่ 
B ได้ดัดแปลงนั น  

คดีแรก ที่ศาลประเทศอังกฤษได้ตัดสินคดีโดยใช้หลัก "sweat of the brow" คือคดี 
Walter v. Lane61 ในปี1900 ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่า ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ ชื่อ Lane ได้จด
บันทึกย่อค้ากล่าวของสุนทรพจน์ของ Earl of Roseberry นักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง และต่อมา
ได้ท้าการคัดลอกข้อความเหล่านี เพ่ิมเครื่องหมายวรรคตอน และ ท้าซ ้าค้าพูดต่อค้าพูดเพ่ือตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์เดอะไทม์ ประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาคือ ผู้สื่อข่าว Lane ถือว่าเป็น "ผู้สร้างสรรค์" 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษหรือไม่ และศาลตัดสินว่า ผู้สื่อข่าว Lane ถือ
ว่าเป็นผู้เขียนภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ความพยายามทักษะและเวลาที่ใช้ไปก็เพียง
พอที่จะท้าให้เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ 

คดี The Duriron Company Inc v. Hugh Jennings & Co Ltd62 ซึ่งศาลประเทศ
อังกฤษได้ตัดสินไว้ว่า หากเป็นการวาดภาพหรือเขียนภาพที่ต้องใช้ทักษะ ใช้ความรู้ความสามารถใน
การวาดภาพของตนเอง งานนั นผู้สร้างสรรค์ได้แสดงออกมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้ว 
หรืออาจกล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์งานจะส้าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะ ความช้านาญระดับหนึ่ง และต้อง
เป็นการใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์งานนั นด้วยตนเอง(The degree of skill labor and 
judgement) งานดังกล่าว จึงเป็นงานที่มี Originality และงานนั นต้องไม่คัดลอกมาจากงานของผู้อ่ืน 
แต่จะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การสร้างสรรค์งานไม่จ้าเป็นต้องเป็นงานใหม่ทั งหมด 
กล่าวคือ อาจเป็นการสร้างสรรค์งานเพ่ิมเติมจากงานที่ปรากฎอยู่ทั่วไป หรือจากงานที่มีอยู่ก่อนแล้วก็
ได้ ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป 

คดี Macmillan & Co Ltd v. K & J Cooper63  ซ่ึงเป็นกรณีการรวบรวมงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จ้านวนมาก หากการพิจารณาที่ตัวข้อมูลอาจ
กล่าวได้ว่าไม่มีความใหม่ในส่วนนั นเลย อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นสิ่งใหม่ตาม

                                           
61 Walter v. Lane (1900) A.C. 539 (n.d.). 
62 “The Duriron Company Inc v. Hugh Jennings & Co Ltd. (1984) F.S.R. 1,” 

accessed January 23, 2019. 
63 Macmillan and Company, Limited v. K. & J. Cooper LR (1923) 40 TLR 186. 

(n.d.). 
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วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้กล่าวคือ ในกรณีดังกล่าวกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้รวบรวมงานด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดพิจารณาและ
การคัดเลือกข้อมูลขึ นมาโดยการน้ามารวบรวม จัดล้าดับ จัดวางใหม่ท้าให้เกิดความสะดวกหรือง่ายต่อ
การค้นคว้าข้อมูล หรือง่ายต่อการท้าความเข้าใจของบุคคลทั่วไปที่จะน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่นนี ก็
ท้าให้ผู้รวบรวมได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้รวบรวมงานได้ แต่หากเป็นเพียงการรวบรวม
หรือการสะสม ในลักษณะที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรือสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ใด หรือมิได้ใช้การ
พิเคราะห์ หรือ พินิจพิจารณา หรือมิได้ใช้แรงงานในการสร้างสรรค์งานนั นอย่างเพียงพอ ผู้รวบรวม
หรือสะสมงานนั นก็มิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งงานดังกล่าวจะแตกต่างจากการ
รวบรวมในคดีข้างต้น ที่ผู้รวบรวมได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพราะได้ใช้สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ โดยได้ใช้ทักษะความสามารถในการคัดเลือก การจัดล้าดับข้อมูล จนท้าให้เกิดความ
สะดวกหรือง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมนั น งานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษจึงพิจารณาเรื่องการลงทุน ลงแรง เป็นส้าคัญ ซึ่งจากหลักในการตัดสินคดี
ของศาลประเทศอังกฤษข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า ลิขสิทธิ์ไม่ได้มีความมุ่งหมายในการปกป้องความคิด
ของบุคคล แต่ให้ความคุ้มครองงานที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานในการลงทุนสร้างสรรค์มากกว่า 
กล่าวคือ บุคคลสามารถได้ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ โดยการลงทุน ใช้ทักษะเพ่ิมเติม การใช้แรงงาน
ของตน แม้จะไม่ได้เกิดจากความคิดของตนเองทั งหมดก็ตาม 

ดังนั น จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
อังกฤษ ไม่จ้าเป็นต้องเป็นงานใหม่ทั งหมด กล่าวคือ อาจเป็นการสร้างสรรค์งานเพ่ิมเติมจากงานที่
ปรากฎอยู่ทั่วไป หรือจากงานที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การให้ความคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ให้น ้าหนักกับเรื่อง การลงทุน การลงแรง การใช้ทักษะพินิจพิเคราะห์
พิจารณาของผู้สร้างสรรค์งานใหม่ที่เพียงพอในระดับหนึ่ง โดยงานนั นไม่จ้าเป็นต้องมีความใหม่ แต่
หากเป็นการใช้การลงทุน การลงแรง การใช้ทักษะที่เล็กน้อย เช่น การรวบรวมรายการฟุตบอล 
(Match Schedules) ยังถือไม่ได้ว่ามีการสร้างสรรค์งานที่เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง64 

เมื่อพิจารณางานแปลงรูป (Transformative Works) แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศอังกฤษ แม้จะไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเอาไว้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาหลัก 
"sweat of the brow" ข้างต้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าอาจน้าหลักดังกล่าวมาเทียบเคียงปรับใช้เพ่ือให้
ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ได้ กล่าวคือ หากการแปลงรูปงาน 
(Transformation) ดงักล่าวเป็นการใช้ทักษะ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ใช้การพิเคราะห์หรือ

                                           
64 “Football Match Fixture List Copyright Claim Rejected - BBC News,” 

accessed January 24, 2019, https://www.bbc.com/news/business-17218968. 
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พินิจพิจารณา หรือใช้แรงงานในการสร้างสรรค์งานนั นอย่างเพียงพอ แม้ว่างานที่หยิบยืมมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานจะไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ก่อนก็ตาม งานแปลงรูปดังกล่าวย่อมอาจ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศอังกฤษในฐานะงานสร้างสรรค์ใหม่ ทั งนี ต้องขึ นอยู่กับ
ดุลพินิจของศาลในประเทศอังกฤษ 

3.2.4 การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ประเทศอังกฤษ เริ่มยอมรับสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ภายใต้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา 43 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ค.ศ.1956 อันเป็นหลักเกี่ยวกับการปฏิเสธความเป็นผู้
สร้างสรรค์งาน (False Attribution Of Authorship) แต่ก็มิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ความคุ้มครอง
สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)ในลักษณะอ่ืน ๆ ไว้ แม้ว่าประเทศอังกฤษจะให้สัตยาบัน
อนุสัญญากรุงเบิร์น ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ณ กรุง บรัสเซล ค.ศ.1988 ก็ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)ไว้ในหมวด4ตั งแต่มาตรา 77-95 
อันมีหลักการตามแนวทางของอนุสัญญากรุงเบิร์น มาตรา6ทวิ และขยายลักษณะสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral Rights) ไปถึงการกระท้าอีกสองประการ อันได้แก่ สิทธิในการปฏิเสธความเป็นผู้
สร้างสรรค์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1956 และสิทธิในความเป็นส่วนตัวอันเกี่ยวกับภาพถ่ายและ
ภาพยนต์   
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ Copyright, Designs and Patent Act 1988 (CDPA1988) ได้ให้
การรับรองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ไว้สอดคล้องกับมาตรฐานขั นต่้าของ
อนุสัญญากรุงเบิร์นข้อ6ทวิ ซึ่งสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ที่กฎหมายลิขสิทธิ์
ประเทศอังกฤษได้ให้การรับรองไว้ในกฎหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะด้วยกัน ดังต่อไปนี 65 

(1) สิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน (Right to be identified as author or 
director) ไม่ว่าจะเป็นการระบุชื่อหรือกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บุคคลอ่ืนทราบว่างาน
สร้างสรรค์นั นเป็นของตน สิทธิดังกล่าวได้มีการรับรองไว้ในมาตรา 77-79 ของ CDPA 1988  
ซึ่งสิทธิดังกล่าวเช่นนี  CDPA 1988 ได้ระบุให้สิทธิดังกล่าวเฉพาะกับผู้สร้างสรรค์งานประเภท 
วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกกรม ศิลปกรรม และภาพยนต์เท่านั นและนอกจากนี การที่จะได้รับ

                                           
65 อ้านาจ เนตยสุภา, “กฎหมายลิขสิทธิ์เปรียบเทียบ : กรณี Moral Rights,” วารสาร

กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 13, no. 1 (2554). 
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ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องมีการยืนยันเป็นหนังสือซึ่งอาจจะท้าขึ น
โดยผู้สร้างสรรค์งานในขณะโอนสิทธิหรือภายหลังการโอนสิทธิในงานนั นไปแล้วก็ได้66 

ส้าหรับระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิประเภทนี  CDPA 1988 ระบุว่าให้มีระยะเวลาคุ้มครอง
สิทธิดังกล่าวตราบเท่าที่งานนั นยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษจะได้รับความ
คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และต่อไปอีก70ปี นับตั งแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์นั นถึงแก่ความตาย67 

(2) สิทธิที่จะห้ามบิดเบือน ตัดทอน หรือกระท้าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง
เกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ (Right to object to derogatory treatment of work) เป็นสิทธิที่
เกิดขึ นโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไขของผุ้สร้างสรรค์งานที่จะคัดค้านโต้แย้งมิให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สร้างสรรค์งาน บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท้าให้เกิดความเสียหาย
ต่องานนั น ซึ่งสิทธิดังกล่าวเช่นนี  CDPA 1988 ได้ระบุให้สิทธิดังกล่าวเฉพาะกับผู้สร้างสรรค์งาน
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกกรม ศิลปกรรม และภาพยนต์เท่านั น 
ส้าหรับระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิประเภทนี  CDPA 1988 ระบุว่าให้มีระยะเวลาคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวตราบเท่าที่งานนั นยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษจะได้รับความ
คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และต่อไปอีก70ปี นับตั งแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์นั นถึงแก่ความตาย 

(3) สิทธิในความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการเผยแพร่ภาพถ่ายและภาพยนต์ของบุคคลใด โดยบุคคล
นั นไม่อนุญาต (Right to privacy of certain photographs and films) เป็นสิทธิส่วนตัวที่จะ
ป้องกันบุคคลซึ่งรับจ้างถ่ายรูปในงานซึ่งมีลักษณะเป็นการส่วนตัว เช่น งานแต่ง หรือ งานเลี ยงต่าง ๆ 
น้ารู)ถ่ายอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นในงานซึ่งมีการว่าจ้างนั น น้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยวิธีการใด 
ๆก็ตาม68 

                                           
66 Copyright, Designs and Patent Act 1988, Article77(1) "The author of a 

copyright literary, dramatic, musical or artistic work and the director of a copyright 
film. has the right to be identified as the author or director of the work in the 
circumstance mentioned in this section; but the right is not infringed unless it has 
been asserted..." 

67 Copyright, Designs and Patent Act 1988, Article12(2) "Copyright expires at 
the end of the period of 70 years from the end of the calendar year in which the 
author dies, subject as follows..." 

68 Copyright, Designs and Patent Act 1988, Article 85(1) "A person who for 
private and domestic purposes commissions the taking of a photograph of making of 
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ในส่วนระยะเวลาในการคุ้มครองนั น สิทธิประเภทนี จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประเทศ
อังกฤษ ตราบเท่าที่ภาพถ่ายนั นยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ ซึงปัจจุบันถาพถ่ายอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษ
จะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 70 ปี นับตั งแต่วันที่ผู้
สร้างสรรค์นั นถึงแก่ความตาย 

(4) สิทธิในการปฏิเสธความเป็นผู้สร้างสรรค์ เมื่อถูกกล่าวอ้างอย่างผิดๆว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
งาน (The right to object false attribution of work) เป็นสิทธิที่จะปฎิเสธหรือโต้แย้งไม่ให้บุคคล
อ่ืนน้าชื่อของตนไปแอบอ้างว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานในงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน ซึ่งโดยทั งที่
ความจริงแล้วบุคคลนั นไม่มีส่วนในการสร้างสรรค์งานนั นเลย ซึ่งในส่วนของการใช้สิทธิดังกล่าวนั น ก็
จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และ สิทธิที่จะห้ามบิดเบือน ตัด
ทอน หรือกระท้าการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ข้างต้นที่ 
CDPA 1988 ได้ระบุให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวแก่งานบางประเภทเท่านั น ได้แก่ งานประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม และภาพยนต์เท่านั น และในส่วนระยะเวลาในการ
คุ้มครองนั น สิทธิประเภทนี จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษตลอดอายุของผู้
สร้างสรรค์งานนั น และต่อไปอีก20ปีภายหลังจากท่ีบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตาย 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ ของประเทศอังกฤษ ให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral Rights) สูงกว่ามาตรฐานขั นต่้าของอนุสัญญากรุงเบิร์น โดยมีการให้ความคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการเผยแพร่ภาพถ่ายและภาพยนต์ของบุคคลใดโดยบุคคลนั นไม่
อนุญาต และ สิทธิในการปฏิเสธความเป็นผู้สร้างสรรค์เมื่อถูกกล่าวอ้างอย่างผิดๆว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
งานเพ่ิมเติมขึ นมา 

3.2.5 หลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Dealing) เพื่อข้อยกเว้นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ดัดแปลงงาน 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ใน 
Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 28 ถึงมาตรา 30 โดยมีชื่อเรียกว่า การปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม (Fair dealing) ซึ่งการอ้างหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
อังกฤษได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ 3 ข้อดังนี 69 
  

                                                                                                                         
a film has, where copyright subsists in the resulting work, the right not to have (a) 
copies of the work issues to the public (b) the work exhibited or shown in public... 

