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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงความรับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการ
ใช้ BitTorrent Protocol มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ขอบเขตการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสวีเดน  พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดความรับผิดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านการใช้งาน BitTorrent Protocol  
 จากการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถก าหนดความรับผิด
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol ได้ไม่ครอบคลุมทุก
กรณี โดยไม่อาจก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญ
ท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent สามารถเกิดข้ึนได้ นอกจากนี้มาตรา 32/3 ก็ไม่เป็นไป
ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor)  และยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อาจระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent ได้  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน และประเทศอังกฤษ
นั้น ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการก าหนดความรับผิดของผู้ให้ บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent ได้ และนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เหมาะสมในการจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ผู้สุจริตในการที่จะไม่ต้องรับผิดจากการกระท าของ
ผู้ใช้บริการ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีของการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent ให้น าหลักการสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 มาใช้
บังคับ และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ มาตรา 32/3 ให้เป็นไปตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย  (Safe Harbor) 
เพ่ือให้สามารถคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อจ ากัดความรับผิดส าหรับผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) ผู้สุจริตได้อย่างเหมาะสม 
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 This thesis aims to study the liability of involved people in copyright 
infringement through the use of BitTorrent protocol. 
 According to this research, it’s founded that the Copyright Act, B.E. 2537 can 
be adjusted or interpreted to cover the BitTorrent piracy cases. However, this law 
cannot extend to the liability of the BitTorrent tracker who is the most important 
person that providing such service. While the copyright law of the other country, 
such as the Uniteds States, England and Sweden, can applied the liability to the 
BitTorrent tracker. The determination of BitTorrent tracker’s liabilities in the United 
States can be adjust by contributory infringement or intentional inducement liability 
and in case of Sweden can be adjusted or interpreted by contributory liability theory 
in penal code. Moreover, section 32/3 of copyright act, B.E. 2537 does not 
accordance with the safe harbor. So, it was clear that the copyright act does not 
cover new legal issue that become more complex.  
 Therefore, the researcher personally believes that in case of the 
determination of BitTorrent tracker’s liabilities, the provision regarding contributory 
liability theory stipulated in section 86 of criminal law should be applied and the 
Copyright Act, B.E. 2537 should be partially amended and clarified for suitable 
application of law 
 



 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริ
ยา ล้ าเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา ข้อติดขัด และข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดีเสมอมา  และด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ซึ่งท่านได้กรุณา
สละเวลาให้ความอนุเคราะห์ยิ่งในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
แนวทางการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แก่ผู้ เขียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และด้วยความกรุณาอย่างสูงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ 
วนาพิทักษ์ ที่กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้สละเวลาในการให้ค าแนะน า เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนระลึกถึงความเมตตาของอาจารย์ทุกท่านและขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน โดยเฉพาะเพ่ือน ๆ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 6 ที่
เป็นก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือกันเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การเตรียมตัวสอบ 
และการท าวิทยานิพนธ์ 
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอชอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ที่มีความเมตตาในตัวผู้เขียน ให้
การสนับสนุนทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต และด้านต่าง ๆ และได้ให้ก าลังใจในทุก ๆ เรื่องเสมอมา 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา ทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคต หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยมา 
ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถ และ
ความพยายามของผู้สร้างสรรค์ โดยงานสร้างสรรค์นั้นย่อมถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่า และน ามาซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าต่อสังคม ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม และสังคม 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีงานสร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครอง 

ในอดีตก่อนที่งานสร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองนั้น มีการน างานสร้างสรรค์ของผู้อ่ืนไปใช้
ในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ หรือเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นจ านวนมาก โดยที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่สามารถกระท าการใด ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิในงาน
สร้างสรรค์ของตนได้ ท าให้ผู้สร้างสรรค์สูญเสียโอกาสในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
ของตน ซึ่งเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เนื่องจากในการสร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่ง ผู้
สร้างสรรค์ต้องใช้ความทุ่มเท และใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานนั้น ๆ ขึ้น แต่ไม่อาจ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ที่ตนได้สร้างขึ้นมาได้ ในขณะที่ผู้ซึ่งละเมิดสิทธิของผู้สร้างสรรค์
ไม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเพียรพยายามเท่ากับผู้สร้างสรรค์ กลับมีโอกาสที่จะแสวงหา
ผลประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้เองท าให้ผู้สร้างสรรค์ขาดแรงจูงใจที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ 
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงมีแนวความคิดที่จะคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์เกิดขึ้น และปรากฏออกมาเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยกฎหมายลิขสิทธิ์มีบทบาทอย่าง
มากในการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ ท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์ของผู้อื่นมีจ านวนลดลง ท าให้ผู้สร้างสรรค์มีแรงจูงใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 
 แม้กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียว (Exclusive Rights) ในการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้ประโยชน์อันเกิดจาก
ลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในงานนั้น อย่างไรก็ตาม หากให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอย่าง
เด็ดขาดย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดข้อยกเว้นบางประการที่จะให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น หลักความชอบธรรม (Fair Use) 
เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประโยชน์ต่อสังคมนั่นเอง 

แต่เดิม การละเมิดลิขสิทธิ์มีจะมีลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การท าซ้ าหนังสือ จะใช้
วิธีการคัดลอก หรือท าส าเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร โดยจะมีลักษณะที่ปรากฏได้ชัดเจน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ แต่หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากท่ีระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
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จากการเกิดของอินเทอร์เน็ตนั้น ส่งผลอย่างมาก่อการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร และการรับ -
ส่งข้อมูล ด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่เป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่จึงท าให้ผู้คนที่อยู่คนละ
ประเทศสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยปัจจัยด้านระยะทาง การติดต่อสื่อสารสามารถ
ท าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก  อย่างไรก็ตาม แม้การติดต่อ สื่อสาร และการรับ-
ส่งข้อมูลสามารถท าได้อย่างสะดวก แต่ก็ยังส่งผลเสียอย่างมากเช่นกัน กล่าวคือ หากการติดต่อ 
สื่อสาร และการรับ-ส่งข้อมูลนั้นเป็นการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมส่งผลเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะของ
อินเทอร์เน็ตท าให้การรับ-ส่งข้อมูลแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว ยากต่อการควบคุม ป้องกัน 
และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้ คนในยุคนี้ 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งผู้คนยังมีทัศนคติผิด ๆ ต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล
ในรูปแบบใหม่ ขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรับส่งข้อมูลโดยตรงระหว่างผู้ใช้ การรับส่งข้อมูลผ่านแม่
ข่าย (Client Server) หรือการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P)  โดยเฉพาะการรับส่งข้อมูล
แบบ Peer to Peer (P2P) ซึ่งถูกพัฒนาไปอย่างมากนับแต่ยุคของ Napster มาจนเป็น BitTorrent 
ในปัจจุบัน ซึ่งท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถกระท าได้ง่ายขึ้น เพราะด้วยระบบการรับส่งข้อมูลแบบ
นี้เอง ท าให้ผู้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการ BitTorrent 
สามารถเข้าถึงไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย และสามารถดาวน์โหลดงานดังกล่าวได้ใน
ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ  อย่างไรก็ตาม แม้โปรแกรม BitTorrent จะถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจุดประสงค์ใน
การแบ่งปันข้อมูล และไฟล์ต่าง ๆ แต่ก็มักถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดลิขสิทธิ์  

โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลแบบ Peer To 
Peer ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ BitTorrent อย่างมาก คือ  คดี A&M Record Inc. v. Napster และ 
MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. ซึ่งน่าจะสามารถเทียบเคียงกับการใช้ BitTorrent Protocol 
ได้ นอกจากนี้ ยังมีค าพิพากษาคดี Columbia Picture, Inc. v. Gary Fung, Inc. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ BitTorrent โดยตรงและในประเทศสวีเดนก็มีค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านการใช้ BitTorrent คือคดี The Pirate Bay โดยศาลได้ตัดสินให้ บริษัท The Pirate Bay มี
ความผิด และสั่งปิดการให้บริการ 

ในส่วนของประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีค าพิพากษาที่เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent 
Protocol อีกทั้ง หากพิจารณาถึง มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะเห็นได้ว่า
ยังคงมีปัญหาที่จ าเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาจากการใช้ BitTorrent หลายประการด้วยกัน ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

 1)  ความรับผิดของผู้ใช้บริการ BitTorrent  โดยสามารถแยกได้เป็น 3 กรณ ี
1.1)  ความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files 
1.2)  ความรับผิดของผู้ดาวน์โหลด 
1.3)  ความรับผิดของผู้อัพโหลด  

1.3.1)  ผู้อัพโหลด Torrent Files 
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1.3.2)  ผู้อัพโหลดเอง (Seeder) 
1.3.3)  ผู้อัพโหลดโดยผลของ BitTorrent (Leecher) 

  ด้วยลักษณะการกระท าของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนั้น จะมีลักษณะเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า ดัดแปลง หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ละเมิดข้ันรองหรือไม่ และการกระท าเช่นนี้จะถือเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use) 
ซึ่งเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่  
  2)  ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและข้อจ ากัดความรับผิด 
  เนื่องจากในการใช้ BitTorrent นั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท าให้การ
ดาวน์โหลดสามารถกระท าได้ เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อม
ต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่มีไฟล์ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ  การเข้าถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อ หรือการอัพ
โหลด File Torrent (.torrent) ไปยังฐานข้อมูลของเว็บไซต์ เป็นต้น 
  โดยการเชื่อมต่อหรือการเข้าถึงที่จ าเป็นต่อการใช้ BitTorrent นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็แต่
โดยการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
(Access Service Provider) ซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้การดาวน์โหลด หรืออัพโหลดต่าง ๆ 
เกิดข้ึนได้ เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่าในการใช้ BitTorrent นั้นจะกระท าไม่ได้หากปราศจากการให้บริการ
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยในประเด็นนี้จะมุ่งศึกษาถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจ าต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ใช้บริการ  และมี
ข้อจ ากัดความรับผิดใดตามกฎหมายที่ก าหนดให้การกระท าของผู้ให้บริการไม่เป็นความผิดหรือไม่ 

โดยประเด็นทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นประเด็นที่วิทยานิพนธ์ฉับนี้ต้องการที่จะ
ท าการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 
 1)  เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและลักษณะการท างานของ BitTorrent Protocol 
 2)  เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ และกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านการรับ -ส่งข้อมูลจากการใช้ 
BitTorrent Protocol 
 3)  เพ่ือวิเคราะห์ขอบเขตการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์  และการก าหนดความรับผิด
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน BitTorrent ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย 
 4)  เพ่ือหามาตรการและแนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดความรับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ จากการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
การรับ-ส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent Protocol ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol โดยศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสวีเดน 
 
1.4  สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 
 ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการรับส่งข้อมูลรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ก่อให้เกิด
การละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ 
BitTorrent Protocol และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พบว่า ยังไม่ครอบคลุม
และยังไม่อาจก าหนดความรับผิดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้  
BitTorrent ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท าของผู้ให้บริการ BitTorrent ซึ่งมีส่วนอย่างมากที่ท าให้
เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น และในส่วนของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2558 แม้จะมีการกล่าวถึงข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไว้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มี
การแบ่งแยกประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง มาตรา 32/3 ยังไม่เป็นไป
ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor) ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาในการตีความ และบังคับใช้กฎหมาย 
จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์จากการกระท าผ่านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.5  วิธกีารศึกษาวิจัย 
 
 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการวิจัยเอกสารจากต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย 
ตลอดจนค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการรับ -ส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ โดยพิจารณาแนวทางในการให้ความคุ้มครองของประเทศต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาวิเคราห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้สามารถก าหนดความรับผิดที่เหมาะสม
แก่ผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent  
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 
 
 1)  เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและลักษณะการท างานของ BitTorrent Protocol  
 2)  เพ่ือทราบถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ และ
กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านการรับ-ส่งข้อมูลจากการ
ใช้ BitTorrent Protocol 
 3)  เพ่ือทราบถึงขอบเขตการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ และการก าหนดความรับผิด
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน BitTorrent 
 4)  เพ่ือทราบถึงมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดความรับผิดของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 
 
 



 

 
บทท่ี 2 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 

 
2.1  ประวัติ ความเป็นมาและแนวคิดในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ได้รับความ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลเสียอย่างมากมายหลายประการ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง เข้า
ใจความเป็นมาในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการในการให้
ความคุม้ครองได้อย่างถูกต้อง  
 
 2.1.1  ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์
เครื่องพิมพ์ส าเร็จ โดยความส าเร็จในการผลิตเครื่องพิมพ์นี้ส่งผลให้การผลิตงานท าได้อย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้มีหนังสือออกมาสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก  
 อย่างไรก็ตาม ในยุคนั้นการพิมพ์และขายหนังสือจะต้องลุงทุนเงินเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นมีราคาค่อนข้างสูง  แต่ผู้ลงทุนกลับต้องพบกับอุปสรรคในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
จากการพิมพ์ซ้ าโดยผู้อ่ืน ท าให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ผู้พิมพ์และจ าหน่าย
หนังสือในสหราชอาณาจักรจึงได้รวมตัวกันกดดันทางการเมือง จนได้รับความคุ้มครองจากรัฏฐาธิปัตย์  
 ในระยะเวลาต่อมา ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสืออีก
หลายฉบับ จนกระทั่ง ค.ศ. 1710 ไดม้ีการประกาศใช้ The Statute of Anne โดยถือว่าเป็กฎหมาย 
ลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลก1 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เริ่มต้นจากประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ.111 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยได้มีการก าหนดลักษณะของการห้ามท าซ้ าเอาไว้ แม้จะไม่มีการ
ก าหนดโทษของการละเมิดเอาไว้ก็ตาม ในระยะเวลาต่อมาความจ าเป็นในการคุ้มครองหนังสืออ่ืน ๆ ก็
เพ่ิมมากข้ึน  ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณนั้นจึงไม่อาจใช้กับหนังสืออ่ืน ๆ นอกจากหนังสือวชิรญาณ
วิเศษได้ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 และได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2457 
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของ
สหภาพเบอร์น โดยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเบอร์น ค.ศ. 1886 ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยจึงต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความผูกพัน จนได้มีการประกาศใช้
                                                           

 1 ธัชชัย ศุภผลศิริ, ค าอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2535), หน้า 2-3. 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. .2474 จากนั้นได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521  โดยมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ทั้งฉบับ แต่หลังจากนั้นก็ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25372 
เนื่องจากสถานการณ์ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศส่งผลให้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ฉบับ พ.ศ. 2521 ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขึ้นใช้บังคับและในปัจจุบันก็ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
เพ่ือคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคปัจจุบัน 
 
 2.1.2  แนวคิดและเหตุผลในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของ
นักกฎหมายอยู่ 2 ทฤษฎี ได้แก่ 
  2.1.2.1  ทฤษฎีเสรีนิยม 
  ทฤษฎีนี้เห็นว่า ผลงานที่เกิดจากความนึกคิดของมนุษย์ไม่ควรที่จะถือว่าเป็นสิ่งที่
นิพนธ์อย่างแท้จริงได้ เนื่องจากความนึกคิดของมนุษย์บุคคลหนึ่ง ย่อมอาศัยจากการได้รับความดลใจ
จากความนึกคิดของบรรพบุรุษไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ความนึกคิดอันเป็นความริเริ่มอย่างแท้จริง 
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้3 โดยถือว่าถือว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นไม่ถือว่าเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หากแต่เป็นผลผลิตทางสังคม ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานอันนั้น ย่อมสมควรตกเป็นของสังคม
ด้วย จึงไม่ควรเป็นสมบัติของผู้สร้างสรรค์ หากแต่เป็นสาธารณสมบัติที่บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึง
ได้อย่างเสรี 
  2.1.2.2  ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน 
  แนวความคิดนี้ เห็นว่า ลิขสิทธิ์มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิทางแพ่ง สามารถใช้ยันได้
กับบุคคลทั่วไปจึงสมควรได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิทางแพ่ง โดยมีเหตุผลสนับสนุน 2 
ประการ ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก  เห็นว่าชีวิตในส่วนจิตใจและสติปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพบุคคล 
(Personality) การแสดงออกทางความนึกคิดจึงสมควรได้รับความคุ้มครองเช่นกัน 
  ประการที่สอง  เห็นว่างานสร้างสรรค์อันเป็นของบุคคลใด บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ ดังนั้น เมื่อสิ่งนั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้น หรืออย่างน้อย
ที่สุดก็ควรได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ เป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า ลิขสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์
และเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง4  

                                                           

 2 มาตรา 3, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. 
 3 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2549), หน้า 29-
30. 
 4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30-31. 
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  จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่างานสร้างสรรค์เป็นงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ใช้สติปัญญา และความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงสมควรได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้ และหาก
ปล่อยให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สร้างสรรค์ท าให้ไม่อาจแสวงหา
ผลประโยชน์จากงานของตนได้ และขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ นอกจากผลกระทบ
ต่อผู้สร้างสรรค์แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาของศิลปวัฒนธรรม หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย 
 
2.2  สาระส าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
 ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับสิทธิทางแพ่ง อย่างไรก็ตามก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
กับสิทธิทางแพ่งทั่วไป จึงต้องท าความเข้าใจถึงลักษณะของลิขสิทธิ์เสียก่อน โดยลิขสิทธิ์มีสาระส าคัญ
ทีแ่ตกต่างกับสิทธิอ่ืน ดังนี้ 
 
 2.2.1  ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์ 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าลิขสิทธิ์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสิทธิทางแพ่งอ่ืน ๆ โดยลิขสิทธิ์
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.2.1.1  เป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) 
  สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในฐานะเจ้าของงานชิ้นนั้นย่อม
มีสิทธิใช้สอยและแสวงหาประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีสิทธิที่จะหวงก้ันมิให้ผู้ใดมาละเมิดต่องานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตนได้ 
  ลักษณะข้อนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 45  ซึ่งได้บัญญัติว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ย่อม
หมายความถึงสิทธิเด็ดขาดของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังได้มีการขยายความเอาไว้ในมาตรา 156 
ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะกระท าได้ เช่น การท าซ้ า ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เป็นต้น 
  2.2.1.2  เป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน (Property Right)  
  ลิขสิทธิ์เกิดจากการสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และความ
วิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีราคาอยู่ในตัวเอง แม้ว่าราคาจะไม่
มากก็ตาม ดังนั้น เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ต้นทุนต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานขึ้นมา ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับสิ่งตอบแทนจากงานสร้างสรรค์นั้น จึงกล่าวได้ว่า ลิขสิทธิ์คือสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง 
โดยมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นอ านาจหวงกันมิให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิทั้งหลายที่ตนมีอยู่  

                                                           