69 วัส ติงสมิตร, การศึกษาหรือวิจัยอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์, หน้า4. 
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1. ใช้เพื่อการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว โดยไม่น าไปใช้เพื่อแสวงหาก าไร 
(Research and private study)  

บทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในที่ มาตรา 29 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้
ความคุ้มครองการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว โดยไม่
น้าไปใช้เพ่ือแสวงหาก้าไร ทั งนี จะคุ้มครองการกระท้าต่องานอันมีลิขสิทธิ์บางประเภทเท่านั น อันได้แก่ 
งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม แต่ทั งนี ไม่รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทการแพร่เสียงแพร่ภาพ การบันทึกเสียง หรืองานภาพยนตร์ 

2. ใช้เพื่อการวิจารณ์ การอ้างอิง การรายงานข่าว (Criticism, Review, 
Quotation and News Reporting)  

การใช้งานที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม ในข้อนี  ต้องเป็นการใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์ ใช้อ้างอิง หรือใช้เพ่ือการรายงานเหตุการณ์ข่าวประจ้าวัน โดยมี
เงื่อนไขว่า งานที่น้ามาใช้นั นจะต้องเป็นงานที่ถูกน้าออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว และการน้างาน
มาใช้ต้องแสดงการรับรู้ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของงานอย่างเพียงพอด้วย ซึ่งการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การวิจารณ์ การอ้างอิง และการรายงานข่าว ครอบคลุมงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท จึงกว้างกว่าการ
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือ การศึกษาส่วนตัว ตามข้อแรก 

3. ใช้เพื่อล้อเลียน เขียนภาพล้อ (Caricature, Parody or Pastiche)  
จะเห็นว่า ประเทศอังกฤษได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานโดยธรรมไว้โดยกว้างท้านองเป็น

แนวปฏิบัติ โดยไม่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้งานโดยธรรม (Fair Dealing) ที่
ชัดเจนเอาไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ เหมือนกับ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการก้าหนดหลักเกณฑ์ 4 ข้อใน
การพิจารณา (Four Factor) ไว้ในมาตรา 107อย่างชัดเจน ดังนั น ในการพิจารณาว่าการกระท้าใด
เป็นการใช้งานโดยธรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษหรือไม่นั น จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ลักษณะของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ปริมาณของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้าไปใช้ ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ ง
องค์ประกอบข้างต้นคล้ายคลึงหลักเกณฑ์ 4 ข้อในการพิจารณาการใช้ที่เป็นธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 



 

 

บทท่ี 4  
 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป 
(Transformative Works) 

 

4.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานอันลิขสิทธิ์ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เริ่มต้นมีขึ นตั งแต่ ร.ศ.111 หรือพุทธศักราช 2435 เป็นต้น
มาถึงปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์การแก้ไขเพ่ิมเติมตลอดมา เหตุผลส้าคัญในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ 
เพ่ือขยายความคุ้มครองไปยังผู้สร้างสรรค์อ่ืน ๆ นอกจากผู้แต่งหนังสือ ที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง70 และเพ่ือขยายความคุ้มครองไปถึงงานสร้างสรรค์
ประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม71 ... และต่อมาเมื่อวิทยาการของมนุษยชาติ
ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนเกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เช่น โปรแกรมคอมพิว เตอร์ จึงได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537 โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ “โดยที่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทั งภายในและภายนอกประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนา
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า ของอุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ สมควรที่
จะได้มีการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

                                           
70 ค้าปรารภของพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 

“เพ่ือขยายคุณประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี แผ่ไพศาลไปถุงบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นผู้แต่งหนังสือ และ
จะได้ท้าให้บรรดาครูกับทั งผู้แสดงปาฐกถาและผู้แต่งเรื่องราวต่าง ๆ มีอุตสาหะกระท้าการแต่งหนังสือ
ต่าง ๆ ให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองยิ่งขึ น ฯลฯ” 

71 ค้าปรารภของพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 
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ดังกล่าวและเพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานในด้าน วรรณกรรมศิลปกรรม และงานด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ น จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี ”72 

จากเหตุผลในการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า กฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศไทยจากเดิมที่มีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้แต่งหนังสือ ต่อมาได้ขยายการ
ให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ และขยายความคุ้มครองประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะเข้า
ไปให้ความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานทุกประเภทที่เกิดมีขึ นในปัจจุบัน ทั งนี เพ่ือต้องการจะส่งเสริมให้มี
การสร้างสรรค์งานในด้าน วรรณกรรม ศิลปกรรม และ งานด้านอ่ืน ๆ ให้มากยิ่งขึ นในประเทศ อัน
สอดคล้องกับหลักเหตุผลทางชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศชาติในกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ว่า เมื่อ
ปรากฏงานของผู้สร้างสรรค์ขึ นในประเทศใด ก็ย่อมแสดงปรัชญาและคุณลักษณะของคนในชาตินั น 
ตลอดจนท้าให้มีการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีให้กระจายไปเป็ นที่รู้จักกันทั่วโลก หาก
ปราศจากการคุ้มครองแก่งานดังกล่าว มรดกทางวัฒนธรรมของชาตินั นย่อมจะต้องลดน้อยลง ศิลปะ
วิทยาการต่าง ๆ ก็จะไม่ก้าวหน้าไปเท่าท่ีควร73 

4.2 หลักเกณฑ์การคุ้มครองงานดัดแปลงประเภท Derivative Works ในประเทศ
ไทย 

ในประเทศไทย การให้ความคุ้มครองงานดัดแปลงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 
บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 โดยมีข้อความว่า “งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี  แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้
สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง” โดยค้าว่า ดัดแปลง หมายความว่าการท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจ้าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ น
ใหม่ทั งนี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน แต่หากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อยในส่วนที่ไม่เป็น
สาระส้าคัญของงาน เช่นนี  จะไม่ถือว่าอยู่ในความหมายของการดัดแปลง เป็นเพียงการท้าซ ้าหรือ
ลอกเลียนแบบงานเท่านั น และการดัดแปลงในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนั นไม่มีการขยาย
ความคุ้มครองออกไปถึงงานแปลงรูป (Transformative Works) ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงท้า

                                           
72 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 59 ก หน้า 22 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
73 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ค้าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั งที่ 3, แก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุงใหม่ 

(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545). 
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ให้ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีการน้าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใหม่หรือไม่ก็ตาม งาน
ดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้หลักการดัดแปลงงานตามมาตรา 11 อยู่นั่นเอง 

การดัดแปลงงานตามมาตรา 11 มีเงื่อนไขว่า ต้องขออนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ก่อน หากดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่กระท้าการดัดแปลง ย่อมถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้
สร้างสรรค์หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั น และทั งนี การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์แม้ว่าจะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ดัดแปลงแล้วผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องดัดแปลงงานโดยไม่ท้าให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานเดิมด้วย โดยการดัดแปลง
งานตามมาตรา 11 ซึ่งผู้ดัดแปลงได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข คือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงาน
อันมีลิขสิทธิ์ให้กระท้าการดัดแปลงแล้ว ผู้ดัดแปลงจะได้ลิขสิทธิ์เหนืองานที่ตนได้ดัดแปลงนั น ดังนั น
การดัดแปลงงานโดยชอบดังกล่าวจะถือเป็นการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์วิธีหนึ่งตามกฎหมาย 

การดัดแปลงงานตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 11 ต้องเป็นการดัดแปลงที่
ได้รับอนุญาตส่วนประเด็นเรื่องการดัดแปลงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั น อาจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ มี
ความเห็นในประเด็นนี ว่า หากผู้ดัดแปลงงานได้กระท้าการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยมิได้
รับอนุญาตจากเจ้าของงานเดิม อาจารย์ไชยยศ เห็นว่า เรื่องนี ผู้กระท้าการดัดแปลงไม่ถือว่ามี ลิขสิทธิ์
เหนืองานที่ได้ดัดแปลงโดยไม่รับอนุญาต นั น เนื่องจากการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั นต้องได้มาโดยการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ นใหม่ โดยอาจารย์ไชยยศ เห็นว่า การดัดแปลงไม่ถือเป็นการสร้างสรรค์งานขึ น
ใหม่และตามมาตรา 11 ก็ได้บัญญัติก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็นการดัดแปลงงานโดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของเดิมจึงให้ผู้ดัดแปลงมีลิขสิทธิ์ และหากดูประกอบนิยามศัพท์ ของค้าว่าดัดแปลงจะ
เห็นได้ว่า “ไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ทั งนี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน” ยิ่งท้าให้เห็นชัดว่า
ผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมนั นไม่มีลิขสิทธิ์  

ดังนั นจึงสรุปได้ว่า ประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) ที่

กระท้าโดยได้รับจากเจ้าของงานอนุญาตก่อนเท่านั น 

4.3 หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) ปรากฏในกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมทั งแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศไทยในคดีลิขสิทธิ์ก็ไม่
ปรากฎว่ามีการน้าหลักการของงานแปลงรูปมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีดังเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ประเทศไทยจึงยังจ้ากัดการให้ความคุ้มครองอยู่เฉพาะในงานดัดแปลง (Derivative Works) 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 โดยมีข้อความว่า “งานใดมีลักษณะ
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เป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้
ดัดแปลงนั นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี  แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมท่ีถูกดัดแปลง” โดยค้าว่า “ดัดแปลง” หมายความว่า
การท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจ้าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ
โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ทั งนี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน แต่หากเป็นการปรับปรุง
แก้ไขเพียงเล็กน้อยในส่วนที่ไม่เป็นสาระส้าคัญของงาน เช่นนี จะไม่ถือว่าอยู่ในความหมายของการ
ดัดแปลง เป็นเพียงการท้าซ ้าหรือลอกเลียนแบบงานเท่านั น และการดัดแปลงในกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศไทยนั นไม่มีการขยายความคุ้มครองไปถึงงานแปลงรูป (Transformative Works) ดังเช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงท้าให้ในประเทศไทยไม่ว่าจะดัดแปลงงานที่น้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่จน
เรียกได้ว่า เป็นงานแปลงรูปแล้วก็ยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของงานดัด แปลง 
(Derivative Works) ตามมาตรา 11 

เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองงานดัดแปลง (Derivative Works) มีเงื่อนไขว่าต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ก่อน หากดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่กระท้าการดัดแปลง 
ย่อมถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั น74 และทั งนี การดัดแปลง
งานอันมีลิขสิทธิ์แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ดัดแปลงแล้วผู้ที่ได้รับอนุญาต
ต้องดัดแปลงงานโดยไม่ท้าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่
ในงานเดิมด้วย โดยการดัดแปลงงานตามมาตรา11 หากผู้ดัดแปลงได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
คือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้กระท้าการดัดแปลงแล้ว ผู้ดัดแปลงจะได้ลิขสิทธิ์
เหนืองานที่ตนได้ดัดแปลงนั น ดังนั น การดัดแปลงงานโดยชอบดังกล่าวจะถือเป็นการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
วิธีหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย 

                                           
74 การดัดแปลงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั น อาจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ มีความเห็นใน

ประเด็นนี ว่า หากผู้ดัดแปลงงานได้กระท้าการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต
จากเจ้าของงานเดิม อาจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เห็นว่า เรื่องนี ผู้กระท้าการดัดแปลงไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
เหนืองานที่ได้ดัดแปลงโดยไม่รับอนุญาต นั น เนื่องจากการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั นต้องได้มาโดยการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ นใหม่ โดยอาจารย์ไชยยศ เห็นว่า การดัดแปลงไม่ถือเป็นการสร้างสรรค์งานขึ น
ใหม่และตามมาตรา 11 ก็ได้บัญญัติก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็นการดัดแปลงงานโดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของเดิมจึงให้ผู้ดัดแปลงมีลิขสิทธิ์ และหากดูประกอบนิยามศัพท์ ของค้าว่าดัดแปลงจะ
เห็นได้ว่า “ไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ทั งนี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน” ยิ่งท้าให้เห็นชัดว่า
ผู้ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมนั นไม่มีลิขสิทธิ์ 
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4.4 การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ประเภทงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ส้าหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) 
ครั งแรกตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์งานทุกประเภทในการ
คงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน โดยมีอายุแห่งการคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ ต่อมาเมื่อประกาศใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในมาตรา 18 ได้เพ่ิมสิทธิในการแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน
แก่ผู้สร้างสรรค์งานทุกประเภทขึ นอีกหนึ่งสิทธิ โดยให้มีอายุแห่งการคุ้มครองตลอดอายุแห่งการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ และก้าหนดให้ทายาทของผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ใช้สิทธิ)แทนภายหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ถึงแก่ความตายตลอดทั งก้าหนดให้ผู้สร้างสรรค์สามารถตกลงสละสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ 
(Moral Rights) ของตนได้โดยการท้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา18 บัญญัติหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral Rights) ไว้ว่า “ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี มีสิทธิที่จะแสดง
ว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลง หรือท้าโดยประการอ่ืนใด แก่งานนั น จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติ
คุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้สร้างสรรค์มี สิทธิที่จะฟ้องร้อง 
บังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั งนี  เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่าง
อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร” 

แม้ว่ามาตรา18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ของประเทศไทยจะไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์ค้าว่า 
“สิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights)” ไว้โดยตรง แต่จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์งาน บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ โดยบทบัญญัติ มาตรา18 ได้ก้าหนดลักษณะของสิทธิอัน
เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ไว้
สองประการอันสอดคล้องกับหลักการในข้อ6ทวิ ของอนุสัญญากรุงเบิร์น ได้แก่ 

1) สิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน (The right of paternity) 
ซึ่งประกอบด้วย สิทธิที่จะเรียกร้องให้ชื่อของตนปรากฏในที่เหมาะสมในทุกส้าเนางานและอ้างสิทธิใน
ความเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั นได้ตลอดเวลา สิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอ่ืนกล่าวอ้างความเป็นผู้
สร้างสรรค์ในงานนั น และสิทธิที่จะห้ามบุคคลอ่ืนใช้ชื่อของตนในงานที่ตนมิได้เป็นผู้สร้างสรรค์  
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2) สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือ บุคคลอ่ืนใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท้า
โดยประการอ่ืนใดแก่ผู้สร้างสรรค์ จนเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ หรือที่
เรียกว่า สิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (The right of integrity)  