 5 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 6 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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  ในกฎหมายไทยก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการข้างต้น โดยเห็นได้จากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ซึ่งบัญญัติว่า “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่
มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้”  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ก่อตั้งขึ้นโดย
กฎหมาย กล่าวคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และเป็นสิ่งที่มีราคาอยู่ในตัวเอง แม้จะเป็นสิทธิที่แยกจาก
กรรมสิทธิ์ก็ตาม แต่ก็ยังคงอยู่ในความหมายของค าว่าทรัพย์สินอยู่  
  2.2.1.3  เป็นสิทธิที่มีจ ากัดเวลา 
  เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นสิทธิในทางหวงกันที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้มาเป็นการตอบแทนการ
ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะเข้าถึงงานนั้นด้วย กฎหมายของแต่ละประเทศจึงได้มีการก าหนดอายุ
การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ในระยะเวลาที่พอสมควรที่ผู้สร้างสรรค์จะได้รับประโยชน์จากงาน
ของตนอย่างเหมาะสม  
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในข้อ 2.2.1.2 แม้ลิขสิทธิ์จะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งแต่ก็มี
วัตถุแห่งสิทธิเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง โดยมีข้อแตกต่างกับทรัพย์สินทั่วไปที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง 
เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านั้นไม่มีจ ากัดเวลาและไม่สูญสิ้นไปตราบที่เท่าวัตถุแห่งสิทธิยังคงอยู่ 
  2.2.1.4  เป็นสหสิทธิ (Multiple Right) 
  เนื่องจากสิทธิต่าง ๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีอ านาจที่จะกระท าได้มีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการ ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นทั้งหมดหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็
ได้ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจอนุญาตให้ผู้อ่ืนสามารถท าซ้ างานของตนได้ ดังนั้นผู้ได้รับอนุญาตย่อม
สามารถท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้ อย่างไรก็ตามสิทธิอย่างอ่ืนที่เจ้าของมิได้อนุญาตก็ยังคงเป็นสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ผู้อื่นไม่อาจล่วงละเมิดได้ 
  2.2.1.5  แยกออกจากกรรมสิทธิ์ (Independence of Ownership) 
  หากพิจารณาถึงกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ จะเห็นว่า แม้ลิขสิทธิ์จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับตัวทรัพย์ก็ตาม แต่วัตถุแห่งสิทธินั้นคือการหวงกันมิให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่
กรรมสิทธิ์นั้นวัตถุแห่งสิทธิ์คือตัวทรัพย์ โดยทั้งลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ การได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ หาได้หมายความว่าผู้ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์นั้น
มีสิทธิที่จะใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงมีสิทธิ์เช่นเดิมอยู่  เช่น  ก. 
วาดภาพขึ้น และขายให้แก่ ข. เช่นนี้ ข.ย่อมเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในภาพวาดนั้น และใช้สอยภาพวาดนั้น
ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ข.ไม่มีอ านาจที่จะท าซ้ าภาพวาดนั้นได้ เนื่องจากลิขสิทธิ์ยังคงอยู่ที่ ก. 
กรณีเช่นนี้ ข.จะสามารถท าซ้ าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น เป็นต้น 
 
 2.2.2  หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ เป็นงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  2.2.2.1  ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality) 
  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องถูกสร้างหรือก่อขึ้นด้วยความ
ริเริ่มของผู้สร้างสรรค์เอง ไม่ว่าจะใช้ความคิดริเริ่มขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือต่อยอดความคิดของผู้อ่ืน  โดย
พิจารณาจากการริเริ่ม แม้ว่าจะมีระดับความริเริ่มมากน้อยเพียงใดก็ตาม เช่น การดัดแปลง หรือ
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รวบรวมงาน เป็นต้นโดยรูปแบบการริเริ่มในเรื่องของลิขสิทธิ์นั้น แตกต่างจากหลักการในกาประดิษฐ์
ขึ้นใหม่ของสิทธิบัตร ที่จะต้องเป็นสิ่งใหม่และไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์จะไม่ต้องถึงขนาดเป็นสิ่งที่ใหม่ 
แต่ ต้องไม่ใช่งานอันเกิดจากการคัดลอกงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่ก่อน กล่าวคืองานดังกล่าวต้องก าเนิดมา
จากการท า หรือก่อให้เกิดด้วยการริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง7 ด้วยเหตุนี้  หากการสร้างสรรค์
งานใดที่มีที่มาจากงานเก่าอันมีอยู่ก่อนแล้ว ดังเช่น การดัดแปลง รวบรวม และประกอบเข้ากัน ถ้า
เป็นการลอกเลียนโดยสิ้นเชิง ปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนอันเป็นสาระส าคัญย่อมไม่ใช่การ
สร้างสรรค์อันก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้นแต่ประการใด8 
  ดังนั้น งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจะต้องเป็นงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการริเริ่มขึ้น โดยการริเริ่มนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ดังเช่นกรณีของสิทธิบัตร หากแต่มีคุณค่าและใช้ความพยายามมากเพียงพอก็ถือเป็นการก่อให้เกิดงาน
ขึ้นใหม่ได้แม้จะเป็นเพียงการแก้ไขเล็กน้อยก็ตาม แต่การแก้ไขเพียงเล็กน้อยนั้นจะต้องเพียงพอที่ถือว่า
เป็นการก่อให้เกิดงานขึ้นใหม่ 
  2.2.2.2  งานนั้นเกิดจากการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of Idea) 
  การแสดงออกซึ่งความคิด คือ การแบ่งแยกระหว่างความคิดและการแสดงออก 
(Idea-Expression Dichotomy) กล่าวคือ งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์จะต้องมีการแสดงออกให้
ปรากฏเป็นรูปร่างอันสามารถจับต้อง สัมผัส หรือมองเห็นได้ เนื่องจากหากปราศจากการแสดงออกซึ่ง
ความคิดแล้ว บุคคลอ่ืนย่อมไม่อาจทราบถึงความคิดนั้น ๆ ได้ ดังนั้นย่อมไม่อาจให้ความคุ้มครองได้  
โดยการปรากฏของงานสร้างสรรค์ จะต้องแสดงออกให้ปรากฏออกมา ไม่ว่าการปรากฏออกมาเป็น
รูปร่างของวัตถุ หรือการปรากฏโดยการแสดงออก เช่น การพูดจา หรือแสดงท่าทาง เป็นต้น  
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นงานที่มีรูปร่างปรากฏอย่างถาวร หรือถูกบันทึกเอาไว้ แต่การคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อมีการ
แสดงออกซ่ึงความคิดนั้นสู่สาธารณะ 
  2.2.2.3  ต้องเป็นงานประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  นอกจากงานอันมีลิขสิทธิ์จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์และต้องเป็นงานที่มีรูปร่าง
ปรากฏดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้
ก าหนดให้ความคุ้มครองด้วย9 ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่ง
ก าหนดให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ 9 ประเภทด้วยกัน คือ งานวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใด

                                                           

 7 University of London Press Ltd. v. University Tutorial Press (Chancery 
Division, 1916) 
 8 Interlego AG v. Tyco Industries Inc. (Judicial Committee of the Privy Council, 
1988) 
 9 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 43. 
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ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ดังนั้ น งานที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์จะต้องเป็นงานใน 9 ประเภทนี้เท่านั้น 
  จากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครอง
นั้น จะต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิด โดยการท าให้ปรากฏสู่ภายนอกซึ่งสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้แสดง
ออกมานั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มด้วยตนเอง และงานดังกล่าวจะต้องเป็นงานประเภทที่
กฎหมายก าหนดเอาไว้ โดยงานที่ไม่ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ได้แก่ ข่าวประจ าวัน รัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ ค าพิพากษาของศาล ค าสั่งของทางราชการ ค าแปล และ
การรวบรวมงานที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ งานซึ่งขัดต่อกฎหมาย งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ได้สละสิทธิและงานอันมีลิขสิทธิ์ที่หมดอายุการคุ้มครองแล้ว 
 
 2.2.3  การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 ลิขสิทธิ์เป็นงานประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และเป็นอ านาจตามกฎหมายที่จะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งภายในขอบเขตและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 10 โดยการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
  2.2.3.1  ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยต้องผ่านพิธีการ (Formality Protection) 
  ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยผ่านพิธีการ คือ ระบบที่บุคคลจะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ก็แต่
โดยกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งในระบบนี้มีหลักเกณฑ์
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
   1)  การแสดงสัญลักษณ์สงวนลิขสิทธิ์ (Copyright Notice) คือ การที่
ลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเขียนสัญลักษณ์สงวนลิขสิทธิ์ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก าหนดให้แสดงข้อความ “Copyright” หรือ 
“Cpor” หรือเครื่องหมาย © พร้อมกับมีชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปีที่ได้รับลิขสิทธิ์ ในกรณีของงาน
วรรณกรรม เป็นต้น 
   2)  การส่งมอบส าเนาเก็บรักษาไว้ (Deposit) คือการน าส าเนางานนั้นมอบ
ให้แก่ส่วนราชการหรือสถาบันที่รัฐได้ตั้งขึ้นเพ่ือการนี้ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
หรือส านักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน11   
   3)  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ (Registration) คือ การก าหนดว่างานอันมี
ลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อส่วนราชการหรือสถาบันที่รัฐได้
จัดตั้งขึ้นก่อน 
  2.2.3.2  ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ (Automatic Protection) 
  ระบบการได้มาซึ่ งลิขสิทธิ์ โดยอัตโนมัติ คือระบบที่ให้ความคุ้มครองแก่งาน
สร้างสรรค์โดยไม่จ าต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบางกรณีที่

                                                           

 10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
 11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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กฎหมายก าหนดเงื่อนไขในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เอาไว้ เช่นการก าหนดว่าผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคล
ที่มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ หรือได้มีการโฆษณาครั้งแรกในประเทศนั้น เป็นต้น 
 ส าหรับประเทศไทย แต่เดิมนั้นใช้ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามพิธีการ แต่ภายหลังจากได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ได้มีการเปลี่ยนระบบ
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์มาเป็นการได้มาโดยอัตโนมัติอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
 2.2.4  สิทธิของผู้ทรงสิทธิ 
 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดยีว โดยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  2.2.4.1  สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) 
  สิทธิทางเศรษฐกิจ คือ สิทธิในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น 
เช่นการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น โดยการกระท าใด ๆ ที่ได้กระท าใด ๆ ที่ได้
กระท าลงไปโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งและสามารถฟ้องให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์รับผิดในทางอาญาได้  
  แม้สิทธิทางเศรษฐกิจจะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิในการโอนขายลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ อาจก าหนด
ระยะเวลาในการโอนหรือไม่ก็ได้  
  2.2.4.2  ธรรมสิทธิ์ (Moral Right) 
  สิทธิทางศีลธรรมมีที่มาจาก Article 6 Bis12 ของอนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (The Berne Convention for The Protection Of Literary 
and Artistic Works) โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า สิทธิทางศีลธรรมเป็นสิทธิที่แยกอิสระจาก
สิทธิทางเศรษฐกิจ โดยผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะกล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของผลงานและมีสิทธิคัดค้านการ
บิดเบือน ดัดแปลง  กรกระท าที่ท าให้เสื่อมเสีย ต่อผลงานของตนซึ่งท าให้ เกิดความเสียหายต่อ
เกียรติยศ และชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์  โดยสิทธิทางศีลธรรมนี้ยังคงอยู่แม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะได้โอน
สิทธิทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้อ่ืนก็ตาม 
  ดังนั้น กล่าวได้ว่า ธรรมสิทธิ์ หรือสิทธิทางศีลธรรมคือสิทธิในการป้องกันชื่อเสียง
เกียรติคุณของตนเองเก่ียวกับงานที่ตนได้สร้างสรรค์ข้ึน13 โดยผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้
สร้างสรรค์งาน และห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนหรือกระท าการใดจนเกิดความเสียหายแก่งานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน โดยสิทธิทางศีลธรรมนี้สามารถตกทอดสู่ทายาทได้เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ถึงแก่ความตาย 
 

                                                           

 12 Article 6 Bis of The Berne Convention for The Protection of Literary and 
Artistic Works 
 13 จิรศักดิ์ รอดจันทร์, ลิขสิทธิ์ หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 90. 
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 2.2.5  อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมได้ก าหนดอายุการ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ให้มีการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และให้มีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี 
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย14 โดยเป็นการก าหนดไว้เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ในส่วนของงาน
ภาพยนตร์นั้นจะมีการคุ้มครอง 50 ปีนับแต่งานนั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชน  หรือนับแต่สร้างสรรค์
ผลงานนั้น15 และในกรณีของงานภาพถ่ายและศิลปประยุกต์นั้นได้มีการก าหนดให้มีการคุ้มครองอย่าง
น้อย 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์ผลงาน 
 
 2.2.6  การละเมิดลิขสิทธิ์ 
  2.2.6.1  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง  
  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง หมายถึง การที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้กระท าการอันเป็นสิทธิ์
เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในลักษณะที่กระท าต่อตัวงานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการ
ท าซ้ า หรือดัดแปลงตาม หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา หรือให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนา
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา 

  2.2.6.2  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม  
  ในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนั้น หมายถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่การ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงตามมาตรา 27 ถึงมาตรา 30 แต่กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท าการละเมิด
ลิขสิทธิ์  ทั้ งนี้ก็ เ พ่ือลงโทษบุคคลอ่ืนที่ร่วมมือให้ความช่วยเหลือในการละเมิดลิขสิทธิ์   ซึ่ ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดเอาไว้ในมาตรา 3116 
 

                                                           

 14 Article 7 (1) of Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works 

The term of protection granted by this Convention shall be the life of the 
author and fifty year after his death. 
 15 Article 7 (2) of Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works 

However, in the case of cinematographic works, the Countries of the Union 
may provide that the term of protection shall expire fifty years after the work has 
been made available to the public with the consent of the author, of, failing such 
and event within fifty years from the making of such a work, fifty years after the 
making. 
 16 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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 2.2.7  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  2.2.7.1  การใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use) 
  ความตกลง TRIPs ได้วางหลักเกณฑ์อันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้อย่าง
กว้าง ใน Article 1317 โดยก าหนดว่าประเทศที่เป็นสมาชิกจะก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวได้เฉพาะกรณีพิเศษบางกรณีเท่านั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร เช่น การใช้เพื่อการศึกษาวิจัย อันมิใช่การกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร เป็นต้น 
  สาเหตุที่ความตกลง TRIPs ก าหนดไว้อย่างกว้างก็เนื่องจากข้อตกลง TRIPs ได้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 1 -21 ด้วย ซึ่งหลักการใช้งาน
ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงเบอร์น ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ10ทวิ   
  2.2.7.2  การท าซ้ าชั่วคราว (Temporary Copy) 
  สิทธิในการท าซ้ าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เทคโนโลยีได้พัฒนาและก้าวหน้า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต จึงก่อให้เกิดการ
ท าซ้ าในรูปแบบใหม่ขึ้นที่เป็นการท าซ้ าจากกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า “การท าซ้ า
ชั่วคราว” โดยเป็นการกระท าท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงต้องมีการบัญญัติ
ยกเว้นการกระท าดังกล่าว 
  โดยการท าซ้ าชั่วคราวนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1)  การท าซ้ าชั่วคราวที่เกิดจากกระบวนการของคอมพิวเตอร์ 
   การท าซ้ าในรูปแบบนี้เกิดขึ้นเพ่ือการใช้ต้นฉบับ หรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ 
ซึ่งโดยปกติเม่ือมีการเปิดไฟล์ข้อมูลขึ้นในคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการใช้งานดังกล่าวคอมพิวเตอร์จะมี
การท าส าเนางานเอาไว้ในหน่วยความจ าชั่วคราว (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย RAM จะท า
หน้าที่เก็บชุดค าสั่งและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือส่งไปให้ CPU ประมวลผล และเมื่อสิ้นสุดการเรียกใช้ข้อมูล
นั้น ๆ ระบบก็จะลบส าเนาเหล่านั้นทันที 

  2)  Caching 
   การส าเนาข้อมูลเพ่ือเรียกซ้ า คือการท าส าเนาแหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
เพ่ือเรียกซ้ า โดยระบบจะท าการเก็บข้อมูลแหล่งที่อยู่ไว้เพ่ือให้การเข้าสู่เว็บเพจดังกล่าวในคราวต่อไป
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยการ Caching จะช่วยลดปัญหาการจราจรของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งใน
การเรียกใช้เว็บเพจในครั้งต่อไป ข้อมูลจะถูกเรียกจากส าเนาที่ถูกเก็บไว้ แทนที่จะเรียกจากแหล่งต้น
ทาง 

   3)  การส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพื่อส่งต่อ (Transient Copy) 
   การท าส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพ่ือส่งต่อ คือ กระบวนการที่เกิดจากการ
สื่อสาร รับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยในการส่งข้อมูลนั้น จะก่อให้เกิดการส าเนาข้อมูลขึ้นที่
เครื่องของผู้รับ โดยส าเนาข้อมูลดังกล่าวจะสมบูรณ์และเหมือนต้นฉบับทุกประการ โดยกระบวนการ
ส าเนาข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการที่มีส าเนาข้อมูลผ่านเข้ามาทางอุปกรณ์รับส่งข้อมูล เช่น 
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Modem หรือ Lan Card จากนั้นจะถูกท าส าเนาเก็บไว้ใน RAM ก่อนที่จะถูกประมวลผลเพ่ือก าหนด
เส้นการเดินทางและถูกส่งผ่านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลเพื่อเดินทางไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป 

  2.2.7.3  การระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) 
  หลักการระงับไปซึ่งสิทธิมีสาระส าคัญคือ เมื่อเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้
จ าหน่ายหรือยินยอมให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือส าเนางานหรือสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมระงับลงในประการที่เจ้าของสิทธิไม่อาจหวงห้ามการ
จ าหน่ายจ่ายโอนตัวผลิตภัณฑ์หรือส าเนางานหรือสินค้าภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกต่อไปไม่ได้ 
  อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างสรรค์ก็ยังคงมีสิทธิบางประการอยู่แม้จะไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ใน
งานนั้นแล้วก็ตาม เช่น สิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน หรือ สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอน
ลิขสิทธิ์หรือบุคคลใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือกระท าโดยประการอ่ืนแก่งานนั้นจนเกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 2.2.7.4  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ (Liability Limitation of Internet 

 Service Provider : ISP) 
  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการนั้นมีขึ้นเพ่ือให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยับยั้งการ
ละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตได้โดยอาศัยอ านาจศาล ซึ่งเป็นการก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในการที่จะต้องกระท าการ  โดยหากได้กระท าการตามที่กฎหมายก าหนด ย่อมท าให้ผู้ให้
บริการไม่ต้องรับผิดต่อการกระท าของผู้ใช้บริการ เช่น การที่เจ้าของลิขสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตน าเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์จากระบบ  หากผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ริเริ่มหรือสามารถ
ควบคุมการน าเนื้อหาอันละเมิดลิขสิทธิ์นี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และได้น าเนื้อหาดังกล่าวออกจาก
ระบบภายในเวลาที่ศาลก าหนด ก็จะท าให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีความผิด เป็นต้น 
  โดยแนวทางปฏิบัตินี้เป็นแนวปฏิบัติที่เทียบเท่าหลัก “อ่าวปลอดภัย” Safe Harbor 
ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ หากเป็นกรณีท่ีผู้ให้บริการไม่กระท าตามที่ศาลก าหนด ย่อมถือ
ว่าผู้ให้บริการต้องมีส่วนรับผิดในการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
2.3  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
 

 กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 
 2.3.1  อนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention) 
 โดยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอนุสัญญาเบอร์นนั้น มุ่งคุ้มครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางศีลธรรม 
ทั้งนี้อายุความคุ้มครองนั้น โดยทั่วไปก าหนดให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้ถึงแก่ความตาย18  
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 ในเรื่องของการท าซ้ านั้น ปรากฎอยู่ในมาตรา 9 โดยก าหนดให้ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม 
และศิลปกรรมเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้มีการท าซ้ าใด ๆ ก็ตาม และในมาตรา 9(2) 
ก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้ว่า ประเทศสมาชิกจะก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นสิทธิ
เด็ดขาดเป็นกรณีพิเศษได้ในบางกรณี โดยต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์
เกินสมควร 
 หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศของอนุสัญญาเบอร์น มีดังต่อไปนี้ 

1)  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์โดยบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิก
อนุสัญญากรุงเบอร์น ไม่ว่าจะมีการเผยแพร่งานหรือไม่ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกเบอร์นตามมาตรา 3(1)(A)   

2)  ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์มิได้เป็นคนชาติที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาเบอร์น จะได้รับ
ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้มีการน างานออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็น
สมาชิกสหภาพเบอร์น หรือเผยแพร่ครั้งแรกได้กระท าพร้อมกันทั้งในประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
และเป็นสมาชิกของสหภาพเบอร์นตามมาตรา 3(1)(B)  โดยที่การเผยแพร่งานดังกล่าวได้กระท าพร้อม
กัน หากมีการเผยแพร่ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่งานนั้นในประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสหภาพเบอร์น19 
 จะเห็นได้ว่า การคุ้มครองตามอนุสัญญาเบอร์นนั้นพิจารณาถึงสัญชาติของผู้สร้างสรรค์และ
สถานที่ท าการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่างานนั้นจะได้รับความคุ้มครอง
หรือไม ่
 
 2.3.2  ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) 
 ความตกลงทริปส์ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า งานออกแบบทางอุตสาหกรรม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ความลับทางการค้า และการออกแบบผังภูมิวงจรรวม โดยได้ก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ า
เอาไว้ ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในความตก
ลงทริปส์ แต่อาจคุ้มครองสูงกว่าได้โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตก
ลงทริปส์ 20 
 ในส่วนของการให้ความคุ้มครองนั้น มาตรา 9(1) ของความตกลงทริปส์ ได้บัญญัติให้น า
มาตรา 1 ถึงมาตรา 21 ของอนุสัญญาเบอร์นมาปรับใช้ ยกเว้นในส่วนของมาตร า 6Bis จึงมี
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองไม่ต่างอะไรกับที่ปรากฏในอนุสัญญาเบอร์น อย่างไรก็ตาม ในความตก
ลงทริปส์ได้มีการขยายหลักเกณฑ์ของการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของอนุสัญญาเบอร์นออกไป โดย
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ขยายความคุ้มครองถึงการท าซ้ างานทุกประเภทโดยไม่จ ากัดรูปแบบ ไม่จ ากัดแต่เพียงวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมดังเช่นที่ปรากฏในอนุสัญญาเบอร์น 
 

2.3.3  สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty: WCT) 

 สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1)  เพ่ือที่จะพัฒนาและให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ให้

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้21 
2)  เพ่ือตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศใหม่ๆ และ 
อธิบายความหมายของหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคใหม่ 
3)  เพ่ือตระหนักถึงการยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและความเชื่อมโยง

ของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ในการสร้างสรรค์และใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ 

4)  เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการสร้างงานสร้างสรรค์ 

5)  เพ่ือตระหนักถึงความจ าเป็นของการยอมรับการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของผู้
สร้างสรรค์กับประโยชน์สาธารณชน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งปรากฎอยู่ในอนุสัญญาเบอร์น22 
 ทั้งนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์มีขอบเขตในการคุ้มครองงานที่ได้มีการแสดงออกซึ่งความคิด 
(Expression of Idea) แต่ไม่ให้ความคุ้มครองถึงความคิด ขั้นตอน วิธีการ ระบบ หรือทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 223 โดยสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ยอมรับและผูกพันตามอนุสัญญาเบอร์น มาตรา 1 ถึง 21 และภาคผนวกของอนุสัญญา24 ซึ่งภายใต้
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิในงานสร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียวในการในการท าซ้ า 
ตามมาตรา 1(4) ซึ่งก าหนดให้น ามาตรา 1 ถึง 21 ของอนุสัญญาเบอร์นมาใช้บังคับ 25  สิทธิในการ

                                                           

 21 Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in 
their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible, 
 22 นัยชน ตาทอง, The WIPO Agenda กับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลของ
ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 
หน้า 40. 
 23 Article 2 of WIPO Copyright Treaty 
  Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of opeRation or mathematical concepts as such. 
 24 นัยชน ตาทอง, เรื่องเดิม, หน้า 47.  
 25 Article 1(4) of WIPO Copyright Treaty 
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จ าหน่ายตามมาตรา 626 สิทธิในการเช่า ตามมาตรา 7(1) และสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย
ไม่กระทบต่อบทบัญญัติในอนุสัญญาเบอร์น ในข้อ 11(1)( Ii) ข้อ 11ทวิ(1)(I) และ (Iii) ข้อ 11ตรี(1)(Ii) 
ข้อ 14(1)(Ii) และข้อ 14ทวิ(1) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนของเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมนั้น เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าได้กระท าโดยวิธีการแบบ
มีสายหรือไร้สาย รวมถึงการจัดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงงานสร้างสรรค์ได้จากจากสถานที่และ
เวลาที่ผู้นั้นเลือกเอง27  
 ในส่วนของอายุการคุ้มครองนั้น ไม่ได้มีการก าหนดเอาไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ ดังนั้น 
จึงต้องน าหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาเบอร์นมาใช้บังคับ คือ คุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และนับ
ถัดไปอีก 50 ปี และข้อยกเว้นความรับผิดและข้อจ ากัดความรับผิดนั้น ปรากฏอยู่ในมาตรา 10 โดย
ก าหนดให้สิทธิแก่ภาคีในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือก าหนดข้อจ ากัด หรือข้อยกเว้นสิทธิต่าง  ๆ แก่ผู้
สร้างสรรค์ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากงานและไม่กระทบต่อสิทธิ
ต่าง ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์ อีกทั้งในมาตรา 10(2) ยังได้ก าหนดให้สามารถก าหนด
ข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นเพ่ือใช้กับกรณีพิเศษบางประการได้ หากได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาเบอร์นแล้ว 
ทัง้นี้ต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของงานและไม่ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้
สร้างสรรค ์
 

                                                                                                                                                                      

 Contracting Parties shall comply with Article 1 to 21 and the Appendix of the 
Berne Convention. 
 26 Article 6 of WIPO Copyright Treaty 
 (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of 
authorizing the making available to the public of the original and copies of their 
works through sale or other transfer of ownership. 
 (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to 
determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right 
in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the 
original or a copy of the work with the authorization of the author.5 
 27 Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 
11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and 
artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the 
public of their works, by wire or wireless means, including the making available to 
the public of their works in such a way that members of the public may access these 
works from a place and at a time individually chosen by them. 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166#P63_6990
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2.4  ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
 2.4.1  ประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

(Internet) 
 อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นครั้งแรกในรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในปี ค.ศ. 1969 โดย
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในทางการทหาร ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจาก
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดย
ระบบเครือข่ายนี้มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่ง มีขึ้น
เพ่ือการค้นคว้าและวิจัยทางทหาร โดยคอมพิวเตอร์ที่ท าการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ARPANET จะมี
มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบเดียวกัน เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) เป็นส่วน
ควบคุมการรับส่งข้อมูล ตรวจสอบความผิดพลาด และเป็นตัวกลางที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
ถึงกัน แต่ภายหลังก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการรับส่งข้อมูลใหม่ขึ้น โดยในปี ค.ศ.1982 ได้มีมาตรฐาน
ใหม่ออกมาเรียกว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) และในปี ค.ศ. 
1986 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Netional Science Foundation 
(NSF)) ได้วางระบบเครือข่ายขึ้นมาอีกระบบเรียกว่า NSFNET และได้ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็น
มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลเช่นกัน  
 ในส่วนของ World Wide Web (WWW) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นเพียงข้อความเท่านั้น แต่ก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถมีกราฟฟิก 28

ต่างๆได้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 
 2.4.2  รูปแบบการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น คือ การรับส่งข้อมูลระหว่างกันคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการ โดยผ่านโมเด็ม (Modem) โดยการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถแยกพิจารณา
ออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ การรับส่งข้อมูลแบบ Client Server และการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to 
Peer (P2P) 
 โดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบมีการท างานที่แตกต่างกัน โดยมีลักษณะการท างาน
ดังนี้ 
  2.4.2.1  การรับส่งข้อมูลแบบ Client Server 
  การรับส่งข้อมูลแบบ Client Server คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการ โดยผ่านเครื่องแม่ข่าย (Server) หรือเครื่องผู้ให้บริการ โดยแม่ข่าย จะท าหน้าที่ในการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ และจัดแบ่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ขอใช้บริการ หรือ เครื่องลูกข่าย (Client) ซึ่งแม่
ข่ายจะมีผู้ดูแลที่สามารถท าให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรับส่งข้อมูลใน
รูปแบบนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องผู้ให้บริการได้โดยตรง  

                                                           
28 นัยชน ตาทอง, เรื่องเดิม, หน้า 26.  
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  อย่างไรก็ตาม ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องแม่ข่าย หากมีผู้ขอใช้บริการในจ านวน
มาก จะส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายต้องท างานหนักขึ้น และท าให้อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง 
และหากเครื่องแม่ข่ายมีความเร็ว และขนาดไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ขอใช้บริการจ านวนมากในเวลา
เดียวกันได้ จะก่อให้เกิดปัญหาในการรับส่งข้อมูล หรือที่เรียกกว่าว่าคอขวดที่เครื่องแม่ข่ายท าให้ไม่
สามารถท าการรับส่งข้อมูลได้   
  จะเห็นได้ว่า การรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องแม่ข่าย หรือ Client Server นั้น แม้จะเป็น
วิธีที่ เข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ของจ านวน
ผู้ใช้บริการ กับขนาดและความเร็วของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งหากเครื่องแม่ข่ายมีขนาดและความเร็วไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้ขอใช้บริการ อาจท าให้การใช้บริการเกิดปัญหาขึ้นได้ 
 
 

   
 
ภาพที่ 2.1  การรับส่งข้อมูลแบบ Client Server 
 
  2.4.2.2 การรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P) 
  การรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P) ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาใน
ข้อบกพร่องของการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
โดยไม่ผ่านเครื่องแม่ข่าย  เมื่อผู้ใช้บริการสามารถติดต่อระหว่างกันได้โดยไม่ต้องผ่านแม่ข่าย แม่ข่าย
จึงลดบทบาทลงจากผู้เก็บข้อมูลต่าง ๆ และท าการแจกจ่าย โดยท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารบัญ 
(Index) และเป็นเพียงผู้ที่ท าให้มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลใด ๆ ไว้ที่
เครื่องแม่ข่ายเลย ดังนั้น แม่ข่ายจึงไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ และไม่จ าต้องมีความเร็วมากเพ่ือรองรับ
ข้อมูล และผู้ใช้บริการจ านวนมาก 
  ในการเชื่อมต่อนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าติดตั้งโปรแกรมท่ีให้บริการแบบ Peer to 
Peer (P2P) ก่อน จากนั้นจึงท าการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยโปรแกรมจะท าการติดต่อกับเครื่อง
แม่ข่ายเพ่ือสืบหาว่ามีผู้ให้บริการรายอ่ืนคนใดมีไฟล์ชนิดที่ผู้ใช้บริการต้องการ เมื่อพบข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะท าการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการว่ามีไฟล์นั้นอยู่ที่บุคคลใดบ้างเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเลือกท าการดาวน์
โหลดจากรายชื่อดังกล่าว 

      การรับส่งข้อมูล 

แก      ไฟล์ข้อมูลที่

เก็บอยู่ที่แม่ข่าย  

 ในการรับ-ส่งข้อมูล 
ท าได้โดยกระท าผ่านแม่ข่าย 



21 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าระบบการรับส่งแบบ Peer to Peer (P2P) นั้น มี
ลักษณะที่ขยายออกเช่นเดียวกับใยแมงมุม ดังนั้น ด้วยระบบนี้เองจึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
แบ่งปันไฟล์ต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น  Kazaa, Limewire, BitTorrent และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบอ่ืนของ 
Peer To Peer (P2P) ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการรับส่งไฟล์ด้วย เช่น Skype, Jabber, BOINC 
เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 2.2  การรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer 
 
 จากที่ได้กล่าวถึงระบบการรับส่งข้อมูลทั้งสองรูปแบบข้างต้น เห็นได้ว่า การรับส่งข้อมูลแบบ 
Client Server นั้น มีข้อดีอยู่ที่การมีผู้ดูแล (Admin) เพราะเมื่อเครื่องแม่ข่ายท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการรับส่งข้อมูล จึงสามารถก าหนดนโยบาย และสิทธิของผู้ใช้บริการได้ อีกทั้งยังมีระบบควบคุม
และสอดส่องได้ทั่วถึง แต่ข้อเสียของการรับส่งในรูปแบบนี้คือปัญหาในด้านความเร็วและขนาดของ
เครื่องแม่ข่ายซึ่งจะต้องมีเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้บริการ ซึ่งหากไม่เพียงพอก็อาจท าให้เกิดปัญหาคอ
ขวดที่แม่ข่ายได้ อีกทั้งหากแม่ข่ายมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นท าให้ไม่อาจใช้การได้แล้วนั้นย่อมส่งผลท าให้
การรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ในทางกลับกันกรณีของการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to 
Pere (P2P) นั้น มีข้อดีที่แก้ปัญหาในส่วนของความเร็วและขนาดของเครื่องแม่ข่าย และท าให้การ
เชื่อมต่อ และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันสามารถกระท าได้โดยอิสระ แต่ด้วยเหตุนี้เองก็ก่อให้เกิดผลเสีย
ท าให้การวางนโยบาย ควบคุมหรือสอดส่องการเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นไปได้ยาก เช่นกัน  
 การรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P) ได้รับความนิยมอย่างมาก และเกิดการรับส่ง
ข้อมูลของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตามไฟล์ที่รับส่งกันนั้น มักจะเป็นไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์
ซึ่งการรับส่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้เป็นเจ้าของ

      แทนการรับสง่ข้อมลู 

     จะเห็นได้วา่ การรับสง่ข้อมลูแบบ 

Peer to Peer (P2P)  เป็นการ
รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง  peer 
ด้วยกัน โดยแม่ข่ายมีหน้าที่เป็น
สื่อกลางท าให้ peer แต่ละราย
สามารถติดต่อหากันเท่านั้น โดย 
peer จะเลือกท าการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันโดยไม่ต้องผ่านแม่ข่าย 
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งานอันมีลิขสิทธิ์นั้น โดยมีค าพิพากษาที่น่าสนใจ คือ A&M Records Inc. v Napster Inc.29 ซึ่งศาล
ได้ตัดสินว่า Napster มีความผิดจากการที่ผู้ใช้บริการ ได้ใช้โปรแกรมของ Napster ในการละเมิด
ลิขสิทธิ์ แม้ Napster จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีก็ตาม โดยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในบทถัดไป 
 
 2.4.3  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  2.4.3.1  ความหมายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) เป็นค าที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้ให้บริการออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมี
มากมายหลายรูปแบบ ดังนั้น ค าว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงไม่อาจอธิบายความหมายและลักษณะ
ของผู้ให้บริการทุกประเภทได้ โดยในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะขออธิบายถึงความหมายของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในแต่ละประเภท  
  2.4.3.2  ประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีลักษณะการให้บริการ
หลายรูปแบบ ซึ่งการให้บริการแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การให้บริการเครื่องมือ
สืบค้น  การให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของการให้บริการแล้ว สามารถแบ่งประเภทของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้เป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 
   1)  ผู้ให้บริการเพ่ือเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Access Service Provider) 
   การให้บริการเพ่ือเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ASP) คือ การที่ผู้ใช้บริการ
อาศัยความสามารถของระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและ
สามารถรับส่งข้อมูลได้โดยผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ30 
   ทั้งนี้ ผู้ให้บริการประเภทนี้อาจมีการให้บริการในรูปแบบอ่ืนประกอบด้วย 
เช่น การให้บริการจัดเก็บข้อมูล หรือ การให้บริการฐานข้อมูล เป็นต้น 
   การให้บริการของผู้ ให้บริการเพ่ือเข้าสู่ อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนผู้
ช่วยเหลือการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว โดยในการท างานของผู้ให้บริการประเภทนี้นั้น จะมีหน้าที่เชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น หากผู้ใช้บริการต้องการจะรับส่งข้อมูลใด ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อกับระบบของ
ผู้ให้บริการเสียก่อน โดยข้อมูลนั้นจะถูกส่งผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งขั้นตอนนี้ระบบของผู้
ให้บริการจะมีการท าส าเนาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเนื่องด้วยความจ าเป็นทางเทคโนโลยี 
(Caching) 

                                                           