การให้ความคุ้มครองสิทธิในการรักษาบูรณภาพของงานนี  ตั งอยู่บนแนวคิดที่ ว่า งานคือสิ่งที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ ดังนั น การบิดเบือนเปลี่ยนแปลงงานจึงก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อัตลักษณ์และชื่อเสียงเกรียติคุณของผู้สร้างสรรค์ 

สิทธิในการรักษาบูรณภาพของงาน โดยการห้ามมิให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือท้าโดยประการ
อ่ืนแก่งาน อันอาจน้าความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงเกรียติคุณของผู้สร้างสรรค์นั น มีลักษณะเป็นสิทธิที่
ยกเว้นหลักสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) กล่าวคือ โดยหลักกรรมสิทธิ์แล้ว ผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สิ่งใดย่อมมีสิทธิที่จะกระท้าการใด ๆ กับทรัพย์ดังกล่าวนั นก็ได้ แต่เนื่องจากวัตถุแห่ง
สิทธิของลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพย์ประเภทอ่ืน ดังนี  
จะเห็นได้ว่าสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จึงเป็นสิทธิพิเศษท่ีเป็นข้อยกเว้นของหลักกรรมสิทธิ์ 

สิทธิที่ห้ามกระท้าการบิดเบือน ดัดแปลงงาน หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน ใน
ประเทศไทยใช้ระบบไม่เด็ดขาด กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้
ว่าการแก้ไข ตัดทอน ดัดแปลงงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และ
สิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่จะห้ามกระท้าการใด ๆ อันเป็นผลเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ สามารถอ้าง
ได้กับบุคคลทุกคน ไม่จ้ากัดเฉพาะแต่ผู้รับโอนเท่านั น และในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย สิทธิ
อันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ยังสามารถตกทอดไปยังทายาทของผู้สร้างสรรค์ทันทีโดยผล
ของกฎหมาย โดยจะตกทอดไปยังทายาทไม่ว่าทายาทนั นจะเป็นทายาทของผู้สร้างสรรค์งาน หรือเป็น
ทายาทของผู้รับโอนลิขสิทธิ์มาต่อจากผู้สร้างสรรค์ และทายาทจะมีสิทธิที่เรียกว่าสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral Rights) นี ต่อไปจนสิ นสุดอายุการคุ้มครองในงานนั น ๆ แต่ทั งนี ก็มีข้อยกเว้นตาม
กฎหมายที่ว่า เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตัวอย่างค้าพิพากษาที่ของประเทศไทยตัดสินไว้ในประเด็นการละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ ได้แก่ ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 18527/2555 เป็นกรณีที่จ้าเลยได้ท้าซ ้าและดัดแปลงงาน
เพลงจ้านวน 15 เพลง อันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์แล้วผลิตเป็นซีดีสิ่งบันทึกเสียงเพลงออกจ้าหน่ายโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ศาลตัดสินว่า มิใช่การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral right) 
ของโจทก์โดยการบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท้าโดยประการอ่ืนในลักษณะเดียวกันจนเกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของโจทก์ผู้สร้างสรรค์งานเพลงดังกล่าว เพราะจ้าเลยมิได้ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงเนื อร้องหรือท้านองเพลงจ้านวน 142 เพลง ตามค้าฟ้องให้ผิดแผกแตกต่างไปจาก
เนื อร้องหรือท้านองเพลงที่โจทก์ได้แต่งขึ นในลักษณะที่เป็นถ้อยค้าหยาบคาย ลามก หรือให้ผิดเ พี ยน
ไปจากที่โจทก์ประสงค์จะสื่อสารไปถึงผู้ฟังเพลงแต่อย่างใด 
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จะเห็นได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral 
Rights) โดยรับรองสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และ สิทธิในการรักษาบูรณภาพของงาน 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขั นต่้าของอนุสัญญากรุงเบิร์นที่ก้าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ของผู้สร้างสรรค์นั น ในประเทศไทยปัจจุบัน 
ยังไม่ค่อยปรากฎคดีหรือข้อเท็จจริงที่จะให้ศาลได้ตีความสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) 
ออกมาเป็นค้าพิพากษามากนัก ซึ่งหากมีการตีความในเรื่องสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral 
Rights) ออกมาเป็นค้าพิพากษาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะน้า
งานของผู้อ่ืนไปดัดแปลงหรือใช้ โดยค้านึงถึงสิทธิด้านศีลธรรมของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ น 

4.5 หลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) เพื่อข้อยกเว้นการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ดัดแปลงงาน….. 

ประเทศไทย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้ใช้ค้าว่า การใช้งานโดยธรรม (Fair Use) เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือ การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Dealing) เหมือนกับประเทศอังกฤษ แต่ทั งนี ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ได้น้าหลักการในเรื่องการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Dealing) ของประเทศอังกฤษ มาก้าหนดไว้ใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย  ซึ่งข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นข้อจ้ากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (Exclusive Rights) โดยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 32-43 ทั งนี เพ่ือเป็นการประสาน
ผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์และประโยชน์ของสังคมเข้าด้วยกัน โดยสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี  

 
1) ข้อยกเว้นบททั่วไป 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 32 โดยวรรคแรก บัญญัติว่า “การกระท้าแก่
งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี  หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระบทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์” 
ส่วนมาตรา 32 วรรคสองนั นได้ก้าหนดถึงลักษณะของการกระท้าที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยต้อง
เป็นการกระท้าท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี  
1) เพื่อการศึกษาวิจัย 
2) เพื่อใช้ประโยชน์เอง 
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3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน้าผลงาน 
4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน 
5) การท้าซ ้า ดัดแปลง น้าออกแสดง หรือท้าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 
6) ท้าซ ้า ดัดแปลง น้าออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอน อันมิใช่เพ่ือหา
ก้าไร 
7) ท้าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทาบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือ
แจกจ่ายหรือจ้าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั นเรียนหรือสถาบันศึกษา 
8) น้างานนั นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  
9) ท้าซ ้า หรือดัดแปลง เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่อ ง
อ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระท้าเพ่ือหาก้าไร ทั งนี  รูปแบบของการท้าซ ้า
หรือดัดแปลงตามความจ้าเป็นของคนพิการและองค์กรผู้จัดท้ารวมทั งหลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินการ
เพ่ือท้าซ ้าหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 32 วรรคสองนั น 
ต้องพิจารณามาตรา32วรรคแรกประกอบด้วยเสมอ กล่าวคือ การกระท้าตามมาตรา 32 วรรคสอง 
ต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจะต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ทั งนี ต้องเข้าหลักเกณฑ์
ตามมาตรา32วรรคแรกทั งสองประการ จึงจะถือว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าที่เข้าข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ 

ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างค้าพิพากษาในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เช่น ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5843/2543 เป็นกรณีการท้าซ ้าเพ่ือการศึกษาววิจัย (มาตรา32
วรรคสอง(1)) ซึ่งปรากฎข้อเท็จจริงว่าร้านเอกสารได้ถ่ายเอกสารหนังสือเรียนที่นักศึกษาน้ามาให้ที่ร้าน
ถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยร้านถ่ายเอกสารดังกล่าวได้แอบถ่ายหนังสือเรียน
เอาไว้เพ่ือจ้าหน่ายแก่นักศึกษาที่จะมาซื อในภายหลัง จ้านวน 43 ชุด อันถือเป็นการกระท้าเพ่ือหา
ก้าไร ศาลจึงตัดสินว่าร้านถ่ายเอกสารไม่ได้รับจ้างถ่ายเอกสารเพียงเพราะนักศึกษาน้ามาให้ถ่ายเพ่ือ
น้าไปใช้ในการศึกษาเท่านั น แต่การที่ร้านเอกสารแอบถ่ายไว้จ้านวนถึง43ชุดนั น เป็นการกระท้าเพ่ือ
การค้าแสวงหาก้าไร จึงเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากหนังสือเรียนอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ จะเห็นได้ว่า แม้เป็นการที่นักศึกษาจะน้าไปใช้เพ่ือการศึกษาก็ตาม แต่เป็นการกระท้าเพ่ือ
การค้า จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการใช้เพื่อการศึกษา 
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2) ข้อยกเว้นตามประเภทของานที่บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ 
ข้อยกเว้นเฉพาะตามประเภทของงานนี  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 33 ถึง มาตรา43 ดังต่อไปนี  
(1) กรณีท่ีมีการอ้างอิงแหล่งที่มา (มาตรา 33) 
(2) ข้อยกเว้นส้าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด (มาตรา 34) 
(3) ข้อยกเว้นส้าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรา 35) 
(4) ข้อยกเว้นส้าหรับการแสดงนาฏกรรมหรือดนตรีกรรม (มาตรา 36) 
(5) ข้อยกเว้นส้าหรับงานศิลปกรรม (มาตรา 37 39 และ 40) 
(6) ข้อยกเว้นส้าหรับงานสถาปัตยกรรม (มาตรา 38 และ 41) 
(7) ข้อยกเว้นส้าหรับงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในภาพยนตร์ (มาตรา 42) 
(8) ข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 43) 

ทั งนี ข้อยกเว้นดังกล่าว ยังคงต้องพิจารณามาตรา 32 วรรคแรกประกอบด้วยเสมอ ดังนั น 
หากการกระท้าดังกล่าวต้องเป็นการกระท้าที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร จึงจะ
ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกรณีข้างต้น 
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4.6 ตารางสรุปเปรียบเทียบ 

ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไทย 

ประเด็น 

เจตนารมณ์ของ
กฎหมายในการให้
ความคุ้มครองงาน
อันมีลิขสิทธิ์ 

เจตนารมณ์ในการ
บัญญัติกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
เพ่ือที่จะให้ความ
คุ้มครองแก่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ โดยเป็นการ
บัญญัติกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา (The 
United States 
Constitution) ซึ่งเป็น
บทบัญญัติพื นฐานที่ให้
ความคุ้มครองแก่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งใน
มาตรา 8 แห่ง
รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาได้บัญญัติ 
ให้อ้านาจแก่รัฐสภาใน
การออกกฎหมายเพื่อ
การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง
ศิลปะและวิทยาศาสตร์    

กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศอังกฤษมี
เจตนารมณ์ในการให้
ความคุ้มครองแก่งาน 
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
เห็นได้จากการแก้ไข
กฎหมายให้รองรับแก่
งานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ นในขณะนั น 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การสร้างสรรค์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ใน
ประเทศอังกฤษ 

เจตนารมณ์ในการบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศไทย เพ่ือขยายการ
ให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคล
อ่ืน ๆ และขยายความ
คุ้มครองประเภทของงานที่
กฎหมายลิขสิทธิ์จะเข้าไปให้
ความคุ้มครองให้ครอบคลุม
งานทุกประเภทที่เกิดมีขึ นใน
ปัจจุบัน และต้องการจะ
ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์
งานในด้าน วรรณกรรม 
ศิลปกรรม และ งานด้านอื่น 
ๆ ให้มากยิ่งขึ นในประเทศ 
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เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การให้
ความคุ้มครองงาน
แปลงรูป
(Transformativ
e Works) 

Transformative 
Works ถูกน้ามาใช้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพียงประเทศเดียวใน
ปัจจุบัน ทั งนี ไม่ได้
บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์โดยตรง แต่เกิด
จากค้าพิพากษาของ
ศาล โดยปรากฎในคดี 
Campbell, aka 
Skywalker, et al. v. 
Acuff-Rose Music, 
Inc. ในปี ค.ศ.1994 
เป็นต้นมา ซึ่งคดี
ดังกล่าวได้วาง
หลักเกณฑ์ในเรื่องการ
แปลงรูป 
(Transformation) 
งานของผู้อ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญาตไว้ว่า ต้อง
เป็นการดัดแปลงงาน
ของผู้อ่ืนและน้าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ที่
แตกต่างจากงานเดิมจึง
จะถือว่าเป็นงานแปลง
รูปที่จะเข้าข้อยกเว้น
เรื่องการใช้งานโดย
ธรรม มาตรา 107  

Transformative 
Works ไม่มีปรากฎ
อยู่ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศ
อังกฤษโดยตรง คงมี
เพียงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิในการ
ดัดแปลงงานบัญญัติ
อยู่ในมาตรา 21 ซ่ึง
ก้าหนดหลักเกณฑ์
การดัดแปลงงาน
(Adaptation) ว่า
จะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์เสียก่อน แต่
อย่างไรก็มีประเทศ
อังกฤษมีหลัก
กฎหมายที่ชื่อว่า 
"sweat of the 
brow" ที่อาจจะ
น้ามาใช้เพื่อให้ความ
คุ้มครอง งานแปลง
รูป 
(Transformative 
Works)ได้โดยมี
หลักเกณฑ์ คือ จะให้
ความคุ้มครองแก่งาน
สร้างสรรค์ใหม่ที่ได้มี
การลงแรงและ
ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมเติมเป็นส้าคัญ 

Transformative Works 
ในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่
มีปรากฎในค้าพิพากษาหรือ
ในกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ขอ ง
ประเทศไทยโดยตรง คงมี
เ พียงการดัดแปลงงานที่
เ รี ย ก ว่ า  ง า น ดั ด แ ป ล ง 
(Derivative Works) ใน
ม า ต ร า 11เ ท่ า นั น  ซึ่ ง
หลักเกณฑ์ในการให้ความ
คุ้ มครอง  คื อ  ต้ อ ง ได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ก่อน หากดัดแปลง
โดย ไม่ ไ ด้ รั บอนุญาตผู้ ที่
กระท้าการดัดแปลง ย่อมถือ
ว่ า ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อ ง ผู้
สร้างสรรค์หรือผู้เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานนั น  



 

 

81 

แม้ว่างานดัดแปลง
นั นจะได้หยิบยืมงาน
ก่อนหน้ามาอย่างไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ก็ตาม 

การคุ้มครองสิทธิ
อันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ 
(Moral Right)
จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภท
งานแปลงรูป 
(Transformativ
e Works) 

สิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral 
Rights) บัญญัติอยู่ใน
มาตรา106A โดยการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิ
อันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ 
(Moral Rights) ของผู้
สร้างสรรค์งาน ได้แก่ 
สิทธิในการอ้างว่าตน
เป็นผู้ประพันธ์ผลงาน
นั น เป็นสิทธิที่จะ
เรียกร้องให้ชื่อของตน
ปรากฏในที่เหมาะสม
ในทุกส้าเนางานและ
อ้างสิทธิในความเป็นผู้
สร้างสรรค์งานนั นได้
ตลอดเวลา สิทธิที่จะ
ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนกล่าว
อ้างความเป็นผู้
สร้างสรรค์ในงานนั น 
และสิทธิที่จะห้าม
บุคคลอื่นใช้ชื่อของตน
ในงานที่ตนมิได้เป็นผู้
สร้างสรรค์ อันอาจ

บัญญัติหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral 
Rights)ไว้ ในหมวด4 
ตั งแต่มาตรา 77-95 
ประกอบด้วย สิทธิที่
จะแสดงว่าตนเป็นผู้
สร้างสรรค์งาน และ
สิทธิที่จะห้าม
บิดเบือน ตัดทอน 
หรือกระท้าการอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือท่ี
เรียกว่า สิทธิในการ
คงไว้ซึ่งบูรณภาพของ
งานทั งนี ยังขยายสิทธิ
ในสิทธิอันเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ (Moral 
Rights) ไปถึงการ
กระท้าอีกสอง
ประการ อันได้แก่ 
สิทธิในการปฏิเสธ
ความเป็นผู้

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
มาตรา18 อันประกอบไป
ด้วย สิทธิที่จะแสดงว่าตน
เป็นผู้สร้างสรรค์งาน และ 
สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอน
ลิขสิทธิ์ หรือ บุคคลอื่นใด 
บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง 
หรือท้าโดยประการอ่ืนใดแก่
ผู้สร้างสรรค์ จนเกิดความ
เสียหายแกชื่อเสียงเกียรติ
คุณของผู้สร้างสรรค์ หรือที่
เรียกว่า สิทธิในการคงไว้ซึ่ง
บูรณภาพของงาน 
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ส่งผลต่อเกียรติยศหรือ
ชื่อเสียงของผู้
สร้างสรรค ์

สร้างสรรค์ ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ 
ค.ศ.1956 และสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว
อันเกี่ยวกับภาพถ่าย
และภาพยนต์  

หลักการใช้งาน
โดยธรรม (Fair 
use) เพื่อ
ข้อยกเว้นการ
กระท าละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้
ดัดแปลงงาน 

การใช้งานโดยธรรม 
(Fair Use) กฎหมายได้
วาง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาไว้4ข้อ หรือท่ี
เรียกว่า Four Factor
อยู่ในมาตรา107 ได้แก่  
1.วัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน 
2.ลักษณะของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ 
3.ปริมาณหรือจ้านวน
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่
น้ามาใช้ 
4.ผลกระทบต่อตลาด
ในเชิงพาณิชย์หรือ
มูลค่าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้ 

หลักการปฏิบัติที่เป็น
ธรรม(Fair Dealing) 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศอังกฤษ 
(มาตรา28ถึงมาตรา
30) ได้ก้าหนด
หลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ
ดังนี   
1.ใช้เพ่ือการวิจัย 
หรือ การศึกษา
ส่วนตัว โดยไม่
น้าไปใช้เพ่ือแสวงหา
ก้าไร 
2.ใช้เพ่ือการวิจารณ์ 
การอ้างอิง การ
รายงานข่าว 
3.ใช้เพ่ือล้อเลียน 
เขียนภาพล้อ 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 32-
43 โดยข้อยกเว้นบททั่วไป
มาตรา 32 โดยวรรคแรก 
วางกรอบไว้ว่า ต้องไม่ขัดต่อ
การแสวงหาประโยชน์จาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์และต้อง
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
ส่วนมาตรา 32 วรรคสองนั น
ได้ก้าหนดถึงตัวอย่าง
ลักษณะของการกระท้าที่ไม่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
 



 

 

บทท่ี 5  
 

บทวิเคราะห์หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป  
(Transformative Works)ตามกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 

การพิจารณาว่างานใดถือว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเป็นประเทศที่เริ่มต้นใช้หลักการเรื่องงานแปลงรูป (Transformative Works) เป็น

ประเทศแรก แต่ยังไม่ปรากฎว่ามีการก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การ

พิจารณาว่าการดัดแปลงงานในลักษณะใดถือว่าเข้าลักษณะเป็นงานแปลงรูป (Transformative 

Works) ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยดุลพินิจของศาลในการพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป และ

ในอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไม่ปรากฎบทบัญญัติที่

ให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) โดยตรง โดยอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne 

Convention) บัญญัติให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เฉพาะงานดัดแปลง (Derivative Works) ในมาตรา2 

(4) เท่านั น ในบทนี ผู้เขียนจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 1. วิเคราะห์หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) จาก

แนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา  

 2. วิเคราะห์แนวทางการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ใน

ประเทศไทย 

5.1 วิเคราะห์หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works) 

จากแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการพิจารณาว่างานใดเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) ได้ดังนี  
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1. วัตถุประสงค์ในการแปลงรูปงาน (Transformative Purpose)  

“วัตถุประสงค์ของงาน” เป็นหลักเกณฑ์ในข้อแรกของข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม มาตรา

107 ซึ่งจากค้าพิพากษาของศาลในที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ข้อพิจารณาประการส้าคัญท่ีปรากฎอยู่ในทุกค้าพิพากษา คือ วัตถุประสงค์ในงานใหม่นั นแตกต่าง

ไปจากวัตถุประสงค์ในงานต้นฉบับหรือไม่ 

สามารถวิเคราะห์ได้จากการวินิจฉัยของศาลในคดีดังต่อไปนี้ 

 คดี Campbell v. Acuff-Rose Music75 ในปี 1994 ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่า ท่อนที่

น้ามาใช้ในการดัดแปลง คือ“oh, pretty woman, walking down the street” มีปริมาณเพียง

เล็กน้อยเท่านั น การน้าเนื อเพลงท่อนดังกล่าวมาใช้เป็นการเล่นค้าของค้าว่า “pretty” เพ่ือความตลก

ขบขัน เพลงที่ดัดแปลงไม่เป็นการเข้าไปแทนที่วัตถุประสงค์ในเพลงต้นฉบับ โดยศาลพิจารณาไปที่

วัตถุประสงค์การใช้งาน purpose and character of the use เพลงของจ้าเลยที่ดัดแปลงเพ่ือความ

ตลกขบขันจึงถือว่ามีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งาน transformative purpose แล้ว ทั งนี  

Justice Souter ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์คณะได้เขียนความเห็นไว้ว่า หากงานใหม่มีการแปลงรูปไปจากงาน

ต้นฉบับมาก ความส้าคัญของปัจจัยอ่ืน ๆ ในข้อที่ 2-4 ที่มีผลต่อการพิจารณาการใช้งานโดยธรรมจะมี

ความส้าคัญน้อยลง  เช่น เรื่องประโยชน์ในทางการค้า        

 คดี Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.76 เป็นคดีที่ศาลตัดสิน

ว่าไม่ใช่งานแปลงรูป เนื่องจากไม่ใช่การล้อเลียน (Parody) เหมือนกับคดี Campbell v. Acuff-Rose 

Music ข้างต้น แต่ในคดีนี เป็นการเสียดสี (Satire) โดยการใช้ลักษณะเฉพาะของตัวการ์ตูน Dr. Seuss 

ซึ่งมีลิขสิทธิ์ในหนังสือ The Cat in the Hat มาใช้ด้าเนินเรื่องในหนังสือ The Cat Not in the Hat! 

เพ่ือเสียดสีฆาตรกรที่ชื่อว่า O.J. Simpson จะเห็นว่าไม่ใช่การล้อเลียนที่มุ่งไปที่ตัว Dr. Seuss งาน

ต้นฉบับโดยตรง แต่เป็นการน้า Dr. Seuss มาใช้เพ่ือเสียดสีบุคคลอ่ืน ไม่เข้าลักษณะการล้อเลียน 

(Parody) ที่จะถือเป็นการใช้งานโดยธรรม และหนังสือ The Cat Not in the Hat! ของจ้าเลยเป็น

                                           
75 Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music Inc. 
76 Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th 

Cir.1997). (n.d.). 
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การท้าขึ นเพ่ือขายประกอบกับศาลมองว่าเป็นการแทนที่งานต้นฉบับ จึงท้าให้หนังสือ The Cat Not 

in the Hat! กระทบต่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของโจทก์ งานของจ้าเลยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองใน

ฐานะการใช้งานโดยธรรม 

 จะเห็นว่า การน้างานต้นฉบับไปใช้ หรือ ดัดแปลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการล้อเลียน (Parody) 
วิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) งานต้นฉบับ ถือว่าเป็นลักษณะของ Transformative Purpose ประเภท
หนึ่งที่ศาลตัดสินว่าเป็นการแปลงรูปไปจากงานต้นฉบับ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ เนื่องจากถือ
เป็นการใช้งานโดยธรรม และเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ ดังนั น การแปลงรูปงานเพ่ือการล้อเลียน 
(Parody) การวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) จึงเป็นวัตถุประสงค์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองใน
ฐานะการใช้งานโดยธรรม 

 ทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ มีการให้ความคุ้มครองการใช้งานเพ่ือการแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์งานต้นฉบับโดยตรง หรือ มีความมุ่งหมายที่จะใช้งานเพ่ือล้อเลียน 
ความตลกขบขัน โดยประเทศอังกฤษได้บัญญัติรับรองเอาไว้ชัดเจนไว้ใน Copyright, Designs and 
Patents Act 1988 มาตรา 30A ในส่วนของข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการให้ความ
คุ้มครองการน้างานไปใช้เพ่ือล้อเลียน เขียนภาพล้อ (Caricature, Parody or Pastiche) และเพ่ือ
การวิจารณ์ (Criticism)77  โดยการวิจารณ์มีเงื่อนไขว่างานที่น้ามาใช้นั นจะต้องเป็นงานที่ถูกน้าออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว และ การน้างานมาใช้ต้องแสดงการรับรู้ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของงานอย่าง
เพียงพอด้วย    

กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทยก็มีการให้ความคุ้มครองการน้างานมา ติชม หรือ วิจารณ์ ใน
ฐานะข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ปรากฏใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 (3) “ติ
ชม วิจารณ์ หรือแนะน้าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั น” จึงกล่าวได้ว่า 
งานใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์(Criticism) ย่อมที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษและประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี ส้าหรับวัตถุประสงค์
การใช้เพื่อล้อเลียน ในประเทศไทยยังไม่ปรากฎตัวอย่างค้าพิพากษาที่ตัดสินในประเด็นนี ไว้โดยตรงแต่
อย่างใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการใช้งานต้นฉบับเพื่อล้อเลียน (Parody) มีแนวโน้มที่ศาลจะพิจารณาว่าเข้า
ข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมเช่นเดียวกับการใช้เพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจาก การล้อเลียน 

                                           
77 Copyright, Designs and Patents Act 1988 – sec. 30A Caricature, parody or 

pastiche (1) Fair dealing with a work for the purposes of caricature, parody or 
pastiche does not infringe copyright in the work. 
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(Parody) และ การวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร  

 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานเพ่ือ การล้อเลียน (Parody) หรือ การ

วิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) แล้ว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานต้นฉบับมีหลาย

ลักษณะ ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานใหม่เพ่ือบอกเล่าชีวประวัติ เช่น 

ในคดี Arrow Productions, LTD v. The Weinstein Company LLC78 เป็นคดีที่ศาลตัดสินว่าเป็น

งานแปลงรูป และเป็นตัวอย่างคดีที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจน 

(strong transformative purpose) ข้อเท็จจริงในคดีนี  จ้าเลยได้ท้าซ ้าภาพฉากจ้านวน 3 ฉากจาก

ภาพยนตร์เรื่อง “Deep Throat” ที่น้าแสดงโดย Linda Lovelace ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่มีเนื อหา

เกี่ยวกับการร่วมเพศ จ้าเลยน้าภาพฉากดังกล่าวมาใช้เพ่ือประกอบการเล่าประวัติการแสดงของ 

Linda Lovelace ศาลให้เหตุผลว่า การน้าภาพมาใช้เพ่ือประกอบการบอกเล่าประวัติ เป็นการใช้งาน

โดยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจนแล้ว งานของจ้าเลยไม่เป็นการแทนที่งาน

ต้นฉบับของโจทก์ ดังนั นโจทก์จึงไม่ได้สูญเสียรายได้จากการที่จ้าเลยน้าภาพไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

บอกเล่าประวัติดังกล่าว จึงถือเป็นการใช้งานโดยธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การน้างานไปใช้เพ่ือ การ

ล้อเลียน วิพากษ์วิจารณ์ หรือ ประกอบการบอกเล่าประวัติของบุคคล เป็นตัวอย่างการน้างานไปใช้ใน

ลักษณะหนึ่งที่ศาลเห็นว่ามีวัตถุประสงค์แตกต่างจากงานเดิมอย่างชัดเจนและถือเป็นงานแปลงรูป  

(Transformative Works) 

 ทั งนี ในการตัดสินว่างานใดจะเป็น งานแปลงรูป (Transformative Works) ศาลปรับใช้

หลักเกณฑ์ในมาตรา 107 ทั ง 4 ข้อมาพิจารณาประกอบกัน แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าเหตุผลที่

ส้าคัญประการหนึ่งของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรากฎในทุกค้าพิพากษาที่ตัดสินว่าเป็นงาน

แปลงรูป (Transformative Works)  นั่นคือ วัตถุประสงค์ในการใช้งานซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในข้อแรกที่

ต้องแตกต่างไปจากงานต้นฉบับ (Transformative Purpose) เมื่อวัตถุประสงค์ในงานต่างกันจะท้าให้

                                           
78 Arrow Productions, LTD v. The Weinstein Company LLC, No.13 Civ. 5488 

(S.D.N.Y.2014). (n.d.). 
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งานใหม่ไม่เป็นการเข้าไปแทนที่งานต้นฉบับและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงพาณิชย์ต่องานต้นฉบับ

ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ในมาตรา 107   

2. ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and Creativity) 

การสร้างสรรค์งานใหม่ขึ นมางานหนึ่ง สมควรที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองว่าเป็น

งานแปลงรูปที่เข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมหรือไม่นั น นอกเหนือจากกา รพิจารณาเรื่อง

วัตถุประสงค์ในการแปลงรูปงาน (Transformative purpose) ข้างต้นที่ต้องแตกต่างจากงานต้นฉบับ

แล้วนั น การพิจารณาถึงระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and 

Creativity) เป็นสิ่งที่ต้องน้ามาพิจารณาประกอบด้วยซึ่งเป็นการพิจารณาจากการใช้ความวิริยะ

อุตสาหะ ความเพียรพยายามของผู้แปลงรูปงาน มิใช่เพียงน้างานของบุคคลอ่ืนไปใช้ในวัตถุประสงค์

ใหม่โดยมิได้เพ่ิมเติมความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปในงานนั นเลย เนื่องจากงานแปลงรูปที่เกิดขึ น

ถือเป็นงานใหม่ที่ได้รับลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไป จึงเห็นว่างานแปลงรูป

ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่เพียงพอเช่นเดียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไปโดยเทียบเคียง

จากหลัก Originality   

เมื่อเทียบเคียงจากแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าศาลมี

การพิจารณาถึงระดับในการสร้างสรรค์งาน โดยแบ่งแยกว่างานแปลงรูปที่สร้างสรรค์ออกมามีระดับ

การสร้างสรรค์เล็กน้อย (Slightly Transformative) หรือ ระดับการสร้างสรรค์สูง (Highly 

Transformative) หากงานแปลงรูปดังกล่าวมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนลงแรงในการ

สร้างสรรค์ผลงานมากเพียงพอในระดับหนึ่ง ศาลจะถือว่างานดังกล่าวเป็นงานแปลงรูปที่ได้รับความ

คุ้มครองต่อไป  

ระดับการสร้างสรรค์เล็กน้อย (Slightly Transformative) คือ การดัดแปลงงานต้นฉบับ

ในระดับน้อย ไม่มีการเพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในงานอย่างเพียงพอที่จะฟังว่าเป็นการน้าไปใช้ใน

วัตถุประสงค์ใหม่หรือบริบทใหม่ เช่น ในคดี Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books79  

กรณีนี ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการน้าสาราณุกรมมารวบรวมถือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือ

                                           
79 Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books. 
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เรียกได้ว่ามีระดับการสร้างสรรค์งานเล็กน้อย (slightly transformative) เนื่องจากเนื อหาใน

สารานุกรมส่วนใหญ่น้ามาจากหนังสือแฮรี่ พ็อตเตอร์ของโจทก์ จึงถือว่าจ้าเลยยังไม่ได้ใช้ความวิริยะ

อุตสาหะหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ จึงไม่เป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

งานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์  

 ระดับการสร้างสรรค์สูง (Highly Transformative) คือ การดัดแปลงงานต้นฉบับโดยมี

การใช้ความวิริยะอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอจนฟังได้ว่าเป็นการน้ามาใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากงานต้นฉบับ หรือ น้าไปใช้สร้างสรรค์งานให้ออกมามีความแตกต่าง

อย่างแท้จริง (Truly Unique Work)80 เช่น การท้าโปรแกรม Search Engine ในคดี Perfect 10 

Inc. V. Amazon.Com and Google Inc. การใช้ภาพขนาดย่อ (Thumbnails) ของ Google ถือ

เป็นการแปลงรูปงานในระดับสูง (Highly Transformative) เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาภาพ

ของ Google ดังกล่าวถือว่า เป็นการใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน และ เปลี่ยนไปเป็นงานสร้างสรรค์ใน

รูปแบบใหม่ รูปภาพขนาดย่อ (Thumbnails) ถือเป็นการใช้ในรูปแบบใหม่ โดยศาลมองว่า เป็นการ

ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ในงานเดิมที่เป็นการ

แสดงออกในทางศิลปะ81 และคดี Authors Guild  v. Google Inc.82 ศาลได้กล่าวถึงการดัดแปลง

โดยใช้เทคโนโลยีของ Google เพ่ือจัดท้าโปรแกรมค้นหาหนังสือดังกล่าวว่าถือมีระดับการสร้างสรรค์

สูง (Highly Transformative)83 จึงส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจน งาน

ดังกล่าวจึงเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works)  

ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูปงาน (Transformative Quality and Creativity ) 

ดังกล่าว จึงเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ศาลค้านึงถึงในการพิจารณาว่างานดังกล่าวจ้าเลยได้แปลงรูปโดย

ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนลงแรงของตัวจ้าเลยเองมากหรือน้อยเพียงใดหลังจากที่จ้าเลยไปหยิบ

                                           
80 Appropriation Art and Fair Uses, Art law Archive of Henry Lydiate's columns 

published in Art Monthly since 1976. 
81 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc. 
82 Authors Guild, et al., v. Google Inc. 
83 The purpose for which Google was using the books – making them into a 

limited, searchable database – was “highly transformative”. 
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ยืมเนื อหาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์งานของตนเช่นเดียวกัน

กับการพิจารณางานอันมีลิขสิทธิ์ทั่ว ๆ ไปตามหลัก Originality  

5.1.1 วิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) จากงานแปลง
รูป (Transformative Works) 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 แล้วว่า การแปลงรูปงาน (Transformation)  เป็นการ

ดัดแปลงงานต้นฉบับในลักษณะหนึ่งที่วัตถุประสงค์ของงานที่ดัดแปลงเปลี่ยนไปจากงานเดิมหรือไม่

เป็นการไปแทนที่วัตถุประสงค์ในงานเดิม หรือ มีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในการดัดแปลง อันท้าให้

งานดัดแปลงดังกล่าวเกิดวัตถุประสงค์ใหม่ หรือสุนทรียภาพใหม่ขึ นมา 84 ซึ่งท้าให้การแปลงรูปงาน 

(Transformation) ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of 

integrity) ในงานต้นฉบับ หากได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ กระท้าโดยประการอ่ืนแก่งานท้าให้

ผู้สร้างสรรค์ในงานต้นฉบับเสื่อมเสียชื่อเสียงเกรียติคุณ  

ประเด็นวิเคราะห์ประการต่อมา คือ ขอบเขตการแปลงรูปงานนั น ต้องแก้ไขดัดแปลงในส่วน

อันเป็นสาระส้าคัญด้วยหรือไม่จึงจะเป็นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of 

integrity) ต้นฉบับ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย มีความแตกต่างกันซึ่งสามารถพิจารณาได้

ดังนี  

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่ง  

บูรณภาพของงาน (Right of integrity) บัญญัติอยู่ในมาตรา 106A (Rights of Attribution and 

Integrity) –(2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the 

author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other 

modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or 

                                           
84Campbell, aka Skywalker, et al. v. Acuff-Rose Music, Inc.( Supreme Court of 

the United States,1994)  "A work is transformative when the new work does not 
merely supersede the objects of the original creation but rather adds something new, 
with a further purpose or different character, altering the first with new expression, 
meaning, or message." 



 

 

90 

reputation… การดัดแปลงที่เป็นการละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของ

งาน บทบัญญัติข้างต้นใช้ค้าว่า “modification” ซึ่งการดัดแปลงตามมาตรา 106 A ข้างต้นจะต้อง

เป็นการดัดแปลงในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญด้วยหรือไม่นั น ต้องดูว่ามีการบัญญัติความหมายของค้าว่า

ดัดแปลงเอาไว้อย่างไร เมื่อพิจารณาบทนิยามศัพท์ในมาตรา 101 แล้วไม่ปรากฎว่ามีการให้

ความหมายของค้าว่า “modification” ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง

งานในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ หากได้ท้าให้เกิดความเสียหายแก่บูรณภาพของงาน ย่อมถือเป็น

การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาแล้ว  

เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ที่บทบัญญัติในเรื่องการละเมิดสิทธิในการ

คงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity) มาตรา 80 (1) The author of a copyright 

literary, dramatic, musical or artistic work, and the director of a copyright film, has 

the right in the circumstances mentioned in this section not to have his work 

subjected to derogatory treatment ใช้ค้าว่า “derogatory treatment” ซึ่งหมายถึง การ

กระท้าท่ีท้าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่งานของผู้สร้างสรรค์ โดยการกระท้าดังกล่าวรวมถึงการดัดแปลง

ด้วย (adaptation) 85 แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษไม่มีบทนิยามศัพท์ค้าว่า 

ดัดแปลง เอาไว้เป็นการเฉพาะและไม่ได้บัญญัติว่า การดัดแปลงต้องเป็นการกระท้าในส่วนอันเป็น

สาระส้าคัญเหมือนกับประเทศไทย ดังนั น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดัดแปลงงานในลักษณะใด ดัดแปลงในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญหรือไม่ก็ตามล้วนอยู่ในความหมายของ

ค้าว่า “derogatory treatment” หรือการกระท้าที่ท้าให้เกิดความเสื่อมเสียอันจะเป็นการกระท้าที่

ละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย 86ที่ต้องเป็นการ

                                           
85Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 80 (2)(a): “treatment” of 

a work means any addition to, deletion from or alteration to or adaptation of the 
work… 

86 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  



 

 

91 

ดัดแปลงงานในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญด้วย โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย บทบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity)  คือ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอน

ลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท้าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั น จนเกิด

ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ ...” จะเห็นได้ว่า “ดัดแปลง” ใน

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 18 ไม่มีการให้ความหมายเอาไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องน้าค้านิยามของ

ค้าว่า “ดัดแปลง” ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 4 มาปรับใช้ ซึ่งมาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ดัดแปลง 

หมายความว่า ท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ้าลองงานต้นฉบับ ในส่วนอัน

เป็น สาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ทั งนี  ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน”  จึงท้า

ให้การดัดแปลงที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity) ใน

มาตรา 18  ต้องเป็นการดัดแปลงในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญด้วยซึ่งต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ

อังกฤษ ทั งนี  การที่ประเทศไทยก้าหนดหลักเกณฑ์ว่า การดัดแปลง จะต้องเป็นการดัดแปลงในส่วนอัน

เป็นสาระส้าคัญด้วยนั นเป็นการสร้างข้อจ้ากัดแก่ผู้สร้างสรรค์งานต้นฉบับในการใช้สิทธิปกป้องงาน

ของตนเอง87 ท้าให้การแปลงรูปงาน (Transformation) ซึ่งถือว่าเป็นการดัดแปลงในลักษณะหนึ่ง จะ

ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน จะต้องเป็นการแปลงรูปงานในส่วนอันเป็น

สาระส้าคัญในของต้นฉบับและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ 

ดังนั น จะเห็นว่าการดัดแปลงในรูปแบบของการแปลงรูปงาน (Transformation) ที่ถือเป็น

การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย มี

ความแตกต่างกันในการให้ความหมายของค้าว่า “ดัดแปลง” โดยในประเทศไทยต้องเป็นการดัดแปลง

ในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญของงานด้วย ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษไม่จ้าเป็นต้อง

                                                                                                                         
มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ดัดแปลง หมายความว่า ท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไข

เพ่ิมเติม หรือจ้าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ 
ทั งนี  ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน”   

87 ปัญญาพน เจริญพานิช, “ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ,” 
วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 5 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)., n.d. 
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กระท้าแก่ส่วนอันเป็นสาระส้าคัญของงาน เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกรียติคุณของผู้

สร้างสรรค์งานต้นฉบับก็ถือว่าเพียงพอแล้ว  

ผู้เขียนตั งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of 

integrity)  คือ ในกรณีที่งานแปลงรูป (Transformative Works) นั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์งานในงานต้นฉบับ เช่น น้ารูปภาพของผู้สร้างสรรค์ไปแปลงรูปโดย

การน้าไปใช้ประกอบล้อเลียนในเชิงลามกอนาจาร เช่นในคดี Mattel,Inc. v. Walking Mountain 

Prods88ที่จ้าเลยน้าตัวตุ๊กตาบาร์บี เปลือยจัดฉากร่วมกับเครื่องครัว โดยจ้าเลยต้องการวิจารณ์วิจารณ์

ตัวตนของผู้หญิงในสมัยนั นผ่านการล้อเลียนด้วยตัวตุ๊กตาบาร์บี เปลือย ตามปรากฎในภาพ 

 

งานดังกล่าวของจ้าเลย ศาลตัดสินว่าเป็น Transformative Works จึงเข้าข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) 

ในส่วนของสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity) ผู้เขียนตั งข้อสังเกตว่า การ

กระท้าแก่งานต้นฉบับในลักษณะล้อเลียนเชิงลามกอนาจารเช่นนี  อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ของตัวตุ๊กตาบาร์บี ซึ่งใช้เป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

เจ้าของลิขสิทธิ์ตุ๊กตาบาร์บี ดังกล่าว แต่จากการศึกษาตัวอย่างคดีที่เกิดขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกายัง

ไม่พบว่ามีคดีใดที่พิพาทกันเรื่อง Transformative Works และโจทก์ยกประเด็นการละเมิดสิทธิอัน

เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ขึ นต่อสู้จ้าเลย จึงท้าให้ศาลไม่สามารถพิจารณาไปถึงประเด็น

การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ได้  

                                           
88 Mattel,Inc. v. Walking Mountain Prods.,353 F.3d 792 (9th Cir.2003). (n.d.). 
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ทั งนี จึงต้องแยกพิจารณาระหว่าง การละเมิดลิขสิทธิ์ และ การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้

สร้างสรรค์ (Moral Rights) กล่าวคือ การแปลงรูปงาน (Transformation) ในปัญหาการละเมิด

ลิขสิทธิ์นั นแม้จะมีแนวโน้มที่ศาลจะตัดสินว่าเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม89 อันจะท้าให้ไม่เป็น

การละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่หากการดัดแปลงในรูปแบบของการแปลงรูปงาน (Transformation) 

ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์เดิม หรือ เป็นการท้าลาย

บูรณภาพในงานของผู้สร้างสรรค์ บุคคลผู้กระท้าการแปลงรูปงาน (Transformation) ดังกล่าวย่อม