 29 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001). 
 30 Graham J. H. Smith, Internet Law and Regulation, 4th ed. (London: Sweet 
& Maxwell, 2007), p.9. 
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   2)  ผู้ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูล (Host Provider) 
   การให้บริการของผู้ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูล เป็นการให้บริการใช้
พ้ืนที่ในระบบของผู้ให้บริการเป็นสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการน ามาเก็บไว้ เช่น 
ข้อมูลเอกสาร (Document) ข้อมูลดนตรี (Mp3) นอกจากนี้อาจเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)31 เป็นต้น 
   ในการให้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะมอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือที่จะก าหนดสิทธิการเข้าใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้แต่ละรายและมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้  โดยในการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูลนี้ จะต้องอาศัย
ความสามารถและการให้บริการของผู้ให้บริการเพ่ือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ ระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูล โดยผู้ใช้บริการจะรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง
ระบบของผู้ให้บริการ 
   เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการท าหน้าที่ของผู้ให้บริการ และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแล้ว จะเห็นได้ว่า มีลักษณะคล้ายกับการเช่า โดยผู้ให้บริการมีฐานะ
เป็นผู้ให้เช่า ส่วนพื้นที่ท่ีให้จัดเก็บข้อมูลเปรียบเสมือนที่ดินที่น าออกให้เช่า และผู้ใช้บริการเป็นผู้เช่าที่
สามารถจัดเก็บพ้ืนที่นั้นได้32 ทั้งนี้  การให้บริการประเภทนี้  จะต้องอาศัยความสามารถของ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเสียก่อน 
   3)  ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) 
   การให้บริการเนื้อหา คือ การให้บริการผ่านระบบ WWW. (World Wide 
Web) โดยสามารถแบ่งข้อมูลเนื้อหานี้ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีการแสดงผลในเวลาจริง 
(Real Time) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ผู้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลได้โดยการรับชม หรือรับฟังในขณะที่
ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ให้บริการ ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งคือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ
สามารถจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนได้ผ่านการดาวน์โหลด ทั้งนี้ผู้ ใช้บริการสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ต่อได้แม้จะไม่ได้ท าการเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการก็ตาม 

 
2.5  ความเป็นมา และลักษณะของ BitTorrent Protocol 
 
 2.5.1  ความเป็นมาของ BitTorrent Protocol 
 ในอดีตนั้น รูปแบบการรับส่งข้อมูลที่นิยมใช้กันก็คือการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server ที่
ผู้ใช้บริการ (Client) ท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและท าการรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องแม่ข่ายโดยตรง ซึ่ง
จะมีการใช้งานแบบ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และกรณีของการรับส่งไฟล์นั้นอาจใช้ 
File Transter Protocol (FTP) อย่างไรก็ตามการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server นั้นมีข้อบกพร่อง
หลายประการด้วยกัน เช่น เมื่อผู้ใช้บริการต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือเมื่อมีผู้ใช้งานเครื่อง

                                                           

 31 Ibid, p.10. 
 32 พันธุ์สยาม ห้วยแก้ว, ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า. 32. 
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แม่ข่ายจ านวนมากก็จะท าให้เครื่องแม่ข่ายไม่อาจรองรับคนที่จะเข้ามาสู่เครือข่ายได้ ผู้ที่เข้ามาสู่
เครือข่ายในภายหลังจะต้องรอจนกว่าเครื่องแม่ข่ายจะว่าง แม้จะมีแนวทางการแก้ในการแบ่งเบาภาระ
การท างานของแม่ข่ายโดยการสร้างไฟล์แม่ข่ายขึ้นมาหลาย ๆ ตัว หรือที่เรียกว่า Mirror ก็ตาม 
อย่างไรก็ดีการท างานของ Mirror ก็ยังคงต้องพ่ึงพาแม่ข่ายอยู่ ดังนั้นหากเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหาขึ้น
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการทั้งระบบ 
 Bram Cohen จึงได้พัฒนา BitTorrent Protocol ขึ้นในปี ค.ศ. 2001 เพ่ือแก้ปัญหาในด้าน
ราคาของเครื่องแม่ข่ายและปัญหาในการรองรับผู้ใช้บริการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยน า
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย BitTorrent 
เป็นโปรโตคอล (Protocol) รูปแบบ Peer to Peer (P2P) สามารถท าการรับส่งข้อมูลได้โดยตรง
ระหว่างผู้ใช้บริการโดยไม่จ าต้องผ่านเครื่องแม่ข่าย  
 
 2.5.2  ลักษณะและรูปแบบการท างานของ BitTorrent Protocol 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า BitTorrent เป็นโปรโตคอลรูปแบบ Peer to Peer อย่างไรก็ตาม 
BitTorrent ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าโปรแกรม Peer to Peer (P2P) 
อ่ืน เช่น ในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดข้อมูล 
การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และการดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล เป็นต้น โดยจะได้อธิบายใน
หัวข้อถัดไป 

  2.5.2.1  ลักษณะการท างานของ BitTorrent Protocol 
  BitTorrent เป็นการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันระหว่าง
สมาชิกผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการมี และจ านวน
สมาชิกที่มีไฟล์ที่ผู้ใช้บริการต้องการ และในขณะที่ผู้ใช้บริการท าการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ผู้ใช้บริการ
สามารถเป็นผู้อัพโหลดเพ่ือให้สมาชิกรายอ่ืนดาวน์โหลดไฟล์เช่นเดียวกันจากตนได้อีกด้วย อีกทั้งใน
การดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน BitTorrent นั้น จะต้องมีการดาวน์โหลด Torrent File (.torrent) ก่อน 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Tracker โดย Torrent File จะท าหน้าที่ในการค้นหาว่ามีผู้ใช้บริการ
รายใดที่มีไฟล์นั้นอยู่ และเมื่อได้ข้อมูลผู้ใช้บริการมาแล้วผู้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก
ผู้ใช้บริการทุกรายที่มีไฟล์นั้นอยู่ได้ในเวลาเดียวกันได้โดยผลของ BitTorrent 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะการท างานของ BitTorrent นั้นมีความ
แตกต่างกับการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server และ Peer to Peer (P2P) อยู่ โดยข้อแตกต่าง
ระหว่างการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server และการรับส่งข้อมูลผ่านBitTorrent คือผู้ใช้บริการ 
BitTorrent สามารถใช้ Bandwidth ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นหากอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ต
ของผู้ใช้บริการมีความเร็วสูง ก็จะท าให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงเช่นกัน  
  ข้อแตกต่างระหว่างรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P) และการรับส่งข้อมูลผ่าน 
BitTorrent คือ ในกรณีของการรับส่งแบบ Peer to Peer (P2P) นั้น เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ส่ง
และผู้รับเท่านั้น และการที่จะให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้นั้นจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ดาวน์
โหลดได้ท าการดาวน์โหลดไฟล์นั้นจนเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น แต่ในการดาวน์โหลดของผู้ใช้บริการ 
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BitTorrent นั้น จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ท าการดาวน์โหลด Torrent File (.torrent) 
ส าหรับไฟล์ที่ตนต้องการมาก่อน จากนั้นท าการเปิด Torrent files ผ่าน Torrent Client โดย 
Torrent Client จะท าการติดต่อไปยังผู้ให้บริการเพ่ือประมวลผลและค้นหาผู้ที่มีไฟล์ที่ผู้ดาวน์โหลด
ต้องการ และส่ง IP Address ของผู้ที่มีไฟล์ดังกล่าวทั้งหมดกลับมายัง Torrent Client จากนั้นการ
ดาวน์โหลดระหว่างผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้น โดยจะเป็นการดาวน์โหลดจากทุก ๆ IP Address ในเวลา
เดียวกัน กล่าวคือ  ผู้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากผู้ใช้บริการทุกคนที่มีไฟล์ที่ต้องการได้
พร้อมกัน รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากผู้ที่ก าลังดาวน์โหลดรายอ่ืนได้อีกด้วย ซึ่ งรูปแบบ
การดาวน์โหลดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการรวบรวมส่วนประกอบของไฟล์ โดยเมื่อท าการดาวน์โหลด
จนครบก็จะถือว่าการดาวน์โหลดไฟล์นั้นเสร็จสมบูรณ์ โดย  BitTorrent จะท าการรวบรวม
ส่วนประกอบจากผู้ใช้บริการที่มีไฟล์นั้นทุกคนเข้าด้วยกัน ส่งผลให้การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว   
  แม้ว่า BitTorrent จะท าให้การรับส่งข้อมูลสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 
การรับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent Protocol มักเป็นการรับส่งไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์ และโดยรูปแบบ
การท างานของ BitTorrent เอง ท าให้เป็นการยากที่จะระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นและแพร่
ขยายอย่างรวดเร็วได้  
  2.5.2.2  องค์ประกอบในการใช้งานของ BitTorrent Protocol 
   1)  Torrent Client คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน
ด้วยกัน  ยกตัวอย่างเช่น uTorrent, BitComet, Miro หรือ BitTornado เป็นต้น โดยแต่ละ
โปรแกรมจะมีพ้ืนฐานการท างานเหมือนกัน แต่อาจมีข้อแตกต่างในส่วนของฟังก์ชั่นบางอย่างเท่านั้น  
   2)  Torrent File คือ ข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่ใช้ใน BitTorrent Protocol  
โดย Torrent File นั้น จะเป็นไฟล์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่เซิร์ฟเวอร์จ าเป็นต้องใช้
ในการตรวจสอบ เช่น ชื่อข้อมูล ขนาด และจ านวนของชิ้นส่วน รวมถึงผู้ที่เปิดให้บริการข้อมูลนั้น ๆ  
โดยในการจะดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ผ่าน BitTorrent จะต้องมีไฟล์ทอเรนต์ (.torrent) เสียก่อน โดย
ไฟล์เทอเรนต์ (.torrent) จะถูกเปิดโดย Torrent Client เพ่ือที่จะอ่านข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในไฟล์ 
.torrent นั้น 
   3)  Tracker  คือ แม่ข่าย (Server) ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการส าหรับเก็บไฟล์ 
.torrent และท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน  โดยจะท าหน้าที่ประสานกับ 
Torrent Client ของผู้ใช้แต่ละราย โดย Tracker  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Public 
Tracker ที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ และ Private Tracker ซึ่งบุคคลที่จะใช้บริการได้นั้น จะต้อง
เป็นสมาชิกของเว็บไซต์เสียก่อน โดยจะมีการก าหนด Ratio Rate33 ขั้นต่ าเอาไว้ 
 

                                                           

 33 Ratio Rate คือ ค่าความสมดุลระหว่างการดาวน์โหลดและการอัพโหลด โดยค านวนจาก
การน าจ านวนการอัพโหลดหารด้วยการดาวน์โหลด 
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2.6  การกระท าการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน BitTorrent 
 
 2.6.1  ลักษณะของการอัพโหลดและการกระท าการของผู้อัพโหลดผ่านการใช้  

BitTorrent 
 การอัพโหลดในกรณีของการใช้ BitTorrent นั้น มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกับการอัพ
โหลดทั่วไป โดยผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะของการอัพโหลดได้เป็น 3 กรณี 
  1)  การอัพโหลด Torrent Files 
  การอัพโหลด Torrent Files คือขั้นตอนที่จะท าให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้เกิดขึ้น
ได้ โดย Torrent Files เปรียบเสมือนสะพานที่ใช้ในการเชื่อมต่อ  เมื่อผู้อัพโหลดท าการอัพโหลด 
Torrent Files เข้าสู่พ้ืนที่ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เตรียมไว้ ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์
จะต้องท าการติดตั้ง Torrent Client และ ดาวน์โหลด Torrent Files จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent เมื่อท าการเปิด Torrent Files ผ่าน Torrent Client แล้ว โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจาก 
Torrent Files และค้นหา (IP Address) ที่อยู่ของสมาชิกที่มีไฟล์เดียวกัน และปล่อยให้ผู้อ่ืนสามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจากตนได้ จากนั้นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการจึงเกิดขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้
ว่า Torrent Files ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การรับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent เกิดข้ึนได ้
 

 
 

ภาพที่ 2.3  ตัวอย่างการอัพโหลด Torrent Files เข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการ 
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  2)  การปล่อยให้ผู้อื่นดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้ 
  การปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดได้ คือ การที่ผู้ปล่อย แสดงสถานะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมี
ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งอยู่ และพร้อมที่จะให้ผู้อื่นท าการดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้ เรียกว่า Seeder 
  กรณีนี้ ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว จะต้องดาวน์โหลด Torrent Files และ
เปิดไฟล์ดังกล่าวผ่าน Torrent Client โดยโปรแกรมจะติดต่อไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์ผ่าน URL ที่ถูก
บรรจุเอาไว้ใน Torrent Files จากนั้นระบบของผู้ให้บริการจะประมวลผลและส่ง IP Address ของผู้
ที่ปล่อยไฟล์ดังกล่าวทั้งหมดกลับมาเพ่ือท าการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดต่อไป หากมีผู้ปล่อยไฟล์
ดังกล่าวมากเท่าใด ก็จะท าให้การดาวน์โหลดมีความเร็วมากขึ้นเท่านั้น  โดยในส่วนของผู้ปล่อยไฟล์ 
จะกระท าเพียงแค่เลือกค าสั่งใน Torrent Client เพ่ือเริ่มปล่อยไฟล์ให้ผู้อ่ืนเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 2.4  ตัวอย่างการปล่อยไฟล์ให้ผู้อ่ืนสามารถดาวน์โหลดจากตน 
  
  ทั้งนี้ ผู้ปล่อยไฟล์ตามหัวข้อนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ปล่อยคน
แรก และผู้ที่ปล่อยไฟล์นั้นต่อ ซึ่งหมายถึงผู้ที่ดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และปล่อยให้ผู้อ่ืน
สามารถดาวน์โหลดจากตนได้ โดยการปล่อยไฟล์ให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดต่อได้นั้น มักถูกก าหนดเอาไว้เป็น
กติกา และมารยาทในการใช้บริการของสมาชิกของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent  และยังมีผลต่อค่า 
Ratio  อีกด้วย  โดย Ratio Rate คือ ค่าความสมดุลของการดาวน์โหลดและการอัพโหลดของสมาชิก 
ซึ่งหากผู้ใช้บริการมี Ratio Rate ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ ก็จะไม่มีสิทธิดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ได้
อีก และด้วยกลไกนี้เองส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างไม่รู้จบ 
  3)  ผู้ปล่อยไฟล์โดยผลของ BitTorrent Protocol 
  ผู้ปล่อยไฟล์ในกรณีนี้ คือ ผู้ที่ก าลังท าการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านการใช้ BitTorrent อยู่ 
แต่โครงสร้างการท างานของ BitTorrent ท าให้ผู้นั้นกลายเป็นผู้ปล่อยให้ผู้อ่ืนที่ต้องการดาวน์โหลด
ไฟล์เดียวกันท าการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดจากผู้นั้นได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ท าการดาวน์โหลดเสร็จ
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สิ้นก่อน โดยจะเป็นการดาวน์โหลดจากชิ้นส่วนที่ได้ถูกดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ปล่อยในกรณีนี้
เรียกว่า Leecher จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากกรณีของการดาวน์โหลดแบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งหากผู้ดาวน์
โหลดต้องการส่งไฟล์ให้ผู้อ่ืนต่อ ผู้นั้นจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นมาไว้ในคอมพิวเตอร์
ของตนก่อน 
  เช่น A ก าลังดาวน์โหลดภาพยนตร์ผ่านการใช้ BitTorrent ซึ่ง มีการแบ่งชิ้นส่วนของ
ไฟล์ดังกล่าวออกเป็น 10 ชิ้นส่วน โดยได้ท าการดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ส่วน ขณะนั้นเอง  B ต้องการ
ดาวน์โหลดไฟล์เดียวกัน และเริ่มท าการดาวน์โหลดผ่าน Torrent Client ดังนั้น กรณีดังกล่าว A ก็จะ
กลายเป็นผู้ที่ปล่อยไฟล์ให้ B สามารถดาวน์โหลดจาก A ได้ ในส่วนที่ A ได้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนั้น 
เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ท าการดาวน์โหลดจะถูกแปรสภาพให้เป็นผู้ปล่อยไฟล์ไปใน
ขณะเดียวกันนั้นเอง โดยผู้นั้นไม่จ าต้องกระท าการใด ๆ โดยเป็นการท างานโดนอัตโนมัติของการใช้
งาน BitTorrent 
 
 2.6.2  ลักษณะของการดาวน์โหลดและการกระท าการของผู้ดาวน์โหลดผ่านการใช้ 

BitTorrent 
 ในส่วนของผู้ดาวน์โหลดผ่านการใช้ BitTorrent นั้น มีข้ันตอนและการกระท าการดังต่อไปนี้ 
  1)  ติดต้ัง Torrent Client  เช่น Bitcomet หรือ uTorrent เป็นต้น 

 2)  ค้นหาและดาวน์โหลด 
  หลังจากท าการติดตั้ง BitTorrent Client แล้ว ล าดับต่อมาผู้ดาวน์โหลดต้องท าการ
ค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกระดาน
สนทนา (Bulletin Board) โดยอาจค้นหาจากการที่ผู้ใช้บริการรายอ่ืนได้สร้างหัวข้ออาไว้ หรือผ่าน
เครือ่งมือค้นหา (Search Engine) ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้  
 

 
 

ภาพที่ 2.5  ตัวอย่าง Bulletin Board และ Search Engine ของผู้ให้บริการ 
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  3)  ท าการเปิด Torrent Files ผ่านการใช้ Torrent Client 
  เมื่อผู้ดาวน์โหลดท าการเปิด Torrent Files ผ่าน Torrent Client แล้ว โปรแกรม
จะติดต่อไปยัง Tracker ผ่าน URL ที่ถูกบรรจุเอาไว้ใน Torrent Files จากนั้น Tracker จะท าการ
ประมวลผล และค้นหาว่ามีผู้ใช้บริการรายใดก าลังปล่อยไฟล์อยู่ และส่ง IP Address ของผู้ที่มีไฟล์
ดังกล่าวกลับมายังผู้ดาวน์โหลด และเริ่มท าการเชื่อมต่อเพ่ือดาวน์โหลดไฟล์จาก IP Address เหล่านั้น  
ตัวอย่างเช่น หาก A ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม Photoshop ผ่านการใช้ BitTorrent จึงได้ท าการ
ดาวน์โหลด Torrent Files ของโปรแกรม Photoshop จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent จากนั้น 
A ได้เปิด Torrent Files ผ่านโปรแกรม BitComet เมื่อถึงขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะติดต่อไปยัง 
Tracker ตาม URL ที่ถูกบรรจุเอาไว้ใน Torrent Files จากนั้น Tracker จะประมวลผลและส่งที่อยู่ 
IP ของผู้ใช้บริการที่มีโปรแกรม Photoshop และก าลังท าการปล่อยไฟล์ดังกล่าวกลับมายัง A  
จากนั้น เมื่อ A ได้รับที่อยู่ IP ของผู้ก าลังปล่อยไฟล์ดังกล่าวแล้ว โปรแกรมจะติดต่อไปยังที่อยู่ IP 
ทั้งหมดและท าการดาวน์โหลดชิ้นส่วนของโปรแกรม Photoshop จากทุก ๆ IP ที่มีไฟล์ดังกล่าว โดยผู้
ที่ปล่อยไฟล์นั้นอาจเป็นผู้ที่ปล่อยให้ผู้ อ่ืนดาวน์โหลดต่อ (Seeder) หรือ ผู้ปล่อยโดยผลของ 
BitTorrent (Leecher) ก็ได้ เป็นต้น 
  จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าการดาวน์โหลดนี้ เป็นการดาวน์โหลดจากไฟล์ที่
สมบูรณ์ หรือจากชิ้นส่วนที่ถูกดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีของการดาวน์โหลดจากผู้อัพโหลดโดย
ผลของ BitTorrent หรือ Leecher ซึ่งด้วยลักษณะการท างานของ BitTorrent ประกอบกับ Torrent 
Files ท าให้ผู้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดชิ้นส่วนเล็ก ๆ จากไฟล์ต้นฉบับจากผู้ใช้บริการรายอ่ืนทุก 
ๆ รายในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การดาวน์โหลดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากกว่าการ
ดาวน์โหลดแบบปกติ โดยการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ท าการดาวน์โหลดทุกชิ้นส่วนจน
เสร็จสิ้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.6  ตัวอย่างการเปิด Torrent Files ผ่าน Torrent Client 
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 2.6.3  ลักษณะการท างานของ Torrent Files และการกระท าการของผู้ให้บริการ  
BitTorrent 

  2.6.3.1  การท างานของ Torrent Files 
  Torrent Files เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การใช้งาน BitTorrent เกิดขึ้นได้ 
โดยจะท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้ากัน เช่น จ านวน
ชิ้นส่วน ขนาดไฟล์ และ URL ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เป็นต้น  
  เมื่อผู้ใช้บริการม ีTorrent Files และต้องการปล่อยไฟล์ดังกล่าว จะกระท าการเพียง
แค่กดค าสั่ง ปล่อย หรือ Upload ใน Torrent Client จากนั้น Torrent Files จะท างานเหมือนเป็น
สัญญาณไฟที่แสดงให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เห็นว่าตนพร้อมจะปล่อยไฟล์ดังกล่าวให้ผู้อ่ืน
ดาวน์โหลดต่อ และในส่วนของผู้ดาวน์โหลดนั้น Torrent Files จะเป็นเหมือนเครื่องแสดงเส้นทางที่
ท าให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่นได้ 
  2.6.3.2  การท างานของผู้ให้บริการ BitTorrent 
  ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent มีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่การใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ โดยสามารถแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   1)  ประมวลผลและเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน 
   การเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้ากันนั้น เกิดขึ้นได้จากการท างานของ Torrent 
Files ซึ่งการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ท าการเปิด Torrent Files ผ่าน Torrent Client จากนั้น
โปรแกรมจะท าการติดต่อไปยังผู้ให้บริการ BitTorrent ผ่านทาง Torrent Link ซึ่งเป็น URL ของ
พ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ และท าการประมวลผลว่ามีผู้ใช้บริการรายใดที่มีไฟล์เดียวกัน
นั้น และก าลังปล่อยไฟล์เดียวกันนั้นอยู่ และท าการส่ง IP Address ของผู้ใช้เหล่านั้นไปให้กับผู้ดาวน์
โหลด 
   2)  ดูแลฐานข้อมูลและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
   นอกจากหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการ BitTorrent มี
หน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ การดูแลความเรียบร้อย และการใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น การควบคุม
ไม่ให้มีการปล่อย Torrent Files ที่ซ้ ากัน เนื่องจากหากมีผู้ใช้บริการปล่อยไฟล์เดียวกันพร้อมกันนั้น 
จะก่อให้เกิดการกระจายตัวของผู้ใช้บริการ ท าให้การดาวน์โหลดไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
หรือจัดหมวดหมู่ของไฟล์และจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการค้นหาเพ่ือความสะดวกแก่การใช้บริการ 
 
2.7  ความแตกต่างระหว่างการรับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent Protocol และ 

เทคโนโลยีอื่น 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบันมีระบบการรับส่งข้อมูลอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
รับส่งข้อมูลแบบ Client-Server และการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer (P2P) โดย BitTorrent 
Protocol มีรูปแบบการท างานที่แตกต่างกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ดังนี้ 
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2.7.1  ข้อแตกต่างระหว่าง BitTorrent Protocol และระบบการรับส่งข้อมูลแบบ 
Client Server 

 ข้อแตกต่างระหว่าง BitTorrent Protocol กับการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server นั้น 
ค่อนข้างมีความแตกต่างจากกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก BitTorrent ใช้การรับส่งข้อมูลในรูปแบบ 
Peer To Peer ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง แต่กรณีของ Client Server นั้น 
ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อ และท าการรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเซิร์ฟเวอร์ ราคา หรือแม้กระท่ังการรับรองจ านวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 

2.7.2  ข้อแตกต่างระหว่าง BitTorrent และเทคโนโลยีที่ใช้การรับส่งข้อมูลแบบ Peer 
to Peer อ่ืน 

 ข้อแตกต่างที่ส าคัญ ของ BitTorrent และการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Peer To Peer อ่ืนก็
คือลักษณะการท างานของ BitTorrent Protocol   
 เนื่องจากในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ผ่าน BitTorrent Protocol นั้น จะต้องท าการติดตั้ง 
Torrent Client ก่อน เช่น BitComet หรือ uTorrent เป็นต้น และต้องเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ
เพ่ือท าการดาวน์โหลด Torrent File ซึ่งบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์  ซึ่งแตกต่าง
กับเทคโนโลยี Peer to Peer อ่ืนที่โปรแกรมสามารถท าการค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้เลย แต่กรณีของ 
BitTorrent นั้น หากปราศจาก Torrent File ก็ย่อมไม่อาจท าการดาวน์โหลดสิ่งใดได้  และข้อ
แตกต่างประเด็นส าคัญก็คือในการดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม Peer to Peer อ่ืนนั้น จะเป็นการดาวน์
โหลดระหว่างผู้ใช้บริการแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ในทางกลับกัน BitTorrent Protocol นั้นผู้ดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากผู้ที่มีไฟล์ที่ตนต้องการทุกคนได้ โดยผลของเทคโนโลยีเอง ซึ่งในการ
ดาวน์โหลดนี้จะมีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ โดยเมื่อผู้ดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดชิ้นส่วนต่าง ๆ จน
ครับ ไฟล์ดังกล่าวก็จะเสร็จสมบูรณ์ 
 จะเห็นได้ว่า การท างานของ BitTorrent Protocol นั้น ท าให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว และแพร่กระจายออกได้เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ในการใช้งาน  BitTorrent Protocol 
มักจะเป็นการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลอันละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง 
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตน ท าให้ผู้สร้างสรรค์ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 



 

 
บทท่ี 3 

 
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ ์

จากการใช้ BitTorrent Protocol 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายลิขสิทธิ์มีข้ึนเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ หรือ
เจ้าของลิขสิทธิ์ในอันที่จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ กับงานสร้างสรรค์ เช่น การ
ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน การให้เช่าต้นฉบับ หรือส าเนางาน เป็นต้น  โดย
แนวความคิดในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์มีมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงก็หมายลิขสิทธิ์เรื่อยมาเพ่ือให้สามารถเท่าทันกบัเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นได ้
 ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมา มีการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง และมีวิธีการที่สลับ ซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี อีก
ทัง้การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 
 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการท างานของ BitTorrent Protocol แล้ว เห็นว่ากฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่อาจให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol ได้ อีกทั้ง
ยังไม่เคยมีค าพิพากษาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ BitTorrent  ต่างจากกรณีของต่างประเทศที่เคยมี
ค าพิพากษาที่เก่ียวข้องและสามารถเทียบเคียงได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบ
เพ่ือพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้สามารถให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคที่เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้อย่างแท้จริง 
 โดยในบทนี้ ผู้ศึกษาจะขอแบ่งการศึกษาแนวทางในการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์จาก
การใช้ BitTorrent Protocol เป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้  
 
3.1  สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) 
 
 ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายก าหนดสิทธิทางเศรษฐกิจในการที่จะ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ และคุณค่าทางศีลธรรมในการที่จะรักษาชื่อเสียง และเกียรติคุณ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการตอบแทนความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ทั้งนี้
สิทธิต่าง ๆ ในงานสร้างสรรค์เรียกว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ของเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตไม่อาจล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวได้  ทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจได้ลิขสิทธิ์มาโดยการ
สร้างสรรค์งาน หรือได้รับโอนลิขสิทธิ์มาก็ได้  ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
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 3.1.1  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้ใน The 
Copyright Act of 1976 มาตรา 106 โดยมีหลักว่า เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือ
อนุญาตให้ผู้อ่ืนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิในการท าซ้ า  
  แม้มาตรา 10634 ของ The Copyright Act of 1976 จะกล่าวถึงสิทธิในการท าซ้ า
เอาไว้ แต่ก็ไม่ได้มีการอธิบายความหมายของการท าซ้ าเอาไว้อย่างชัดเจน โดยได้อธิบายเอาไว้เพียงว่า 
การท าซ้ า หมายถึง การท าในรูปแบบของส าเนา หรือสิ่งบันทึกเสียง เท่านั้น  
  อย่างไรก็ตาม มาตรา 101  ของ The Copyright Act of 1976 ได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “Copies” และ “Phonorecord” ดังนี้ 
  Copies หมายถึง สื่ออย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สื่อบันทึกเสียง ที่ท าขึ้นโดยวิธีการที่รู้จักใน
ปัจจุบันหรือวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นในภายหลัง โดยที่งานดังกล่าวสามารถเข้าใจ ท าซ้ า และถ่ายทอดได้
โดยตรง หรือถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่สื่อบันทึกเสียง
ซึ่งได้บันทึกไว้ในครั้งแรก 
  Phonorecord หมายถึง สื่ออย่างหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบชองเสียงที่ประกอบด้วย
ภาพเคลื่อนไหว โสตทัศนวัสดุอ่ืน ซึ่งท าขึ้นโดยวิธีการที่รู้จักในปัจจุบัน หรือวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้น
ภายหลัง โดยเสียงดังกล่าวสามารถเป็นที่เข้าใจ ท าซ้ า และถ่ายทอดได้โดยตรง หรือใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงสื่อท่ีได้บันทึกเสียงไว้เป็นครั้งแรกด้วย35 
  อย่างไรก็ตาม การท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการกระท าอันละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่นั้นยังต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบด้วย เช่นในคดีระหว่าง Sony Corporation of 

                                                           

 34 Section 106 of The Copyright Act 1976 
 reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; 
 35 Section 101 of The Copyright Act 1976 
 “Copies” are material objects, other than phonorecords, in which a work is 
fixed by any method now known or later developed, and from which the work can 
be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid 
of a machine or device. The term “copies” includes the material object, other than a 
phonorecords, in which the work is first fixed. 
 “Phonorecords” are material objects in which sounds, other than those 
accompanying a motion picture or other audiovisual work, are fixed by any method 
now known or later developed, and from which the sounds can be perceived, 
reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine 
or device. The term “phonorecords” includes the material object in which the 
sounds are first fixed. 
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America กับ Universal City Studios36 โดยศาลได้ตัดสินว่า การท าซ้ างานบันทึกเทปโทรทัศน์มิใช่
เพ่ือการค้า หรือแสวงหาก าไร หากแต่เป็นการใช้งานส่วนตัว ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

2)  สิทธิในการสร้างงานที่มีพ้ืนฐานมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ (Derivative Work) 
  The Copyright Act of 1976 ได้นิยามความหมายของ “Derivative Work” 
เอาไว้ในมาตรา 101 ว่าหมายถึงงานที่มีพ้ืนฐานมาจากงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่ก่อน เช่น การแปล การ
เรียบเรียงเพลง การท าภาพยนตร์ นวนิยาย ภาพเคลื่อนไหว สิ่งบันทึกเสียง การย่อ การรวบรวม หรือ
การกระท าใด ๆ ที่ท าให้งานสร้างสรรค์เปลี่ยนสภาพไปหรือดัดแปลง 
  เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิในการ
สร้างงานประเภทดังกล่าว บุคคลอ่ืนนอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ไม่มีสิทธิที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวได้  

3)  สิทธิในการจ าหน่าย (Distribution Right) 
  ตามมาตรา 106(3) The Copyright Act of 1976 สิทธิในการจ าหน่ายนั้น อาจท า
ได้โดยวิธีการขาย การเช่า การเช่าซื้อ หรือการให้ยืม เป็นต้น ทั้งนี้ สิทธิในการจ าหน่ายเป็นสิทธิทาง
เศรษฐกิจโดยแท้ จึงเป็นสิทธิเด็ดขาดโดยแท้ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์ของตน 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีค าตัดสินเกี่ยวกับการจ าหน่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลายคดี เช่น Playboy Enterprises v Frena37 โดยศาลได้ตัดสินว่า รูปภาพของ Playboy 
Enterprises ถูกจ าเลยน าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้สมาชิกของจ าเลยสามารถดาวน์โหลดได้ จึง
เห็นว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์โดยการจ าหน่าย และเผยแพร่งานของ
โจทก์สู่สาธารณะ และในคดี Marobie- Fl Inc. v. Nation Ass’n of Fire Equip Distribs38 ก็ได้
ตัดสินเช่นเดียวกัน 

4)  สิทธิในการแสดงงานต่อสาธารณะ (Public Performance Right) 
  The Copyright Act of 1976 มาตรา 101 ได้นิยามความหมายของ “Perform” 
ว่า หมายถึง การอ่านออกเสียง จัดให้มี เล่น เต้น หรือกระท าต่องานไม่ว่าจะทางตรง หรือผ่านอุปกรณ์
หรือกระบวนการใด ๆ  และในกรณีของภาพเคลื่อนไหว หรืองานโสตทัศนวัสดุ หมายถึงการแสดงให้
เห็นเป็นภาพต่อเนื่อง หรือท าให้ได้ยินเป็นเสียงประกอบ39 และ “To Perform of Display A Work 

                                                           

 36 Sony Corporation of America v. Universal City Studios (Supreme Court of 
the United States, 1984) 
 37 Playboy Enterprise v. Frena (District Court, M.D. Fla., 1993) 
 38 Marobie FL, Inc. v. National Ass'n of Fire Equip. (District Court, N.D. Ill., 1997) 
 39 Section 101 of The Copyright Act 1976 
 To perform or display a work “publicly” means—  
 (1) to perform or display it at a place open to the public or at any place 
where a substantial number of persons outside of a normal circle of a family and its 
social acquaintances is gathered; or 
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Publicly” หมายถึง การแสดงในที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือที่มีบุคคลภายนอก และการแสดงที่
ถูกส่งออกและสื่อสารหรือการแสดงงานในที่ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยผ่านอุปกรณ์ใด ๆ หรือผ่าน
กระบวนการใด ๆ โดยที่ผู้ที่ได้รับสารสามารถรับสารได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่คนละ
สถานที่กัน40 

5)  สิทธิในการเปิดเผยงานต่อสาธารณะชน (Public Display Right) 
  The Copyright Act of 1976 มาตรา 101 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “Display” ว่า
หมายถึง การแสดงซึ่งส าเนางาน ไม่ว่าทางตรงโดยฟิล์ม สไลด์ ภาพโทรทัศน์ หรือโดยใช้อุปกรณ์หรือ
กระบวนการอ่ืน ๆ ในกรณีภาพเคลื่อนไหว หรืองานโสตทัศนวัสดุ ให้แสดงงานเป็นภาพๆโดยล าพังซึ่ง
มิใช่ภาพต่อเนื่องกัน 
 
 3.1.2  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือ Exclusive Rights เอาไว้ใน The 
Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 1641  โดยได้แจกแจงค าว่า “สิทธิแต่เพียงผู้
เดียว” ว่าหมายความถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะกระท าการใด 
ๆ ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                      

 (2) to transmit or otherwise communicate a performance or display of the 
work to a place specified by clause (1) or to the public, by means of any device or 
process, whether the members of the public capable of receiving the performance or 
display receive it in the same place or in separate places and at the same time or at 
different times. 
 40 ภานุวัฒน์ รุ่งศรีทอง, ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการใช้เทคโนโลยีเก็บและพักข้อมูล 
(Caching) บนอินเทอร์เน็ต: ศึกษากรณีโปรแกรมค้นหา (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553), หน้า 44-45. 
 41 Section 16 of The Copyright, Designs and Patents 
 The owner of the copyright in a work has, in accordance with the following 
provisions of this Chapter, the exclusive right to do the following acts in the United 
Kingdom 
 (a) to copy the work 
 (b) to issue copies of the work to the public 
 (c) to perform, show or play the work in public 
 (d) to broadcast the work or include it in a cable programme service 
 (e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to 
an adaptation  
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  1)   ท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ (Copy) 
  ความหมายของการท าซ้ า ปรากฏอยู่ใน CDPA มาตรา 1742  หมายถึง การท าขึ้น
ใหม่ (Reproduction) ไม่ว่ากระท าด้วยวิธีการใด  นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการจัดเก็บ (Store) 
งานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บในรูปแบบใด และจัดเก็บในระยะเวลาเท่าใด ไม่ว่า
จะเปน็การจัดเก็บเพียงชั่วคราว หรือการจัดเก็บถาวรก็ตาม 
  ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ในหน่วยความจ าจึงอยู่ในความหมายของการ
ท าซ้ าท้ังสิ้น  
  2)   น าส าเนางานออกเผยแพร่สู่สาธารณชน (Issue Copies of the Work to the 
Public)  
  3)   น าเสนอ น าออกแสดง หรือถ่ายทอดงานสู่สาธารณชน (Performance in Public) 
  สิทธิในการน าเสนอ แสดง หรือถ่ายทอดงานสู่สาธารณชน ปรากฏอยู่ใน CDPA 
มาตรา 1943  ซึ่งได้นิยามความหมายของ การแสดง (Performance) ว่าหมายถึงการท าให้ปรากฏสู่
สาธารณชนไม่ว่าด้วยวิธีการใด  เช่น การบรรยาย การกล่าวสุนทรพจน์  รวมไปถึงการน าเสนอด้วย
ภาพ เสียง หรือการออกอากาศ เป็นต้น 
  4)   การออกอากาศสู่สาธารณชน (Broadcasting of the Work) 
  การออกอากาศงานสู่สารณชน ปรากฏอยู่ใน  CDPA มาตรา 2044 โดยการ
ออกอากาศสู่สาธารณะ  มีลักษณะใกล้เคียงกับการถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณชนมาก แต่ก็มีข้อ
แตกต่างอยู่ตรงที่ การน าแสดงสู่สาธารณชนนั้น ผู้ชมต้องอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน เช่น ผู้ชมเข้า
ชมการแสดงละครเวทีในโรงละคร หากแต่กรณีของการเผยแพร่งานออกสู่สาธารณชนนี้ผู้ที่รับสารอาจ
อยู่คนละที่ก็ได้ เช่น ผู้ชมรับชมการแสดงผ่านโทรทัศน์ของตนเอง หรือรับชมออนไลน์ซึ่งผู้ออกอากาศ
อัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น 
  5)   ดัดแปลงงาน หรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังที่กล่าวมาแก่งานที่ดัดแปลง  
  การดัดแปลง (Adaptation) ปรากฏอยู่ใน CDPA มาตรา 2145 หมายถึง การท าซ้ า
ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม เช่น  การแปลภาษาใหม่ การเรียบเรียงท านองใหม่ หรือ
การแปลงข้อมูลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ หรือแปลงภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อื่น 
  โดยการดัดแปลงนั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใดจะ
ดัดแปลงงานของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ และแม้ว่าการดัดแปลงจะได้มาซึ่งงาน
สร้างสรรค์ใหม่ ก็หากปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว งานที่ผู้ดัดแปลงได้สร้างขึ้นย่อม
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
  