ถือว่าละเมิดสิทธิอันเก่ียวกับผู้สร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานต้นฉบับแล้ว ในกรณีเป็นการละเมิดสิทธิ

อันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) จึงไม่สามารถน้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมมาใช้เพ่ือเป็น

ข้อยกเว้นการแปลงรูปงาน (Transformation) ที่การละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral 

Rights) ได้ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ 

(Moral Rights) ในประเทศไทยเป็นระบบโครงสร้างคู่90 การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิอัน

เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์แยกต่างหากจากกัน ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญากรุงเบิร์นข้อ 6 ทวิ (1)91 ประกอบ

กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในมาตรา 15 และ 

บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ในมาตรา 18 ที่แยกออก

ต่างหากจากกัน  

 ประเทศไทยให้ความคุ้มครองสิทธิในทางเศรษฐกิจและสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์แยกออก

จากกันอย่างชัดเจน จึงท้าให้การพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ อันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ในงาน

แปลงรูป (Transformative Works) มีความเป็นอิสระจากกัน ดังนั น งานแปลงรูป (Transformative 

Works) ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยอาศัยข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมได้ แต่หากพิจารณาในประเด็นสิทธิ

อันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์แล้วอาจเป็นงานที่ละเมิดสิทธิอันเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ได้เช่นกัน 

                                           
89จากตัวอย่างคดีที่ผู้เขียนได้น้าเสนอไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.4 วิเคราะห์คดีที่ศาลตัดสินว่า

เป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 
90 วัสติง สมิตร, “ธรรมสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์,” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (2544): หน้า73, n.d.; อมรา 

ทรัพย์ไพศาล, “ธรรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์” (นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530). 
91Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 

Article 6bis: (1) Independently of the author's economic rights… 
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5.1.2 วิเคราะห์การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแปลงรูป 
(Transformative Works)  

 การกระท้าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ในลักษณะของการแปลงรูปงาน (Transformation) โดยน้า

งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาแก้ไข ดัดแปลง หรือน้ามาใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือสร้างสรรค์งานใหม่โดย

ไม่ได้รับอนุญาต โดยหลักถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ดีศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับ

งานแปลงรูป (Transformative Works) เข้ากับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในมาตรา 107 (Fair 

Use) อันส่งผลให้การกระท้าที่เข้าลักษณะงานแปลงรูป (Transformative Works) ไม่เป็นการกระท้า

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา  

งานแปลงรูป (Transformative Works) จึงถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่ศาลในประเทศ

สหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองในบริบทที่ถือว่าเป็นการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ศาลมองว่าการ

ดัดแปลงที่มีการน้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานเดิม เป็นการกระท้าที่เข้าองค์ประกอบข้อ

แรกของการใช้งานโดยธรรมมาตรา 107 คือ วัตถุประสงค์และลักษณะในการใช้งาน (The purpose 

and character of the use) มีผลท้าให้งานแปลงรูป (Transformative Works) ไม่เป็นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ซึ่งจากค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา หากจ้าเลยยกประเด็นงานแปลงรูป 

(Transformative Works) มาเป็นข้อต่อสู้ มีแนวโน้มว่าศาลจะพิจารณาว่าเป็นการใช้งานโดยธรรม

ร้อยละ94.992 

เมื่อน้างานแปลงรูป (Transformative Works) มาวิเคราะห์ประกอบกับข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ในมาตรา 107 ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะ

เห็นว่า ประเด็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่1ในมาตรา107 

(วัตถุประสงค์และลักษณะในการใช้งาน) ซึ่งส่งผลให้องค์ประกอบข้ออ่ืน ๆ ที่จะต้องน้ามาพิจารณาอีก

สามข้อมีน ้าหนักน้อยลงตามล้าดับ93 โดยเฉพาะองค์ประกอบข้อสุดท้าย (ผลกระทบต่อตลาดในเชิง

                                           
92 Barton Beebee, “An Empirical Study of US Copyright Fair Use 

Opinions,1978-2005” (2008) 156 U Pa L Rev 549 at 606.,” n.d. 
93 The Campbell court had stated that “the more transformative the new 

work, the less will be the significance of the factors, like commercialism, that may 
weigh against a finding of fair use”. 
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พาณิชย์หรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่น้ามาใช้) ที่ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างมากกับองค์ประกอบ

ในข้อแรก (วัตถุประสงค์และลักษณะในการใช้งาน)  

อย่างไรก็ดีมีค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาในบางคดีที่ศาลตัดสินว่า ไม่เป็นงาน

แปลงรูป (Transformative Works)  เช่นในคดี  Rogers v. Koons94 ศาลกลับตัดสินว่างานดังกล่าว

ไม่เข้าลักษณะงานแปลงรูป (Transformative Works)  

 

 ทั งนี  Koons ต่อสู้ว่างานของเขาเป็นการล้อเลียน (Parody) งานต้นฉบับ จึงเป็นการใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากงานต้นฉบับถือว่าเป็นการใช้งานที่เป็นธรรม แต่ศาลกลับตัดสินว่าเป็น

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยศาลได้ให้เหตุผลว่าตัวงาน (Sculpture) ไม่ได้มีเป้าหมายงานเพ่ือการล้อเลียน 

และงานดังกล่าวเป็นการลอกเลียนแบบจนเห็นได้ชัด (Blatant Copying) ไม่มีการเพ่ิมเติมความคิด

สร้างสรรค์ลงไปในงานอย่างเพียงพอ และมีเจตนาที่จะน้างานออกขายในราคาที่สูงจึงเป็นการกระท้า

เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าซึ่งกระทบเจ้าของงานต้นฉบับ งานประติมากรรมดังกล่าวของ Koons จึง

ไม่เข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมมาตรา 107 และถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเอง95 

 เมื่อยังฟังไม่ได้ว่างานประติมากรรมของ Koons ที่ปั้นโดยเลียนแบบรูปภาพของ Roger เป็น

กระท้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการล้อเลียน แต่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน้า

ออกจ้าหน่ายเช่นเดียวกับ Roger ประกอบกับ Koons ได้น้ารูปปั้นของตนออกจ้าหน่ายในราคาที่สูง

                                           
94 Rogers v. Koons, (2nd Cir. 1992). 
95 Eric D. Gorman, “Appropriate Testing and Resolution: How to Determine 

Whether  Appropriate Art Is Transformative ‘Fair Use’ or Merely an Unauthorized 
Derivative” (43 St. Mary’s Law Journal, 2012)P135. 
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ซึ่งอาจไปกระทบต่อตลาดของ Roger อันเป็นองค์ประกอบข้อที่ 4 ในมาตรา 10796 รูปปั้น

ประติมากรรมของ Koons จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะการใช้งานโดยธรรมได้ จะเห็นว่า

ไม่ใช่ว่างานทุกชิ นที่ดัดแปลงงานของผู้อื่นโดยกล่าวอ้างว่าใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานต้นฉบับ

จะถือว่าเป็นงานแปลงรูปที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การใช้งานโดยธรรมเสมอ 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคดีที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับคดีข้างต้น เพ่ือเทียบให้เห็นความแตกต่าง

ที่ชัดเจนมากขึ น คือ คดี Blanch v. Koons ทั งนี  Koons ได้ต่อสู้ว่าตนตั งใจจะสื่อว่า สิ่งที่มีบทบาท

ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การละเล่น หรือเรื่องเพศล้วนแล้วแต่ถูก

สื่อด้วยภาพโฆษณา ดังนั น ภาพของจ้าเลยต้องการกระตุ้นให้ผู้ที่เห็นภาพคิดถึงประสบการณ์ของแต่

ละคนต่อปัญหานี และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ นจากสื่อโฆษณา เหตุที่ Koons เลือกใช้ภาพโจทก์

เพราะต้องการสื่อในลักษณะที่เสียดสีถึงกลุ่มสตรีที่มักถูกน้ามาใช้เพ่ือเป้าหมายในสื่อโฆษณา และ

เหมาะที่จะน้ามาเพ่ือให้ผู้คนปัจจุบันที่อยู่ในสังคมบริโภคตระหนักต่อปัญหาการ การกระท้าของตนจึง

เป็นการใช้งานที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

ศาลตัดสินว่า Koons ใช้งานภาพของโจทก์เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานชิ นใหม่เป็น

แปลงรูปงานไปจากงานเดิมอย่างเห็นได้ชัด และวัตถุประสงค์ของการน้างานมาใช้ที่แตกต่างอย่ าง

สิ นเชิงจากวัตถุประสงค์ของโจทก์ (เปลี่ยนจากวัตถุประสงค์ที่ใช้เพ่ือการโฆษณาไปเป็นการเสียดสี

สังคมแทน) จึงเป็นเข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม 

                                           
96 (4) The effect of the use upon the potential market for or value of the 

copyrighted work. 
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 เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะการดัดแปลงงานของ Koons ทั งสองคดีข้างต้นในประเด็นข้อยกเว้น

การใช้งานโดยธรรมในมาตรา 107 จะเห็นได้ว่า การดัดแปลงงานที่ถือว่าไม่เข้าข้อยกเว้นการใช้งาน

โดยธรรม คือ การดัดแปลงงานที่ศาลเห็นว่าเป็นการน้าไปใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์

ในงานเดิม ศาลจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก ซึ่งงานดังกล่าวจะต้องถูกสื่อออกมาใน

วัตถุประสงค์ บริบท หรือความหมายใหม่ที่แตกต่างจากงานต้นฉบับ  หากไม่ได้น้าไปใช้ใน

วัตถุประสงค์อ่ืน หรือแม้กระทั่งเป็นการคัดลอกงานเดิมมาโดยไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในงาน

อย่างเพียงพอ ดังเช่นคดี Rogers v. Koons ข้างต้น ย่อมไม่ถือเป็นงานแปลงรูป (Transformative 

Works) และไม่ได้รับความคุ้มครองในบริบทของข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรม แต่หากวัตถุประสงค์

ของงานแตกต่างจากงานต้นฉบับ ประกอบกับต้องมีการสร้างสรรค์งานด้วยตนเองอย่างเพียงพอจึงจะ

ถือเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

ทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษและประเทศไทย อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่

ปรากฎว่าการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ในบริบทที่ถือว่าเป็นการใช้

งานโดยธรรม จึงท้าให้การแปลงรูปงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระท้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไร

ก็ดี ประเทศอังกฤษมีหลัก "sweat of the brow" ที่ศาลน้ามาใช้ในการให้ความคุ้มครองงานที่เกิด

จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความวิริยะอุตสาหะของตนเอง ผู้เขียนเห็นว่าประเทศอังกฤษอาจน้า

หลักดังกล่าวมาเทียบเคียงปรับใช้เพ่ือให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ได้ 

กล่าวคือ หากการแปลงรูปงาน (Transformation) ดังกล่าวเป็นการใช้ทักษะ ใช้ความรู้ความสามารถ

ของตนเอง ใช้การพิเคราะห์หรือพินิจพิจารณา หรือใช้แรงงานในการสร้างสรรค์งานนั นอย่างเพียงพอ

ในระดับหนึ่ง แม้ว่างานที่หยิบยืมมาใช้ในการสร้างสรรค์งานจะไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของงานอันมี

ลิขสิทธิ์ก็ตาม งานแปลงรูปก็อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะงานสร้างสรรค์ใหม่ตามหลัก "sweat of 

the brow" ได้  

5.2 วิเคราะห์กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป 
(Transformative Works) 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยยังไม่ปรากฎการน้าหลักการเรื่องงานแปลงรูป 

(Transformative Works) มาปรับใช้เพ่ือให้ความคุ้มครองงานแปลงรูปโดยตรง สืบเนื่องมาจากยังไม่
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ปรากฎข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแปลงรูปงานเป็นคดีขึ นสู่ศาลรวมทั งยังไม่ปรากฏว่ามีการยกเรื่องการ

แปลงรูปงานขึ นเป็นประเด็นต่อสู้ว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงท้าให้ไม่มีโอกาสที่ศาลจะได้วางหลั ก

ใหม่ ๆ ในการพิจารณาคดี 

 ปัจจุบันประเทศไทย การพิจารณาคดีของศาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานของ

ผู้อื่นไม่ว่าการดัดแปลงดังกล่าวจะเข้าลักษณะการแปลงรูปงาน (Transformation) หรือไม่ก็ตาม การ

พิจารณาคดีของศาลในประเทศไทยยังคงน้าหลักเกณฑ์ของ งานดัดแปลง (Derivative Works) ใน

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 11 มาปรับใช้แก่คดี เนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.

2537มีบทบัญญัติท่ีกล่าวถึงงานดัดแปลงอยู่เพียงมาตราเดียวคือมาตรา11 ผู้เขียนจึงเห็นว่า กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยยังให้ความคุ้มครองจ้ากัดอยู่เฉพาะงานดัดแปลง (Derivative Works) เท่านั น 

จึงเกิดเป็นช่องว่างของกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สามารถน้ามาปรับใช้แก่

กรณีงานแปลงรูป (Transformative Works) ได้โดยตรง และจากการศึกษาแนวค้าพิพากษาของศาล

ฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน้างานของผู้อ่ืนมาดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั น ศาลได้วางหลัก

เกี่ยวกับการดัดแปลงงาน ไว้ว่า การกระท้าอันเป็นความผิดฐานดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนนั น

ต้องเป็นการกระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการกระท้าที่จะถือว่าเป็นการดัดแปลง

นั นต้องมีการเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ จ้าลองงานโดยเป็นการเปลี่ยนแปลง

สาระส้าคัญในงานเดิม97 ซึ่งการเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจ้าลองงาน ศาลพิจารณา

จากลักษณะภายนอกของงานที่ดัดแปลง98 โดยไม่ปรากฎว่ามีการพิจารณาไปถึงประเด็นวัตถุประสงค์

ในการน้างานที่ดัดแปลงไปใช้ว่ามีความแตกต่างจากงานต้นฉบับหรือไม่ อันจะน้าไปสู่การตีความว่า

เป็นการใช้งานโดยธรรม 

                                           
97 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
มาตรา 4 ค้าว่า “ดัดแปลง” หมายความว่า ท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม

หรือจ้าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ไม่ว่า
ทั งหมดหรือบางส่วน 

98 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2572/2548 ศาลวินิจฉัยว่า การน้าวรรณกรรมไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ถือว่าเป็นการดัดแปลงงาน 
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ในอนาคตหากมีคดีท่ีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าเป็นการแปลงรูปงาน (Transformation) เช่น การ

ล้อเลียนงานต้นฉบับ หรือ การน้างานต้นฉบับไปวิพากษ์วิจารณ์ ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าการพิจารณาคดี

ของศาลไทยมีแนวโน้มเป็น 2 แนวทางดังนี  

แนวทางแรก คือ การน้าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 11 มาปรับใช้แก่คดี

เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงกับงานแปลงรูป (Transformative Works) มากที่สุด 

ประกอบกับการดัดแปลงงานตามมาตรา 11 และการแปลงรูปงานมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแตกต่างกัน

เพียงประเด็นวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการน้ามาตรา 11 มาปรับใช้แก่คดีอาจจะยังไม่

เหมาะสม เนื่องจากการน้าหลักการในมาตรา 11 มาปรับใช้จะท้าให้งานที่เกิดจากการแปลงรูปซึ่ง

กระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที  

แนวทางที่สอง คือ หากศาลไม่น้ามาตรา 11 มาปรับใช้ศาลอาจให้ความคุ้มครองงานแปลง

รูปโดยพิจารณาว่างานที่เกิดจากการแปลงรูปนั นมีการใช้ความคิดริเริ่ม ความวิริยะอุตสาหะในระดับที่

เพียงพอจนเป็นเกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั งนี อาศัยหลักการ

สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง (Originality)99 ซึ่งผลแห่งคดีไม่แตกต่างจากการใช้หลักงานแปลงรูป 

(Transformative Works) เพ่ือน้าไปสู่ข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากสุดท้ายแล้วงานที่เกิดจากการแปลงรูปดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี

ลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน 

ดังนั นผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าตัวอย่างกรณีท่ีเกิดขึ นในปัจจุบัน และค้าพิพากษาฎีกาคดีลิขสิทธิ์ใน
ประเทศไทยที่ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงในประเด็นที่ใกล้เคียงกับงานแปลงรูป (Transformative 
Works) มากที่สุด เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ ดังนี  

 
กรณีศึกษา เพจมานีมีแชร์ 
เป็นการน้าตัวละคร “มานี” และ “เจ้าโต” ในแบบหนังสือเรียนภาษาไทยซึ่งมีลิขสิทธิ์มาใช้

ในการล้อเลียนเสียดสีสังคม และการเมืองในปัจจุบัน โดยมีการเขียนภาพเล่าเรื่องและมีค้าพูด
ประกอบ ซึ่งเป็นการล้อเลียนเสียดสีการเมืองตามสถานการณ์ในเวลานั น ๆ ตัวละครหลักคือ มานีผู้
ฝักใฝ่ประชาธิปไตย และ สุนัขท่ีชื่อว่าเจ้าโต  

                                           
99 เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
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กรณีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ยังเกิดขึ นอยู่ในปัจจุบัน และยังไม่ปรากฎการฟ้องร้องด้าเนินคดี

กับเจ้าของเพจดังกล่าวแต่อย่าใด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักงานแปลงรูป (Transformative 
Works) แล้ว การกระท้าในลักษณะเสียดสีล้อเลียนเช่นนี  ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงาน
ให้แตกต่างจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยซึ่งเป็นงานต้นฉบับ รวมทั งมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมเติมถ้อยค้าประกอบการเล่าเรื่องในระดับที่เพียงพอ ผู้เขียนจึงเห็นว่า การกระท้าดังกล่าวถือว่า
เป็น งานแปลงรูป (Transformative Works) ที่ได้รับความคุ้มครองตามแนวค้าพิพากษาของศาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่หากในอนาคตกรณีดังกล่าวถูกน้าขึ นพิจารณาในชั นศาล ผู้เขียนเห็นว่าศาล
ในประเทศไทยอาจพิจารณากรณีนี เป็น 2 แนวทางข้างต้น กล่าวคือ  

แนวทางแรก การน้าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 11 มาปรับใช้ โดยมองว่า
การน้างานมาท้าเพจประกอบการล้อเลียนเสียดสีการเมืองถือว่าเป็นลักษณะของ งานดัดแปลง 
(Derivative Works) ตามมาตรา 11 หากกระท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็
ดี มีความเป็นไปได้ที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจปรับกรณีดังกล่าวเข้าสู่ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32 
ในกรณีที่ศาลได้ข้อเท็จจริงว่าไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  

แนวทางที่สอง เป็นการที่ศาลให้ความคุ้มครองเพจมานีมีแชร์ โดยอาศัยหลัก Originality 
เรื่องการสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง โดยการพิจารณาถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้
ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ รวมถึงการลงทุนลงแรง ในการสร้างสรรค์งานอย่างเพียงพอแล้ว
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หรือไม่100  ซึ่งเมื่อวิเคราะห์โดยอาศัยหลักดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า การน้าตัวการ์ตูนมาเปลี่ยนบริบท
ใหม่พร้อมทั งการคิดถ้อยค้าประกอบการเล่าเรื่องเชิงล้อเลียนเสียดสีในเพจมานีมีแชร์นั น ถือเป็นการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ รวมถึงการลงทุนลงแรงของเจ้าของ
เพจในระดับที่เพียงพอจะถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 
กรณีศึกษา ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 19305/2555 (เป็นกรณีการท้าตุ๊กตารูปช้างโดยมีการ

ดัดแปลง) 

 
                  ตุ๊กตาช้างของโจทก์                        ช้างในธงชาติไทย 
 
ศาลตัดสินว่าตุ๊กตารูปช้างของโจทก์ (ภาพทางซ้าย) เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยโดย

ลอกเลียนแบบมาจากรูปช้างทรงเครื่องที่มีมาตั งแต่ครั งโบราณที่ปรากฏอยู่ในธงราชนาวีไทยและธง
ชาติไทยในอดีต งานของโจทก์จึงถือไม่ได้ว่าเป็นงานที่ได้ท้าขึ นโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์งานของโจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้สร้างสรรค์ตามความหมายแห่งมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 แสดงให้เห็นว่าศาลพิจารณาโดยใช้หลักการสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง (Originality) 
กล่าวคือ ขนาดความวิริยะอุตสาหะของโจทก์ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับลิขสิทธิ์ 
 ผู้เขียนเห็นด้วยกับประเด็นการสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง (Originality) ที่ศาลตัดสินว่างาน

ของโจทก์เกิดจากการลอกเลียนแบบมาจากรูปช้างที่ปรากฏอยู่ในธงชาติไทยและการที่โจทก์ใช้รูปช้าง

ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการท้าตุ๊กตาช้างโดยมีลักษณะเหมือนกับช้างในธงชาติไทยจนเห็นได้ชัดเจน จึง

ถือว่าไม่มีการสร้าสรรค์งานด้วยตนเอง เนื่องจากโจทก์ลอกเลียนแบบช้างในธงชาติมาทั งหมดโดยไม่ได้

ปรับปรุงแก้ไขตัวช้างในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญเลย การท้าตุ๊กตาช้างของโจทก์ถือไม่ได้ว่าเป็นการ

                                           
100 ค้าพิพากษาฎีกาที่ 2750/2537 ศาลวางหลัก Originality ไว้ว่า การสร้างสรรค์งานมิได้ส้าคัญว่า
งานที่อ้างว่าได้สร้างสรรค์ขึ นเป็นงานใหม่หรือไม่ แต่อยู่ที่บุคคลนั นได้ท้าหรือก่อให้เกิดงานโดยใช้ความ
วิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ที่พอสมควร 
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สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง เทียบเคียงได้กับค้าพิพากษาฎีกาที่ 4486/2539 ที่ศาลได้วินิจฉัยว่า การที่

โจทก์น้าแผนที่ของกรมทางหลวงมาปรับปรุงให้สวยงามเพ่ือความเหมาะสมในการใช้และมิได้มีการ

ปรับปรุงในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญจากแผนที่เดิม เป็นการลอกเลียนแบบแผนที่เดิมซึ่งมีอยู่แล้วมาโดย

ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยโจทก์จึงมิใช่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งทั งสองคดีเป็นการลอกเลียนแบบงานเดิมโดยไม่มี

การเพ่ิมเติมความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปในงานจึงยังไม่เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ ทั งนี ผู้เขียนยัง

เห็นว่าการที่ศาลไม่ให้ความคุ้มครองตุ๊กตารูปช้างของโจทก์ที่มาจากธงชาติไทยนั น แสดงให้เห็นว่ารูป

ช้างในธงชาติไทยเป็นรูปสามัญที่สามารถน้าไปใช้กันได้ทั่วไป หากศาลให้ความคุ้มครองแก่โจทก์โดยให้

โจทก์มีลิขสิทธิ์เหนือช้างดังกล่าวจะส่งผลเป็นการจ้ากัดสิทธิของผู้อื่นในสังคมท่ีจะน้ารูปช้างดังกล่าวไป

ใช้ต่อไป 

 เมื่อน้าคดีตุ๊กตาช้าง (ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 19305/2555) ข้างต้น วิเคราะห์เทียบเคียงกับ

หลักเกณฑ์การพิจารณางานแปลงรูป101 ซึ่งประกอบไปด้วย  

 1. วัตถุประสงค์ในการแปลงรูปงาน (Transformative Purpose) และ 

 2. ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and Creativity)  

 ผู้เขียนเห็นว่า การที่โจทก์น้ารูปช้างในธงชาติ มาสร้างสรรค์เป็นตุ๊กตารูปช้างนั นยังคงมี

วัตถุประสงค์ใช้เพื่อความสวยงามไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนที่แตกต่างจากงานเดิมอย่างชัดเจน (หาก

น้ารูปช้างในธงชาติไทยไปท้าเป็นภาพขนาดย่อ หรือ Thumbnails เพ่ือใช้ในการค้นหาดังเช่นในคดี 

Perfect 10 Inc. V. Amazon.Com And Google Inc. จึงจะเห็นได้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์แตกต่าง

จากงานเดิม) จึงถือว่าวัตถุประสงค์ในการท้าตุ๊กตาช้าง (Transformative Purpose) ไม่แตกต่างไป

จากเดิม และในการสร้างสรรค์ตุ๊กตารูปช้างเป็นการเลียนแบบมาจากช้างในธงชาติไทยโดยโจทก์มิได้

ใช้ความวิริยะอุตสาหะ หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงตุ๊กตาช้างแต่อย่างใด เนื่องจากตุ๊กตา

ช้างของโจทก์เหมือนกับช้างในธงชาติอย่างชัดเจน จึงเห็นว่าโจทก์จึงมีระดับของการสร้างสร รค์งาน

แปลงรูป (Transformative Quality and Creativity) ที่ยังไม่เพียงพอจะได้รับความคุ้มครองตาม

                                           
101 โปรดดู บทที่5 (5.1วิเคราะห์หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative 
Works)) 
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กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั น เมื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั งสองข้อข้างต้น ตุ๊กตารูปช้างของโจทก์จึงไม่ถือ

ว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works 

 



 

 

บทท่ี 6  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

ในปัจจุบันการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ นในหลาย

รูปแบบ ซึ่งการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์จะท้าให้การดัดแปลงดังกล่าวเป็นการกระท้าที่

ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกที่ปรากฎค้าพิพากษาของศาล

ที่ให้ความคุ้มครองแก่การดัดแปลงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะต้องเป็น

การดัดแปลงงานดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ของงานหรือลักษณะการน้างานไปใช้ที่แตกต่างจาก

งานต้นฉบับ การดัดแปลงงานในลักษณะเช่นนี เรียกว่า งานแปลงรูป (Transformative Works)  

งานแปลงรูป (Transformative Works) ตามแนวค้าพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสิ่งใหม่เข้าไปในงานต้นฉบับจนท้า

ให้งานดัดแปลงดังกล่าวเกิดวัตถุประสงค์ใหม่ สุนทรียภาพใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิม และเกิดเป็น

งานสร้างสรรค์ใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงแยก งาน

ดัดแปลง (Derivative Works) และ งานแปลงรูป (Transformative Works) ออกจากกันเพ่ือน้าไปสู่

การให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ในฐานะการใช้งานโดยธรรมอันเป็น

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

จากแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ

งานแปลงรูป (Transformative Works) สามารถสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาว่างานใด

เป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) โดยพิจารณาได้จาก 

 1. วัตถุประสงค์ในการแปลงรูปงาน (Transformative Purpose) 



 

 

105 

 การน้างานต้นฉบับไปใช้ หรือ ดัดแปลง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการล้อเลียน ( Parody) 

วิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) งานต้นฉบับ ถือว่าเป็นลักษณะของ Transformative Purpose ประเภท

หนึ่งที่ศาลตัดสินว่าเป็นการแปลงรูปไปจากงานต้นฉบับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ เนื่องจากถือ

เป็นการใช้งานโดยธรรม และเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ ดังนั น การแปลงรูปงานเพ่ือการล้อเลียน 

(Parody) การวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) จึงเป็นวัตถุประสงค์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองใน

ฐานะการใช้งานโดยธรรม 

 ทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ มีการให้ความคุ้มครองการใช้งานเพ่ือการแสดง

ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์งานต้นฉบับโดยตรง หรือ มีความมุ่งหมายที่จะใช้งานเพ่ือล้อเลียน 

ความตลกขบขัน โดยประเทศอังกฤษได้บัญญัติรับรองเอาไว้ชัดเจนไว้ใน Copyright, Designs and 

Patents Act 1988 มาตรา 30A ในส่วนของข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการให้ความ

คุ้มครองการน้างานไปใช้เพ่ือล้อเลียน เขียนภาพล้อ (Caricature, Parody or Pastiche) และเพ่ือ

การวิจารณ์ (Criticism)   โดยการวิจารณ์มีเงื่อนไขว่างานที่น้ามาใช้นั นจะต้องเป็นงานที่ถูกน้าออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว และ การน้างานมาใช้ต้องแสดงการรับรู้ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของงานอย่าง

เพียงพอด้วย 

 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานเพ่ือ การล้อเลียน (Parody) หรือ การ

วิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) แล้ว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานต้นฉบับมีหลาย

ลักษณะ ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานใหม่เพ่ือบอกเล่าชีวประวัติ เช่น 