                                                           

 42 Section 17 of The Copyright, Designs and Patents 
 43 Section 19 of The Copyright, Designs and Patents 
 44 Section 20 of The Copyright, Designs and Patents 
 45 Section 21 of The Copyright, Designs and Patents 
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 3.1.3  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสวีเดน 
 ประเทศสวีเดนได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Right) เอาไว้ใน The 
Copyright Act of 1960  มาตรา 246 โดยมีหลักอยู่ว่า ผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการควบคุม (Control) การท าส าเนางานหรือการเผยแพร่
งานสู่สาธารณะ ทั้งนี้ไม่ว่าต่องานต้นฉบับหรืองานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปโดยการแปล 
ดัดแปลง หรือด้วยวิธีการอ่ืน 
 การควบคุม (Control) ที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 2 นั้น เป็นการบัญญัติเพ่ือยืนยันถึงสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะใช้งานของตน ในทางตรงกันข้าม บุคคลอ่ืนย่อมไม่มีสิทธิ
ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงสิทธิ 
 สิทธิในการท าซ้ า (The Right to Reproduction) คือ สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในการ
ท าส าเนางานดังกล่าว ไม่ว่าได้กระท าโดยวิธีการใดก็ตาม เช่น กรณีของงานดนตรีกรรมซึ่งโดยปกติจะ
ปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์บันทึกเสียง เช่น เทป หรือ CD-ROM เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบันทึก
ลงในหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าอยู่ในความหมายของการการท าซ้ าเช่นกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าต่อทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก็อยู่ในความหมายของการท าซ้ าทั้งสิ้น47 

                                                           

 46 Article 2 of Act on Copyright in Literary and Artistic Works 1960 
 within the limitations imposed hereinafter, copyright shall provide the 
exclusive right to control a work by reproduction it and by making it available to the 
public, in the original form or in an altered form, in translation or in adaptation, in 
another literary or artistic form, or by any other technique. 
 The reproduction of a work shall comprise making copies of the work in 
whole or in part, directly or indirectly, temporarily or permanently and by any means 
or in any form whatsoever. The reproduction of a work shall also comprise the 
transfer of the work on to another device, by which it can be reproduced. 
  A work is made available to the public when : 
  (1) it is communicated to the public by wire or wireless means, 
including communication in a way which enables members of the public to access 
the work from a place and at a time individually chosen by them 
  (2) it is publicly performed to an audience present at a performance 
  (3) a copy thereof is offered for sale, rental or lending or it is 
otherwise distributed to the public  or 
  (4) it is publicly display without the aid of a technical device. 
  A performance and communication to the public shall also comprise 
performance and communication to a comparatively large circle for purposes of gain. 
 47 Cotter Susan, Copyright Infringement (UK: Kluwer Law International Ltd., 
1998), p.339. 
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 ในส่วนของสิทธิในการเผยแพร่งานสู่สาธารณะ (The Right to Make the Work Publicly 
Available) นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การแสดงงานต่อสาธารณะ การเปิดเผยงาน
ต่อสาธารณะ และ การเผยแพร่งานสู่สาธารณะ48 
  1)  การแสดงงานต่อสาธารณะ (Public Performance) หมายถึง การแสดงงานต่อ
หน้าประชาชน โดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการแสดงที่เกิดขึ้นได้ เช่น การแสดงในโรงละคร หรือการ
แสดงผ่านโทรทัศน์ เป็นต้น  ในการพิจารณาว่าการแสดงอย่างใดเป็นการแสดงงานต่อสาธารณะ โดย
พิจารณาว่าเป็นการแสดงในสถานที่สาธารณะที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้หรือไม่ แต่หากเป็นการ
แสดงในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่ที่สาธารณะแล้ว จะอยู่ในความหมายของการแสดงงานต่อสาธารณะก็
ต่อเมื่อมีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว เข้าชมด้วย 
  2)  การเปิดเผยงานต่อสาธารณะ (Public Exhibition) หมายถึง การแสดงงาน ไม่
ว่าด้วยวิธีการใด หรือผ่านอุปกรณ์ใดที่ท าให้ประชาชนสามารถเลือกเข้าถึงได้ เช่นการแสดงผลงานใน
งานจัดแสดง การแสดงผ่านโทรทัศน์ เป็นต้น 
  3)  การเผยแพร่งานสู่สาธารณะ (Dissemination to the Public) หมายถึง การ
จ าหน่ายงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจท าโดยวิธีการ ขาย น าออกให้เช่า ให้ยืม  
 
 3.1.4  สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศไทย 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้น บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 มาตรา 1549 โดยได้บัญญัติว่า  
 

ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 

(1)  ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3)  ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 
(4)  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
(5)   อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (1)(2) หรือ (3) โดยจะก าหนดเงื่อนไข

อย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการ
แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 

 
 3.1.4.1  สิทธิในการท าซ้ าหรือดัดแปลง 

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้บัญญัตินิยามความหมายของค าว่า 
“ท าซ้ า” และ “ดัดแปลง” เอาไว้ โดยสามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 

                                                           

 48 Ibid., P.339-341. 
 49 มาตรา15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 
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  โดยการท าซ้ า หมายถึงการคัดลอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการท าโดย
วิธีการธรรมดา เช่น การคัดลอก การท าส าเนา เป็นต้น 
  ในส่วนของการดัดแปลงนั้น คือการท าซ้ ารูปแบบหนึ่ง แต่มิใช่การท าซ้ าให้เหมือนกับ
ต้นฉบับ หากแต่เป็นการท าซ้ าโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม  เช่น การปรับปรุง การแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือการจ าลองงานต้นฉบับ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การจัดท างานข้ึนใหม่ 
  อย่างไรก็ตาม ทั้งการท าซ้ าหรือดัดแปลงจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเป็นการ
กระท าต่อส่วนอันเป็นสาระส าคัญของงานด้วย  ดังนั้น แม้จะมีการคัดลอก เลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่หากการกระท าดังกล่าวไม่ได้กระท าต่อส่วนอันเป็นสาระส าคัญของงานแล้ว 
ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการท าซ้ า 

3.1.4.2  สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้บัญญัตินิยามความหมายของค าว่า 
“เผยแพร่ต่อสาธารณชน” เอาไว้ โดยสาระส าคัญของการเผยแพร่ต่อสาธารณชน คือ ท าให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม แม้จะเป็นการแสดงที่ที่รโหฐานแต่หากมีประชาชนทั่วไปเข้าชม
ก็อยู่ในความหมายของการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

3.1.4.3  สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 

  สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานนี้ จ ากัดไว้แต่เฉพาะงานอันมีลิขสิทธิ์ 4 
ประเภทที่ก าหนดไว้สี่ประเภทเท่านั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียง ส่วนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืนนอกจากสี่ประเภทดังกล่าว เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานดังกล่าวจึงสามารถน าออกให้เช่าได้ โดยสิทธิในการให้
เช่าต้นฉบับหรือท าส าเนางานตามมาตรานี้ ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลง  TRIPs ข้อ 
1150 

3.1.4.4  สิทธิในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
  สิทธิในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน หมายถึง การที่เจ้าของลิขสิทธิ์มี
สิทธิที่จะให้ผลประโยชน์จากการใช้ลิขสิทธิ์ของตนที่พึงได้รับให้แก่ผู้อ่ืนไปได้ 51 อย่างไรก็ตาม การ
กระท าอันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนจะต้องไม่ถึงขนาดเป็นการโอนลิขสิทธิ์52 

                                                           

 50 ความตกลง TRIPs ข้อ 11 ก าหนดว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานภาพยนตร์ 
สมาชิกจะให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์และผู้สืบสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการอนุญาตหรือห้ามมิให้มีการเช่าในเชิง
พาณิชย์ต่อสาธารณะ ซึ่งต้นฉบับหรืองานที่คัดลอกจากงานมีลิขสิทธิ์ของตน 
 51 ธัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539), หน้า 175.  
 52 สมพร พรหมหิตาธร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2538), หน้า 51-52. 
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3.1.4.5  สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
  เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของตนเองได้ โดยการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) นี้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ เช่น ก าหนดระยะเวลา 
ขอบเขตของการอนุญาต หรือการก าหนดค่าตอบแทนที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะก าหนดให้มีลักษณะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ได ้
 ในการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol นั้น มีการกระท าที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
การท าซ้ า การดัดแปลง และการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะและความหมาย
ของการ ท าซ้ า ดัดแปลง และการเผยแพร่สู่สาธารณชน ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่
ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการใช้ค าที่แตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะของการกระท าเหล่านี้ไว้
ในท านองเดียวกัน 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการกระท าทางเทคโนโลยี เช่น การดาวน์โหลด การอัพโหลด การท าส าเนา
งานเพ่ือส่งต่อ การสร้าง Torrent File ย่อมเป็นการกระท าอันละเมิดต่อสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ จะต้องพิจารณาการ
กระท า และข้อยกเว้นต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 
 
3.2  การละเมิดลิขสิทธิ ์
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ 
กับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน ด้วยเหตุนี้เองจึงกล่าวได้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิที่จะหวงกันและห้าม
มิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของตนได้ โดยการล่วงละเมิดสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวย่อมถือเป็นการกระท าอันละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงลักษณะของการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 3.2.1  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในส่วนของการพิจารณาว่าการกระท าอย่างไรถือเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดถึงลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้ 2 ลักษณะ คือ 
การละเมิดโดยตรง (Direct Infringement) และ การละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringement) 
  3.2.1.1  การละเมิดโดยตรง (Direct Infringement) 
  The Copyright Act of 1976 มาตรา 501 ได้บัญญัติถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยแท้
เอาไว้ว่า บุคคลใดละเมิดลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ปรากฏในมาตรา 106 ถึงมาตรา 
122 หรือของผู้สร้างสรรค์ตามที่ปรากฏในมาตรา 106(A)(a) หรือเป็นผู้น าเข้าซึ่งส าเนางานหรือสิ่ง
บันทึกเสียงเข้ามายังสหรัฐอเมริกา อันเป็นการละเมิดตามมาตรา 602 ถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิของผู้สร้างสรรค์แล้วแต่กรณี53 

                                                           

 53 Article 501 of The Copyright Act of 1976 
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  จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นว่า การละเมิดโดยแท้คือการที่บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กระท าการอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิแต่ เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ ไม่ว่าด้วยการท าซ้ า ดัดแปลง การจ าหน่าย การแสดง
งานต่อสาธารณะ หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะ  ทั้งนี้ The Copyright Act of 1976 ได้ก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้อย่างเข้มงวด โดยกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงนี้ แม้
ผู้กระท าจะได้กระท าไปโดยไม่มีเจตนาก็ตาม แต่หากการกระท านั้นเป็นการกระท าต่อสิทธิแต่ผู้เดียว
ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือได้ว่าเป็นการกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว 
  3.2.1.2  การละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringement) 
  ด้วยเหตุผลด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การละเมิดลิขสิทธิ์มี
วิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น BitTorrent Protocol ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้บริการให้สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันได้อย่างสะดวก โดยที่ผู้ให้บริการไม่ได้กระท าการอันใดอันเข้า
ลักษณะของการละเมิดโดยตรง ทั้งที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้มีส่วนส าคัญท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดข้ึน เป็นต้น ด้วยเหตุที่กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์ไม่อาจให้ความคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า
ทันเทคโนโลยี ศาลจึงได้พัฒนาหลักการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมขึ้นเพ่ือให้ผู้ให้บริการออนไลน์มีความ
รับผิดชอบในกิจการทั้งหลายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ใน
กฎหมาย The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1988  ได้มีการก าหนดข้อจ ากัดความ
รับผิดของผู้ให้บริการออนไลน์เอาไว้ ดังนั้นในการพิจารณาถึงความรับผิดจากการละเมิดของผู้อ่ืนใน
กรณีของผู้ให้บริการออนไลน์ จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวประกอบด้วย (โดยจะ
ขออธิบายในหัวข้อ 3.3.1)  ซึ่งการละเมิดโดยอ้อมนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1)  การละเมิดโดยการสนับสนุน (Contributory Infringement) 
   การละเมิดโดยการสนับสนุน หมายถึง การกระท าที่เป็นการช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุนในการกระท าละเมิดโดยแท้ของผู้อ่ืน54 โดยการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอาจท าโดยการ
เชื่อมต่อ ท าให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างสะดวก ชักชวน ให้ใช้เครื่องมือ หรือวิธีการอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจะต้องรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงของผู้อ่ืน หรือที่เรียกว่า
การละเมิดโดยการสนับสนุนก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกโดย
รู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน แต่ทั้งนี้ผู้กระท าการละเมิดโดยการสนับสนุนจะต้องรับผิดก็
ต่อเมื่อมีการละเมิดโดยตรงเกิดข้ึนก่อน ดังนั้น หากการกระท าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 
ผู้ที่ให้ความสะดวกในการกระท าดังกล่าวย่อมไม่มีความผิด 
   โดยเคยมีค าพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับการละเมิดโดยการสนับสนุนของผู้
ให้บริการ คือ คดีระหว่าง Sega Enterprise Ltd. กับ Maphia55 โดยในคดีนี้ศาลได้ตัดสินว่า  จ าเลย
รู้ว่าผู้ใช้กระดานข่าวอินเล็กทรอนิกส์ (Bulletin Board Operation) ได้ท าการอัพโหลด และดาวน์

                                                           

 54 สิริพร พินิจมงคล, ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้เทคโนโลยีแลกเปลีย่นข้อมูล (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 37. 
 55 Sega Enterprise Ltd. v. Maphia (District Court, N.D.Cal., 1994) 
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โหลดวีดีโอเกมที่โจทก์มีลิขสิทธิ์อยู่ อันเป็นการท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ แต่จ าเลยก็หาได้ใส่
ใจที่จะเอาเนื้อหานั้นออก หรือยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ และยังมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจ าเลย
สนับสนุนให้สมาชิกของจ าเลยเข้าร่วมการละเมิดด้วย56   

  2)  ความรับผิดในการกระท าของผู้อื่น (Vicarious Infringement) 
   การละเมิดแทนผู้อ่ืนนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับหลักการที่นายจ้างต้องรับผิด
ในการกระท าละเมิดของลูกจ้าง ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
นายจ้าง เนื่องจากนายจ้างมีสิทธิในการควบคุมสั่งการ ตรวจสอบ และได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ
กระท าของลูกจ้าง  
   ในทางพิจารณานั้น ผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าบุคคลที่สามเป็น
ผู้ท าการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้เสียหายโดยตรง และบุคคลที่จะต้องรับผิดจากการกระท า
ละเมิดแทนผู้อื่นนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ และอ านาจในการควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ และได้รับผลประโยชน์
จากการกระท านั้นโดยตรง โดยไม่จ าต้องพิสูจน์ว่าผู้รับผิดในการละเมิดแทนผู้อ่ืนนั้น รู้ หรือควรรู้ถึง
การละเมิดโดยตรงของบุคคลที่สามแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากหลักการละเมิดโดยการสนับสนุน 
(Contributory Infringement) ที่ผู้ซึ่งกระท าการละเมิดโดยการสนับสนุนต้องรู้ หรือควรรู้ถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

3)  ความรับผิดในการจูงใจให้ผู้อื่นกระท าความผิด (Inducement 
Liability) 

   ในอดีต หลักการละเมิดโดยอ้อมประกอบด้วยหลักการละเมิดโดยการ
สนับสนุน (Contributory Infringement) และความรับผิดในการกระท าของผู้อ่ืน (Vicarious 
Infringement)  แต่ในปัจจุบัน ศาลได้สร้างหลักเกณฑ์ที่สามขึ้นใช้ตัดสินคดี MGM Studios Inc. v. 
Grokster, Ltd.57 โดยมีหลักเกณฑ์ คือ บุคคลผู้ซึ่งแจกจ่ายอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เห็นได้ชัดเจนว่ามี
ไว้เพ่ือใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับผิดจากผลที่เกิดจากการกระท าของผู้กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์58 
 
 3.2.2  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ  
 กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ มีการก าหนดถึงลักษณะของการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้ 2 ลักษณะ คือ การละเมิดขั้นต้น (Primary Infringement) และการละเมิดขั้น
รอง (Secondary Liability) 
  3.2.2.1  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Primary Liability) 

                                                           

 56 Raymond A. K. Cox, Internet and the Law (Maryland: Government 
Institutes, 1996), p. 40.  
 57 MGM Studios Inc. v. Grokster, Ltd. (Supreme Court, 2005) 
 58 Margreth Barrett, Emanuel Law Outline; Intellectual Property (US: Wolter 
Kluwer Law & Business, 2012), p.169. 
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  การละเมิดขั้นต้น คือ การที่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กระท า
การอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ปรากฏใน CDPA มาตรา 16 ไม่ว่าจะได้
กระท าไปโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
  ทั้งนี้ การพิจารณาว่าการกระท าใดจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น ไม่จ ากัดว่า
จะต้องเป็นการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งชิ้น แม้ว่าจะได้กระท าต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของงาน
สร้างสรรค์ก็ตาม แต่หากเป็นการกระท าต่อส่วนอันเป็นสาระส าคัญ (Substantial Part) แล้ว ย่อมถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  3.2.2.2  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง (Secondary Liability)  
  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง ปรากฏอยู่ใน CDPA มาตรา 22 ถึง 26 หมายถึง การที่
บุคคลได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการส่งเสริม หรือท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น
แพร่กระจายออกไป กล่าวคือเป็นการกระท าต่อสิ่งซึ่งเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น 
  ในส่วนของการพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองหรือไม่
นั้น ไม่ได้มีความเคร่งครัดอย่างเช่นในกรณีของการละเมิดขั้นต้นที่ไม่ค านึงถึงเจตนาของผู้กระท า 
ในทางตรงกันข้ามข้อส าคัญในการพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง คือ การรู้ถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ว่าการกระท าจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ ผู้กระท ารู้หรือมีเหตุอัน
ควรรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น 
  