ในคดี Arrow Productions, LTD v. The Weinstein Company LLC  เป็นคดีที่ศาลตัดสินว่าเป็น

งานแปลงรูป และเป็นตัวอย่างคดีที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจน 

(strong transformative purpose) ข้อเท็จจริงในคดีนี  จ้าเลยได้ท้าซ ้าภาพฉากจ้านวน 3 ฉากจาก

ภาพยนตร์เรื่อง “Deep Throat” ที่น้าแสดงโดย Linda Lovelace ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่มีเนื อหา

เกี่ยวกับการร่วมเพศ จ้าเลยน้าภาพฉากดังกล่าวมาใช้เพ่ือประกอบการเล่าประวัติการแสดงของ 

Linda Lovelace ศาลให้เหตุผลว่า การน้าภาพมาใช้เพ่ือประกอบการบอกเล่าประวัติ เป็นการใช้งาน

โดยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจนแล้ว งานของจ้าเลยไม่เป็นการแทนที่งาน

ต้นฉบับของโจทก์ ดังนั นโจทก์จึงไม่ได้สูญเสียรายได้จากการที่จ้าเลยน้าภาพไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

บอกเล่าประวัติดังกล่าว จึงถือเป็นการใช้งานโดยธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การน้างานไปใช้เพ่ือ การ
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ล้อเลียน วิพากษ์วิจารณ์ หรือ ประกอบการบอกเล่าประวัติของบุคคล เป็นตัวอย่างการน้างานไปใช้ใน

ลักษณะหนึ่งที่ศาลเห็นว่ามีวัตถุประสงค์แตกต่างจากงานเดิมอย่างชัดเจนและถือเป็นงานแปลงรูป  

(Transformative Works) 

 ทั งนี ในการตัดสินว่างานใดจะเป็น งานแปลงรูป (Transformative Works) ศาลปรับใช้

หลักเกณฑ์ในมาตรา 107 ทั ง 4 ข้อมาพิจารณาประกอบกัน แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าเหตุผลที่

ส้าคัญประการหนึ่งของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรากฎในทุกค้าพิพากษาที่ตัดสินว่าเป็นงาน

แปลงรูป (Transformative Works)  นั่นคือ วัตถุประสงค์ในการใช้งานซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในข้อแรกที่

ต้องแตกต่างไปจากงานต้นฉบับ (Transformative Purpose) เมื่อวัตถุประสงค์ในงานต่างกันจะท้าให้

งานใหม่ไม่เป็นการเข้าไปแทนที่งานต้นฉบับและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงพาณิชย์ต่องานต้นฉบับ

ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ในมาตรา 107  

 2. ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and Creativity) 

การสร้างสรรค์งานใหม่ขึ นมางานหนึ่ง กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองว่าเป็นงานแปลง

รูปที่เข้าข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมหรือไม่นั น นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ในการ

แปลงรูปงาน (Transformative purpose) ข้างต้นที่ต้องแตกต่างจากงานต้นฉบับแล้วนั น การ

พิจารณาถึงระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and Creativity) เป็น

สิ่งที่ต้องน้ามาพิจารณาประกอบด้วยซึ่งเป็นการพิจารณาจากการใช้ความวิริยะอุตสาหะ ความเพียร

พยายามของผู้แปลงรูปงาน มิใช่เพียงน้างานของบุคคลอ่ืนไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่โดยมิได้เพ่ิมเติม

ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปในงานนั นเลย เนื่องจากงานแปลงรูปที่เกิดขึ นถือเป็นงานใหม่ที่

ได้รับลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไป จึงเห็นว่างานแปลงรูปต้องมีการใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่เพียงพอเช่นเดียวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไปโดยเทียบเคียงจากหลัก 

Originality   

เมื่อเทียบเคียงจากแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าศาลมี

การพิจารณาถึงระดับในการสร้างสรรค์งาน โดยแบ่งแยกว่างานแปลงรูปที่สร้างสรรค์ออกมามีระดับ

การสร้างสรรค์เล็กน้อย (Slightly Transformative) หรือ ระดับการสร้างสรรค์สูง (Highly 

Transformative) หากงานแปลงรูปดังกล่าวมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนลงแรงในการ
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สร้างสรรค์ผลงานมากเพียงพอในระดับหนึ่ง ศาลจะถือว่างานดังกล่าวเป็นงานแปลงรูปที่ได้รับความ

คุ้มครองต่อไป  

ระดับการสร้างสรรค์เล็กน้อย (Slightly Transformative) คือ การดัดแปลงงานต้นฉบับ

ในระดับน้อย ไม่มีการเพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในงานอย่างเพียงพอที่จะฟังว่าเป็นการน้าไปใช้ใน

วัตถุประสงค์ใหม่หรือบริบทใหม่ เช่น ในคดี Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books102  

กรณีนี ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการน้าสาราณุกรมมารวบรวมถือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือ

เรียกได้ว่ามีระดับการสร้างสรรค์งานเล็กน้อย (slightly transformative) เนื่องจากเนื อหาใน

สารานุกรมส่วนใหญ่น้ามาจากหนังสือแฮรี่ พ็อตเตอร์ของโจทก์ จึงถือว่าจ้าเลยยังไม่ได้ใช้ความวิริยะ

อุตสาหะหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ จึงไม่เป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

งานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์  

 ระดับการสร้างสรรค์สูง (Highly Transformative) คือ การดัดแปลงงานต้นฉบับโดยมี

การใช้ความวิริยะอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเพียงพอจนฟังได้ว่าเป็นการน้ามาใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากงานต้นฉบับ หรือ น้าไปใช้สร้างสรรค์งานให้ออกมามีความแตกต่าง

อย่างแท้จริง (Truly Unique Work)103 เช่น การท้าโปรแกรม Search Engine ในคดี Perfect 10 

Inc. V. Amazon.Com and Google Inc. การใช้ภาพขนาดย่อ (Thumbnails) ของ Google ถือ

เป็นการแปลงรูปงานในระดับสูง (Highly Transformative) เนื่องจาก เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาภาพ

ของ Google ดังกล่าวถือว่า เป็นการใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน และ เปลี่ยนไปเป็นงานสร้างสรรค์ใน

รูปแบบใหม่ รูปภาพขนาดย่อ (Thumbnails) ถือเป็นการใช้ในรูปแบบใหม่ โดยศาลมองว่า เป็นการ

ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ในงานเดิมที่เป็นการ

แสดงออกในทางศิลปะ104 และคดี Authors Guild  v. Google Inc.105 ศาลได้กล่าวถึงการดัดแปลง

                                           
102 Warner Bros. Entertainment, Inc. v. RDR Books, 575 F.Supp. 2d 513 (S.D.N.Y. 

2008). 
103 Appropriation Art and Fair Uses, Art law Archive of Henry Lydiate's columns 

published in Art Monthly since 1976. 
104 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc. United States Court of Appeals for the 

Ninth Circuit 487 F.3d 701 (9th Cir. 2007). 
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โดยใช้เทคโนโลยีของ Google เพ่ือจัดท้าโปรแกรมค้นหาหนังสือดังกล่าวว่าถือมีระดับการสร้างสรรค์

สูง (Highly Transformative)106 จึงส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในงานอย่างชัดเจน งาน

ดังกล่าวจึงเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works)  

ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูปงาน (Transformative Quality and Creativity ) 

ดังกล่าว จึงเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ศาลค้านึงถึงในการพิจารณาว่างานดังกล่าวจ้า เลยได้แปลงรูปโดย

ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนลงแรงของตัวจ้าเลยเองมากหรือน้อยเพียงใดหลังจากที่จ้าเลยไปหยิบ

ยืมเนื อหาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์งานของตนเช่นเดียวกัน

กับการพิจารณางานอันมีลิขสิทธิ์ทั่ว ๆ ไปตามหลัก Originality  

ทั งนี  การกระท้าแก่งานในลักษณะแปลงรูปงาน (Transformation) หากได้มีการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือ กระท้าโดยประการอื่นแก่งานต้นฉบับจนท้าให้ผู้สร้างสรรค์ในงานต้นฉบับเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงเกียรติคุณ อาจส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of 

integrity) ของผู้สร้างสรรค์ในงานต้นฉบับ จึงต้องพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพ

ของงาน (Right of integrity) ของผู้สร้างสรรค์ในงานต้นฉบับด้วย  

การให้ความคุ้มครองสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย มีความแตกต่างกันในขอบเขตของค้าว่า “ดัดแปลง” 

โดยในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงกระท้าการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแก่งานไม่ว่าจะ

กระท้าต่อส่วนอันเป็นสาระส้าคัญของงานหรือไม่ ต่างถือว่าอยู่ในความหมายของการดัดแปลงทั งสิ น 

แต่ในประเทศไทยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า ต้องเป็นการดัดแปลงในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญของงานด้วยจึง

ว่าอยู่ในความหมายของการดัดแปลง และกรณีเป็นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน 

(Right of integrity) จะไม่สามารถน้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องการใช้งานโดยธรรมมาใช้

เพ่ือเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right of integrity) ได ้

                                                                                                                         
105 Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2d Circuit, October 16 (2015). 
106 The purpose for which Google was using the books – making them into a 

limited, searchable database – was “highly transformative”. 
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การที่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศไทย ยังไม่ปรากฎตัวอย่างกรณีการให้ความคุ้มครองงาน

แปลงรูป (Transformative Works) จึงท้าให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความกฎหมายเมื่อเกิดคดีที่มี

ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการแปลงรูปงาน (Transformative Works) ขึ นสู่ศาล เสมือนเป็นช่องว่างของ

กฎหมายที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้แก่กรณีได้โดยตรง ซึ่งหากเกิดมีคดีในลักษณะดังกล่าวขึ นสู่

ศาลผู้เขียนตั งข้อสังเกตว่ามีแนวโน้มที่ศาลในประเทศอังกฤษและประเทศไทยจะมองว่างานแปลงรูป

เป็นงานดัดแปลง (Derivative Works) และน้าหลักเกณฑ์เรื่องงานดัดแปลง (Derivative Works) มา

ปรับใช้แก่คดี อันจะท้าให้งานที่เข้าลักษณะเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) ต้องตกอยู่

ภายใต้เงื่อนไขการดัดแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตมีผลท้าให้งานดังกล่าวเป็นงานที่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์

ทันที  

มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดกรณีของการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดัดแปลงงานของผู้อ่ืนและน้าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ซึ่งในบางงานอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างมากแก่สาธารณชน อย่างเช่นกรณี Google Books หรือ เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ถูกน้าไปใช้

ในบริบทที่แตกต่างจากงานต้นฉบับ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า แนวทางการพิจารณาคดีของศาลไทยที่เกี่ยวข้อง

กับการดัดแปลงงานของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ควรจ้ากัดอยู่เฉพาะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537 มาตรา 11 เท่านั น แต่อาจพิจารณาน้าหลักเกณฑ์ในเรื่องวัตถุประสงค์ (Transformative 

Purpose) และ ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and Creativity) 

มาพิจารณาประกอบเพ่ือให้ความคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ให้เป็นงานที่เข้า

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดงานสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อันเป็นเจตนารมณ์

ที่แท้จริงของกฎหมายลิขสิทธิ์  

ทั งนี เพ่ือให้การคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ในบริบทของข้อยกเว้นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นการประสานประโยชน์ของส่วนรวมและเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลักการใช้

งานโดยธรรม การให้ความคุ้มครองแก่งานแปลงรูป (Transformative Works) ดังกล่าวจะต้องไม่

กระทบประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานแปลงรูป (Transformative Works) ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิอัน

เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ (Moral Rights) ค้าพิพากษาของศาลในต่างประเทศ รวมถึง กฎหมายลิขสิทธิ์

ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานแปลงรูป (Transformative Works) เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และแนวทางการพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทยในคดีที่

เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เขียนเห็นว่า ในการพิจารณา

คดีของศาลในประเทศไทยหากมีการขยายความคุ้มครองไปถึงงานแปลงรูป (Transformative 

Works) โดยให้ถือเป็นลักษณะหนึ่งของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ จะเป็นการสร้างพื นที่ให้แก่ผู้สร้าง

สรรค์ในการน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอดจนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อีกเป็นจ้านวน

มาก  

ผู้เขียนจึงเสนอว่า ควรเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  2537 เพ่ือสามารถให้ความ

คุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works)  และ จัดท้าแนวปฏิบัติที่ก้าหนดบทนิยามศัพท์

รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณางานแปลงรูป (Transformative Works) ดังต่อไปนี  

1) เพ่ิมเติมข้อยกเว้นการดัดแปลงงาน ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 11 

มาตรา 11 งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี โดยได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี  

แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง 

 ยก เ ว้นกรณี ก า รดั ด แปลง ง า น อัน มี ลิ ขสิ ท ธิ์ อั น มี ลั กษณะ เป็ น ง านแปลงรู ป 

(Transformative Works) ผู้แปลงรูปงานไม่จ าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้ผู้

แปลงรูปงานมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้แปลงรูปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ งานแปลงรูป (Transformative Works) หมายความว่า 

งานที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของงานต้นฉบับ ซึ่งผู้ที่ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้กระท าโดยมีการเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงค์หรือลักษณะในการน างานไปใช้ให้แตกต่างจากงานเดิม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการแทนที่

งานงานต้นฉบับ 

2) เพ่ิมเติมงานแปลงรูปเป็นส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 

มาตรา 32 การกระท้าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี  หากไม่ขัดต่อ

การแสวงหาประโยชน์จาก งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึง

สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

วรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท้าดังต่อไปนี  

(…) การดัดแปลงงานอันมีลักษณะเป็นงานแปลงรูป (Transformative Works) 

3)  จัดท้าแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณางานแปลง

รูป (Transformative Works) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อศาลในการน้ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

คดี ดังนี  

(1) หลักเกณฑ์การพิจารณาว่างานใดถือว่าเป็นงานแปลงรูป (Transformative 

Works) โดยการพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ ในการแปลงรูปงาน ( Transformative 

Purpose) และ ระดับของการสร้างสรรค์งานแปลงรูป (Transformative Quality and 

Creativity) 

   (2) งานแปลงรูป (Transformative Works) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับ และ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับเกินสมควร ทั งนี ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ .ศ .
2537 มาตรา 32 วรรคแรก
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