3.2.3  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสวีเดน 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสวีเดน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
การละเมิดขั้นต้น และการละเมิดโดยการสนับสนุน 
  3.2.3.1  การละเมิดข้ันต้น (Primary Infringement) 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
ท าซ้ า หรือการเผยแพร่งานของตนสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะได้กระท าต่องานทั้งชิ้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงาน ดังนั้น การละเมิดขั้นต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้
กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งปรากฏอยู่ใน The Copyright 
Act of 1960 มาตรา 2  
  ดังนั้น การท าส าเนางานไม่ว่าจะได้กระท าทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของงาน 
หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานสู่สาธารณะ ไม่ว่าด้วยวิธีการมีสาย (Wire) หรือ ไร้สาย (Wireless) ก็
ตาม หากได้กระท าไปโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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  3.2.3.2  การละเมิดโดยการสนับสนุน (Contributory Infringement) 
  กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสวีเดนไม่ได้มีการบัญญัติถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการ
สนับสนุนเอาไว้ อย่างไรก็ตาม หลักการสนับสนุนการกระท าความผิดของสวีเดนนั้น ปรากฏอยู่ใน
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งในบทที่ 23 มาตรา 459 ได้บัญญัติก าหนดให้น ากฎหมายในเรื่องของการ
กระท าความผิดโดยการสนับสนุนไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืนด้วย ในกรณีที่เป็นกฎหมายที่มีโทษจ าคุก 
ดังนั้น ในกรณีของกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งในบทก าหนดโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจ าคุกอยู่ด้วย จึง
สามารถน าหลักการสนับสนุนการกระท าความผิดมาใช้บังคับกับการพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ได้  
  หลักเกณฑ์ของการสนับสนุนการกระท าความผิดนั้น ต้องเป็นการสนับสนุนการ
กระท าความผิดอื่น โดยในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ก็คือ การช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การ
กระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น 
  ทั้งนี้  การสนับสนุนการกระท าความผิดของผู้ อ่ืนอาจท าได้หลายวิธี เช่น การ
ช่วยเหลือโดยตรงโดยการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดให้ หรือการพูดจายั่วยุให้กระท า
ความผิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาถึงการสนับสนุนนั้น กฎหมายก าหนดระดับในการ
พิจารณาถึงการช่วยเหลือเอาไว้ค่อนข้างน้อย60 กล่าวคือ ไม่ต้องถึงขั้นเป็นการช่วยเหลือการกระท า
ความผิดโดยตรงก็อาจต้องรับผิดฐานสนับสนุนการกระท าความผิดของผู้อ่ืนได้ เช่น การถือเสื้อโค้ทให้
ผู้อื่น ในขณะที่เขาก าลังท าร้ายบุคคลที่สาม61 เป็นต้น 
  ดังนั้น การกระท าอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ไม่ว่าโดยการจัดหา
อุปกรณ์หรือการท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปได้โดยง่ายขึ้น หรือวิธีใดก็ตาม ย่อมอยู่ในความหมาย
ของการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
 3.2.4  การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศไทย 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีการแบ่งรูปแบบการละเมิดลิขสิทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท ตาม
ลักษณะของการกระท า คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง และการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

                                                           

 59 Section 4 of The Swedish Penal Code  
 Punishment as provided for an act in this code shall be imposed not only on 
the person who committed the act but also on anyone who furthered it by advice or 
deed. The same shall also apply to any other act punishable with imprisonment 
under another law or statutory instrument.  
 60 เรียบเรียงจาก Hans H. Lidgard, National Development in the intersection 
of IPR and Competition Law from Maglite to Pirate Bay (US: Hart Publishing, 2011), 
p.222-223. 
 61 Swedish Supreme Court, Case NJA., 1963 
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  3.2.4.1  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง (Primary Infringement) 
  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง คือ การกระท าใดๆที่ได้กระท าลงและเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเอาไว้ในมาตรา 27 ถึง 30  
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แล้ว จะเห็นได้การละเมิดลิขสิทธิ์
โดยตรงสามารถแยกพิจารณาออกได้เป็น 4 ประเภท 

1)  การละเมิดแก่งานทั่วไป ตามมาตรา 27  
2)  การละเมิดแก่งานโสตทัศนวัสดุหรืองานภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียง 

ตามมาตรา 28  
3)  การละเมิดแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ตามมาตรา 29 
4)  การละเมิดแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 30 

  3.2.4.2  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง (Secondary Liability) 
  การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 
3162  โดยจากบทบัญญัติมาตรา 31 กล่าวได้ว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองเป็นการกระท าที่ไม่ใช่การ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง หากแต่เป็นการกระท าที่สืบเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง กล่าวคือ 
กระท าต่องานที่ได้มีการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์โดยบุคคลอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว และผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์
ขั้นรองได้กระท าการอันเป็นการส่งเสริมให้การละเมิดลิขสิทธิ์แพร่ขยายออกไป 
  หลักเกณฑ์ข้อส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนั้น มุ่ง
พิจารณาที่การ “รู้” หรือ “ควรรู้” ของผู้กระท า ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดย
ผู้กระท าซึ่ง รู้ หรือ ควรรู้ จะต้องได้กระท าไปเพื่อหาก าไรจากการกระท าตามท่ีปรากฏอยู่ในมาตรา 31 
(1) ถึง (4) ด้วย 
 

                                                           

 62 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทยีบการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
           ประเทศ 
   เรื่อง 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน ไทย 

1. การละเมิด
ขั้นต้น 

The Copyright Act 
of 1970 มาตรา 501 

ปรากฏอยู่ใน 
CDPA ตาม
มาตรา 16 

การละเมิดสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียว
ตามมาตรา 2 

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 มาตรา 27 
ถึง 30 

2. การละเมิดขั้น
รอง/การละเมิด
โดยการสนับสนุน 

การละเมิดโดยอ้อม ถูก
พัฒนาโดยศาล แบ่ง
ออกได้เป็น 3ลักษณะ 
1. Contributory 
Infringement 
2. Vicarious 
Infringement 
3. Inducement 
Infringement 

CDPA ปรากฏ
อยู่ในมาตรา 
22 ถึง 26 

น าหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการ
กระท าความผิด
ตามประมวล
กฎหมายอาญามา
ใช้ (บทท่ี 23 
มาตรา 4) 

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 มาตรา 31 

   
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามวางมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์รูปแบบใหม่ ๆ  เช่น การดาวน์โหลด การอัพโหลด การแปลงไฟล์ 
เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน BitTorrent Protocol ซึ่งมีบุคคลหลาย
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อ งโดยตรง 
เช่นผู้อัพโหลด หรือผู้ดาวน์โหลด หรือผู้ที่กระท าการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น   
 
3.3  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์และข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

(Internet Service Provider: ISP) 
 
 หลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use Doctrine) และข้อจ ากัดความรับผิด
ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) นั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยหลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use)  เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันการ
ผูกขาดการงานสร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียว โดยหลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมมีหน้าที่
เสมือนเครื่องรักษาสมดุลระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการใช้งานดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมนี้มักถูกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เสมอเมื่อมี
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การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์63  ในส่วนของข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นเพ่ือไม่ให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการในทุก ๆ 
กรณีเพ่ือความเป็นธรรมแก่การให้บริการ 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการด้วยกัน แตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง หลักการใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use) และ ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider: ISP) ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 3.3.1  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
  3.3.1.1  หลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use Doctrine) 
  ในคดี Stewart v. Abend64 ศาลได้กล่าวเอาไว้ว่า “วัตถุประสงค์ของลิขสิทธิ์มิใช่มี
ขึ้นเพ่ือให้รางวัลแก่แรงงานของผู้สร้างสรรค์” และแม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นก็ตาม แต่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวก็มิใช่ว่าจะไม่มี
ขีดจ ากัด  
  การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม ปรากฏอยู่ใน The Copyright Act of 1976 
Article 10765 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                                                           

 63 Ferrera R. G. and others, CyberLaw Your Rights in Cyberspace (Australia: 
West/Thomson Learning, 2011), p. 61. 
 64 Stewart V. Abend (Supreme Court, 1990) 
 65 Article 107 of US Copyright Act 1976 
 Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or 
by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, 
comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), 
scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether 
the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be 
considered shall include —    
  (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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   1)  วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงพิจารณาว่า
การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นการใช้ในทางพาณิชย์ หรือใช้เพื่อแสวงหาก าไร 
   2)  ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
   3)  ปริมาณและสาระส าคัญของการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับงานอันมีลิข
สิทธ์ทั้งหมด และ 
   4)  ผลกระทบอันเกิดจากการใช้งานที่มีต่อตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ
คุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  ทั้งนี้ หลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้
มีการ ใช้งานที่เป็นธรรมหลายประการ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์ ติชม รายงานข่าว การ
สอน การให้ทุน หรือการวิจัย หรือติชม เป็นต้น และการพิจารณาว่าจะเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดย
ชอบธรรมหรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในมาตรา 107 ทั้ง 4 ข้อข้างต้น  โดยสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
   1)  วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงพิจารณาว่า
การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นการใช้ในทางพาณิชย์ หรือใช้เพื่อแสวงหาก าไรหรือไม่  
   เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อนี้จะเห็นว่า หากเป็นการใช้ที่ ไม่ใช่ลักษณะ
ในทางพาณิชย์ หรือแสวงหาก าไรแล้ว ย่อมสามารถกระท าได้แม้จะไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก็ตาม เช่น การใช้เพื่อการเรียน การสอน การศึกษาวิจัย การติชม หรือรายงานข่าว เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตาม ในคดี Sony v Universal City Studio66 ศาลได้อธิบาย
เอาไว้ว่าการวินิจฉัยถึงการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม มิได้พิจารณาเพียงแต่ว่าเป็นการกระท าในเชิง
พาณิชย์ หรือแสวงหาก าไรหรือไม่เท่านั้น หากแต่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบด้วย  อีกทั้ง 
มาตรา 107 ก็มิได้บัญญัติเอาไว้อย่างเด็ดขาดว่าจะต้องเป็นการกระท าเชิงพาณิชย์ หรือแสวงหาก าไร
เท่านั้น  และในคดี A&M Records v. Napster67 (โดยจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทถัดไป) ศาล
พิจารณาและให้ความเห็นว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการ Napster แม้จะไม่ได้ใช้ในเชิงการค้า
โดยตรง แต่การใช้บริการดังกล่าวท าให้ผู้ใช้บริการ Napster ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ ย่อมเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว   
   2)  ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
   ในส่วนนี้ การกระท าดังกล่าวจะต้องเป็นการกระท าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ หรือก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในสังคม  เช่น การใช้เพ่ือการศึกษา หรือการแสดง
ข่าว หรือ ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ เป็นต้น ส่วนงาน
ประเภทวรรณกรรมอ่ืน เช่น นวนิยาย หรือเรื่องสั้น บทประพันธ์ต่าง ๆ ต้องเป็นการใช้งานเพ่ือติชม 
วิจารณ์ เป็นต้น 
                                                           

 66 Sony Corporation of America v. Universal City Studios (Supreme Court of 
the United States, 1984) 

 67 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001) 
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3)  ปริมาณและสาระส าคัญของการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับงานอันมี
ลิขสิทธิ์ทั้งหมด  

   หลักเกณฑ์ข้อนี้ มิได้หมายความว่าการใช้การคัดลอกเพียงเล็กน้อย จะไม่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากแต่หมายความว่าแม้จะมีการคัดลอกมาน้อยเพียงใดก็ตาม แต่หากเป็นการ
คัดลอกในส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้วผู้กระท าการดังกล่าวย่อมไม่อาจอ้างหลักการใช้งานลิขสิทธิ์โดย
ชอบธรรมเพื่อยกเว้นความรับผิดได้  
   อย่างไรก็ตาม หากในทางพิจารณาศาลเห็นว่าการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
ทั้งหมด หรือในส่วนที่เป็นสาระส าคัญนั้นเป็นการใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม แม้จะเกิดความเสียหายแก่
ผู้สร้างสรรค์ ก็ถือว่าเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมได้68 

4)  ผลกระทบอันเกิดจากการใช้งานที่มีต่อตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ   
คุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์  

   หลักเกณฑ์ข้อนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเสียไป และผลประโยชน์ที่สาธารณะชนจะได้รับ โดยต้องพิจารณาว่าการใช้งาน
ดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคงานดังกล่าวลดลงหรือไม่ หรือเป็นสาเหตุให้ผลประโยชน์
ของผู้สร้างสรรค์ลดน้อยลงหรือไม่ หากส่งผลกระทบดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเกิดความเสียหายแก่ผู้สร้าง
สรรค์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว และไม่อาจอ้างการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมเพ่ือยกเว้ นความ
รับผิดได้ กรณีที่เป็นการใช้ที่ไม่กระทบต่อตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
เช่น การท าซ้ าหน้าปกของหนังสือ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหนังสือเล่มอ่ืนประกอบการวิจารณ์ ติ
ชม ซึ่งไม่กระทบต่อยอดขายของหนังสือดังกล่าว เป็นต้น 
  จากหลักเกณฑ์ทั้งสี่ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืน แม้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่หากเป็นการใช้ในลักษณะที่มีเหตุผล 
(Reasonable Manner)69 ย่อมเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม 
  3.3.1.2  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายถึงการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้อย่างชัดเจนใน The 
Copyright Act of 1976 มาตรา 501  แต่หากเป็นกรณีที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีความ
สลับซับซ้อนในกระบวนการละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากเทคโนโลยี ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้ถูกละเมิด และ
แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง การจะฟ้องบังคับให้ทุกคนต้องละเมิดลิขสิทธิ์ย่อมเป็นไปได้ยาก และต้อง
เสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก ในทางปฏิบัติเจ้าของลิขสิทธิ์จึงเลือกที่จะฟ้องผู้ให้บริการออนไลน์ซึ่งเป็นต้น
ทางท่ีท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น 
  อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการออนไลน์จะต้องรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรณีที่
เกิดข้ึนในระบบของตนย่อมเป็นการไม่เป็นธรรม และเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้ให้บริการไม่

                                                           

 68 William C. Walker, Fair Use: The Adjustable Tool for Maintaining Copyright 
Equilibrium, Louisiana Law Review 43 (1983): 750. 
 69 วัส ติงสมิตร, การศึกษาหรือวิจัยอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์, บทบัณฑิต 57, 1 
(มีนาคม 2557): 83. 
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สามารถควบคุมการกระท า หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทุกกรณี ดังนั้น ในปี 1988 
สหรัฐอเมริกาจึงได้ผ่านกฎหมาย The Digital Millennium Copyright Act 1988 (DMCA) เพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติม The Copyright Act of 1976 เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายส่วนนี้มาจากค าพิพากษาในคดี 
Relegious Tech. Ctr v. Netcom On-Line Communication Servs., Inc. 70 โดยศาลตัดสินว่า 
จ าเลยเปรียบเสมือนสื่อสายไฟที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านไปผ่านมาเท่านั้น ซึ่งไม่ต่างกับห้องสมุดหรือร้าน
หนังสือ และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จ าเลยจะควบคุมข้อความจ านวนมากที่เข้ามาอยู่ในระบบของ
จ าเลย ด้วยเหตุนี้จ าเลยจึงสมควรได้รับยกเว้นความรับผิด71 
  คดี Relegious Tech. Ctr v. Netcom On-Line Communication Servs., 
Inc.72 ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และได้สรุปเป็นกฎหมาย The Digital Millennium Copyright Act 
1988 (DMCA) ว่า ผู้ให้บริการออนไลน์จะต้องรับผิดอันเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
เมื่อใด โดยมาตรา 512 ของ DMCA ได้ก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการออนไลน์ (OSP: 
Online Service Providers) ไว้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท73 ดังนี้ 
   (1)  การสื่อสารชั่วคราว (Transitory Communications) 
   (2)  ระบบ Caching 
   (3)  การจัดเก็บข้อมูลบนระบบ หรือเครือข่ายโดยตรงถึงผู้ใช้ (Storage of 
Information on Systems or Networks at Direction of Users) และ 
   (4)  อุปกรณ์หาแหล่งข้อมูล (Information Location Tools) 
  ทั้งนี้ ค าว่า “ผู้ให้บริการ” หรือ “Service Provider” นั้น ปรากฏอยู่ใน มาตรา 
512(k)(1)(A) และ 512(k)(1)(B)74 โดย ในมาตรา 512(k)(1)(A) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า Service 

                                                           

 70 Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, 
Inc. (District Court, N.D. Cal., 1995) 
 71 สิริพร พินิจมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 47-48. 
 72 Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, 
Inc., 907 F. Supp. 1361 (District Court, N.D. Cal., 1995) 
 73 เรียบเรียงจาก The Digital Millennium Copyright Act of 1998, Copyright Office 
Summary, (December 1998), p. 8-13. 
 74 Section 512 of The Digital Millennium Copyright Act of 1988 
 (k) Definitions.—  
 (1) Service Provider. 
 (A) As used in subsection (a), the term ‘service provider’ means an entity 
offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online 
communications, between or among points specified by a user, of material of the 
user’s choosing, without modification to the content of the material as sent or 
received.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Technology_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Netcom_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Netcom_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Technology_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Netcom_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Netcom_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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Provider ว่าหมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งเสนอให้บริการรับส่ง (Transmission) หาเส้นทาง (Routing) 
และการจัดหาทางเชื่อมต่อเพ่ือการสื่อสารออนไลน์ ที่ ผู้ใช้บริการเลือกเอาไว้โดยไม่มีการแก้ไข 
ปรับปรุงเนื้อหาในการสื่อที่ได้ส่งหรือได้รับ ซึ่งในกรณีของมาตรา 512(k)(1)(A) นี้หมายถึงผู้ให้บริการ
การสื่อสารชั่วคราว  และในมาตรา 512(k)(1)(B) ได้บัญญัติว่า ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการ
ออนไลน์ หรือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าถึงเครือข่าย หรืออ านายความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว  
  โดยข้อจ ากัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งสี่ประเภท ได้แก่ 

1)  ข้อจ ากัดส าหรับการรับส่งข้อมูลชั่วคราว (Transitory 
Communication) 

DMCA มาตรา 51275 ได้บัญญัติถึงข้อจ ากัดความรับผิดของการสื่อสาร
ชั่วคราวเอาไว้ ว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่เสมือนท่อบรรจุข้อมูล ส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลจากที่หนึ่งบน
เครือข่ายไปยังอีกทีหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการส่งต่อ การหาเส้นทาง หรือ
การจัดหาทางเชื่อมต่อให้กับข้อมูล ซึ่งในการกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดส าเนาข้อมูลขึ้นระหว่างทาง
และเป็นการท าส าเนาชั่วคราวบนระบบปฏิบัติการของเครือข่ายโดยอัตโนมัติเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะ
ไม่ต้องรับผิดหากได้กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเริ่มต้นเกิดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผู้ให้บริการ 
(2)  การส่งต่อ การหาเส้นทาง การจัดหา การเชื่อมต่อ เกิดจากการ

ท างานโดนอัตโนมัติของระบบ โดยปราศจากการกระท าของผู้ให้บริการ 
(3)  ผู้ให้บริการต้องไม่ก าหนดผู้รับสื่อ 
(4)  ส าเนางานที่เกิดขึ้นระหว่างการรับส่งนั้นจะต้องไม่สามารถเข้าถึงได้

โดยบุคคลใดนอกเหนือจากผู้รับเท่านั้น และถูกจัดเก็บไว้ในระบบในระยะเวลาที่สมควรตามความ
จ าเป็นในการท างานของระบบเท่านั้น 

(5)  ต้องเป็นการส่งต่อไปโดยปราศจากการแก้ไขใด ๆ76 
2)  ข้อจ ากัดความรับผิดส าหรับระบบการส าเนาข้อมูลเพื่อเรียกซ้ า 

(System Caching) 
DMCA มาตรา 512(b)77 ได้จ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการรักษาส าเนา

งานที่ท าขึ้นโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ให้บริการ และข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังสมาชิกโดยตรง ผู้

                                                                                                                                                                      

 (B) As used in this section, other than subsection (a), the term ‘service 
provider’ means a provider of online services or network access, or the operator of 
facilities therefor, and includes an entity described in subparagraph (A). 
 75 Section 512 of The Digital Millennium Copyright Act of 1988 

(a) Transitory Digital Network Communications 
 76 The Digital Millennium Copyright Act of 1998, U.S. Copyright Office 
Summary, 1998, p.10. 
 77 Section 512 of The Digital Millennium Copyright Act of 1988 
 (b) System Caching. 
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ให้บริการจะเก็บรักษาสิ่งนั้นเพ่ือภายหลังมีคนต้องการสื่ออย่างเดียวกันนี้ก็สามารถส าเนางานที่รักษา
ไว้ได้เหมือนกับว่าได้รับสื่อจากแหล่งข้อมูลเดิมบนเครือข่าย โดยผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดก็ต่อเมื่อ
ผู้ให้บริการได้ด าเนินการตามมาตรา 512(b)(2) ดังต่อไปนี้ 

(1)  เนื้อหาของสื่อที่ถูกเก็บรักษาต้องไม่ถูกแก้ไข  
(2)  ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ Refreshing 

โดยส าเนาของสื่อนั้นจะต้องถูกแทนที่ด้วยสื่อจากแหล่งเดิมทันที โดยสอดคล้องกับระเบียบเกี่ยวกับ
การสื่อสารข้อมูลที่มีมาตรฐานในอุตสาหกรรมที่ยอมรับได้เป็นการทั่วไป 

(3). ผู้ให้บริการต้องไม่แทรกแซงการท างานของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
รับส่งข้อมูลระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูล 

(4)  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้ก าหนดมาตรการการจ ากัดการเข้าถึง 
ข้อมูล เช่นการก าหนด Password ผู้ให้บริการต้องจ ากัดการเข้าถึงสื่อของผู้ใช้ตามเงื่อนไขการเข้าถึง
เช่นว่านั้นด้วย 

(5)  ข้อมูลใด ๆ ที่ถูกส่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการจะต้องท าการ 
ลบ (Remove) หรือปิดกั้น (Blocked) ทันท ีเมื่อไดร้ับแจ้งให้ลบหรือปิดกั้น 
   ข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 512(b) มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้ให้บริการ
ประเภทผู้ให้บริการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Access Provider) ที่ได้ท าส าเนาข้อมูลเนื่องจากการใช้ระบบ
การส าเนาข้อมูลเพื่อเรียกซ้ า (System Caching) 

3)  ข้อจ ากัดความรับผิดส าหรับการจัดเก็บข้อมูลตามค าสั่งของผู้ใช้บริการ
ไว้บนระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( Information on 
Systems or Networks at Direction of Users)  

DMCA มาตรา 512(c)78 ได้ก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์เอาไว้ โดยผู้ให้บริการจะไม่มีความผิดก็ต่อเมื่อได้กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ให้บริการต้องไม่รู้ถึงการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
(2)  หากผู้ให้บริการเป็นผู้มีอ านาจควบคุมการใช้บริการ ผู้ให้บริการ 

จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น และ 
(3)  เมื่อได้รับการแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะต้อง 

ท าการปิดกั้น หรือน าเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบทันที 
   จะเห็นได้ว่า ข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 512(c) นั้น จะน าเรื่องการ
รับรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์มาพิจารณาประกอบด้วย อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ได้รับการแจ้งถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์จากการให้บริการของตนแล้ว ผู้ให้บริการย่อมอ้างไม่ได้ว่าตนไม่รู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
ดังกล่าว 

                                                           

 78 Section 512 (c) of The Digital Millennium Copyright Act of 1988 
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4)  ข้อจ ากัดความรับผิดส าหรับเครื่องมือชี้แหล่งที่ตั้งข้อมูล (Information 
Location Tools) 

ข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 512(d)79 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการ
จากการที่ตนได้อ้างถึงหรือเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องมือชี้แหล่งที่ตั้งข้อมูล รวมถึงเครื่องมือประเภทอ่ืนที่
ท างานในลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น Hyperlink Online Directories หรือ Search Engine เป็นต้น 
โดยผู้ให้บริการจะได้รับผลตามมาตราดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ให้บริการต้องไม่รู้ถึงการกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(2)  หากผู้ให้บริการเป็นผู้มีอ านาจควบคุม ต้องไม่ได้รับประโยชน์จาก

การกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น และ 
(3)  เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะต้องปิด

กั้นหรือน าเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบทันที 
 
 3.3.2  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 
  3.3.2.1  หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Dealing) 
  กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้
โดยเรียกว่า การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Dealing) โดยค าว่า ปฏิบัติ (Dealing) มีความหมายกว้าง
กว่าค าว่า ใช้ (Use) เพราะการคัดลอกงานของผู้อื่นในบ้านของตนอาจถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ได้ แม้จะไม่มีใครอ่ืนเกี่ยวข้องด้วยก็ตาม รัฐบาลอังกฤษคัดค้านความพยายามที่จะเปลี่ยนค าว่าการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมไปเป็นการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) ของสหรัฐอเมริกา เพราะว่าความหมายของค า
ว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมในประเทศอังกฤษเป็นที่เข้าใจดีอยู่แล้ว80 
  การอ้างถึงหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีได้ 3 กรณีด้วยกัน คือ 
   1)  การปฏิบัติที่เป็นธรรมเพื่อการวิจัยหรือศึกษาส่วนบุคคล 
   2)  การวิจารณ์หรือประเมินผล 
   3)  การรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน 
  ในส่วนของการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม 
ของสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาเอาไว้ว่า จะต้องไม่ขัดต่อการ
แสวงหาผลประโยชน์จากงานนั้นตามปกติ และไม่กระทบกระเทือนถึงประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
เกินสมควร ซึ่งประเทศไทยก็ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาในการพิจารณา  แต่ส าหรับ
ประเทศอังกฤษมิได้มีการบัญญัติถึงหลักการพิจารณาเอาไว้ 
  อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่าง
ชัดเจนก็ตาม แต่การจะพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาลก็จะ
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้ ปริมาณของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกน าไปใช้ แรงจูงใจในการใช้ 
และผลกระทบของการใช้ต่อตลาดและคุณค่าของงานลิขสิทธิ์อยู่นั่นเอง 

                                                           

 79 Section 512 (d) of The Digital Millennium Copyright Act of 1988 
 80 วัส ติงสมิตร, เรื่องเดิม, หน้า 85.  
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  3.3.2.2  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  สืบเนื่องจากการที่ประเทศอังกฤษได้ยอมรับเอาหลักกฎหมายของประชาคมยุโรปว่า
ด้วยสาระส าคัญของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์81 และได้ประกาศใช้เป็น The Electronic 
Commerce (EC Directive) Regulations 200282 โดยได้มีการก าหนดนิยามความหมาย ความรับ
ผิด และข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการไว้ 
  โดยได้นิยามความหมายของผู้ใช้บริการเอาไว้ว่า หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการอย่างใด 
ๆ ในรูปของเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล การบีบอัดข้อมูลดิจิตอล และเก็บ
รักษาข้อมูลตามค าสั่งของผู้ใช้บริการเฉพาะรายซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและเป็นการให้บริการ
โดยทั่วไปเพ่ือได้รับค่าตอบแทน 
  เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้การใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้ย่อม
ส่งผลเสียต่อผู้ให้บริการ และกระทบต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้ เพ่ือให้ผู้ให้บริการสามารถยกเว้นความรับผิดซึ่งมิได้
เกิดข้ึนจากตน หรือตนไม่อาจควบคุมได้ขึ้น โดยเรียกมาตรการดังกล่าวว่า “Safe Harbor” 
  ในส่วนของข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการนั้น The Electronic Commerce 
(EC Directive) Regulations 2002 ได้ก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้ 3 กรณี ดังนี้ 

1)  ข้อจ ากัดความรับผิดในฐานะท่ีเป็นเพียงตัวกลางในการรับส่งข้อมูล 
(Mere Conduit) 

The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 
มาตรา 1783 ได้ก าหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ให้บริการรับส่งข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้
จัดเตรียมมา หรือให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่าย ไม่ต้องรับผิดหากปรากฏว่าผู้ให้บริการ
ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการรับส่ง ไม่ได้เลือกตัวผู้รับ และไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่รับส่ง 

การให้บริการตามมาตรา 17 นี้ ยังหมายความรวมถึงการให้บริการที่ท าโดย
อัตโนมัติในลักษณะที่ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางรับส่งข้อมูล และมีการท าส าเนาเอาไว้เป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือส่งต่อ และเก็บข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น 

2)  ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการส าเนาข้อมูลเพ่ือเรียกซ้ า (System 
Caching) 

The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 
มาตรา 1884 ได้ก าหนดเอาไว้ให้ผู้ให้บริการที่ได้ให้บริการรับส่งข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมา 

                                                           

 81 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 
June 2000 on certain legal aspects of information society service, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic  Commerce)  
 82 The Electronic Commerce (EU Directive) Regulations 2002, Sl 2000/2013 
 83 Section 17 of The Electronic Commerce 
 84 Section 18 of The Electronic Commerce 
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ไม่ต้องรับผิดหากปรากฏว่ามีการท าส าเนาชั่วคราวโดยอัตโนมัติในลักษณะที่ผู้ให้บริการเป็นเพียง
ตัวกลางในการรับส่งข้อมูล และท าการจัดเก็บข้อมูล (Caching) ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การรับส่ง
ข้อมูลในครั้งต่อไปเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องกระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่แก้ไขข้อมูล 
(2)  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล 
(3)  ต้องไม่ปฏิเสธระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติโดย 

ทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งว่าด้วยการท าให้ข้อมูลใหม่อยู่เสมอ (Updating) 
(4)  ผู้ให้บริการต้องไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบด้วย 

กฎหมายที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ใช้รับข้อมูล 
(5)  ผู้ให้บริการได้ลบหรือยุติการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รู้ว่าแหล่งข้อมูลต้น 

ทางได้ถูกลบ หรือยุติการเข้าถึง หรือทันทีที่ศาลได้สั่งให้ลบหรือยุติการเข้าถึง 
3)  ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล (Hosting) 
The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 

มาตรา 1985 ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการได้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมาไม่ต้อง
รับผิดหากปรากฏว่าผู้ให้บริการไม่รู้ถึงการกระท าหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือแม้กระทั่งเมื่อได้มีการ
แจ้งถึงการกระท าความผิดแล้ว แต่การแจ้งดังกล่าวมิได้ท าให้ผู้ให้บริการได้รู้ถึงของการกระท า
ความผิดนั้น  หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รู้ถึงการกระท าผิดนั้น และได้ยุติการเข้าถึงหรือลบข้อมูลนั้น
โดยทันที ทั้งนี้ต้องไม่ปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้ท าการจัดเก็บข้อมูลภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ 

แม้ The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 ได้
มีการก าหนดถึงข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้ 3 กรณี คือ ข้อจ ากัดความรับผิดในฐานะที่
เป็นเพียงตัวกลางในการรับส่งข้อมูล ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการส าเนาข้อมูลเพ่ือเรียกซ้ า และ
ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล โดยไม่ได้มีการก าหนดถึงข้อจ ากัดความรับผิดของผู้
ให้บริการชี้แหล่งที่ตั้งข้อมูลเอาไว้ดังเช่นที่ปรากฏใน DMCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม 
ใน CDPA มาตรา 28 A86 ก็ได้เพ่ิมข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้อีกกรณีหนึ่ง คือ การ
ท าซ้ าชั่วคราวเอาไว้ โดยได้ก าหนดให้การท าซ้ าต่องานวรรณกรรมแต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และฐานข้อมูล งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม งานเรียบเรียงสิ่งพิมพ์ งานบันทึกเสียงและภาพยนตร์ 
ไม่ถือว่าเป็นการกระท าอันละเมิดลิขสิทธิ์  หากปรากฏว่าการท าซ้ าดังกล่าวเป็นการกระท า
เพียงชั่วคราวซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการทางเทคโนโลยี และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1)  เพ่ือให้การับส่งในเครือข่ายระหว่างบุคคลที่สามที่กระท าผ่าน 
ตัวกลางสามารถด าเนินไปได้ หรือ 

(2)  เพ่ือให้การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายสามารถ
กระท าได้ 

                                                           

 85 Section 19 of The Electronic Commerce 
 86 Section 28A of The Copyright, Designs and Patents Act 1988 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากเป็นการส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพียงเพ่ือการส่งต่อ  
(Transient Copy) ซึ่งได้กระท าโดยผู้ให้บริการประเภทผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access 
Provider) ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างบุคคลที่สามเท่านั้น และการท าส าเนาชั่วคราวเพ่ือส่งต่อข้อมูล (Transient Copy) หรือการ
ส าเนาข้อมูลเพ่ือเรียกใช้ (System Caching) เป็นการกระท าทางเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการรับส่ง
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
 3.3.3  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศสวีเดน 
  3.3.3.1  ข้อยกเว้นในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
  ในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสวีเดนนั้น แม้ว่า
ประเทศสวีเดนไม่ได้มีการบัญญัติถึงหลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยธรรมดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการบัญญัติถึง
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้เลย โดย The Copyright Act of 1960  มีการก าหนดข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้หลายประการด้วยกัน เช่น ข้อยกเว้นส าหรับการท าซ้ าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ตามมาตรา 12 การใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 14 การท าซ้ าโดยบรรณารักษ์ตามมาตรา 
16 หรือ ข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่บกพร่องในความสามารถ ตามมาตรา 17 เป็นต้น 
  เห็นได้ว่า แม้จะไม่มีการบัญญัติรับรองถึงหลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยธรรม หรือ
หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม แต่ประเทศสวีเดนก็ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้
หลายประการซึ่งการยกเว้นดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือป้องรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และ
การใช้งานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  3.3.3.2  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  ค าจ ากัดความของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ปรากฏอยู่ใน Directive 98/34/EC และ 
Directive 98/84/EC หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการอย่างใด ๆ เพ่ือได้รับค่าตอบแทน โดยให้บริการ
จัดหาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประมวลผล หรือ การเก็บรักษาข้อมูลตามค าสั่งของผู้ใช้บริการ
ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง87 
  ในส่วนข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศสวีเดนนั้น มี
ลักษณะเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ เนื่องจากยอมรับหลักเกณฑ์ของ EC Directive เช่นเดียวกับ
ประเทศอังกฤษ โดยได้มีการก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเอาไว้ 3 กรณี คือ  

1)  ข้อจ ากัดความรับผิดในฐานะตัวกลางในการรับส่งข้อมูล (Mere 
Conduit) 

ปรากฏอยู่ใน Section 4  ของ The 2001/32/EC Directive Article 12 
ซึ่งก าหนดเอาไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ให้บริการรับส่งข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมา หรือ
ให้บริการเพ่ือให้ผู้บริการเข้าสู่เครือข่าย ไม่ต้องรับผิดหากปรากฏว่าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการ
รับส่ง ไม่ได้มีส่วนเลือกตัวผู้รับ และไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่รับส่งนั้น  

                                                           

 87 เรียบเรียงจาก Hans H. Lidgard, op. cit., p. 222-223. 
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ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการให้บริการที่ท าโดยอัตโนมัติ และมีการท า
ส าเนาเอาไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อส่งต่อ และเก็บข้อมูลเอาไว้ชั่วระยะเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น 

2)  ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการส าเนาข้อมูลเพื่อเรียกซ้ า (System 
Caching) 

ปรากฏอยู่ใน Section 4  ของ The 2001/32/EC Directive Article 13 
โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการที่ได้ให้บริการรับส่งข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมา ไม่ต้องรับผิดหาก
ปรากฏว่ามีการท าส าเนาชั่วคราวโดยอัตโนมัติในลักษณะที่ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล 
และท าการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรับส่งข้อมูลในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องกระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่แก้ไขข้อมูลใด ๆ 
(2)  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล 
(3)  ต้องไม่ปฏิเสธระเบียบต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติ

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งว่าด้วยการท าให้ข้อมูลใหม่อยู่เสมอ (Updating) 
(4)  ผู้ให้บริการต้องไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบด้วย

กฎหมายที่ได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ใช้ข้อมูล 
(5)  ผู้ให้บริการได้ลบหรือยุติการเข้าถึงข้อมูลทันทีที่ได้รู้ว่าแหล่งข้อมูล

ต้นทางนั้นถูกลบหรือยุติการเข้าถึง หรือทันทีท่ีศาลได้สั่งให้ลบหรือยุติการเข้าถึง 
3)  ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล (Hosting) 

   ปรากฏอยู่ใน Section 4  ของ The 2001/32/EC Directive Article 14 
โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการจัดเตรียมมา ไม่ต้องรับผิดหากปรากฏ
ว่าผู้ให้บริการไม่รู้ถึงการกระท าหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือแม้กระทั่งเมื่อได้มีการแจ้งการกระท า
ความผิดแล้ว แต่การแจ้งดังกล่าวมิได้ท าให้ผู้ให้บริการรู้ถึงการกระท าความผิดนั้น หรือในกรณีที่ผู้
ให้บริการไดรู้้ถึงการกระท าความผิดนั้นและได้ยุติการเข้าถึงหรือลบข้อมูลดังกล่าวทันที 
   อีกท้ัง The Copyright Act of 1960 ของประเทศสวีเดน มาตรา 11A88 ก็
ได้ก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการในเรื่องของการท าซ้ าชั่วคราวเอาไว้อีกกรณีหนึ่งด้วย 

                                                           

 88 Section 11a of The Copyright Act of 1960 
 The provisions of section 2 in regard to the right to make copies of a work 
shall not apply to temporary reproduction: 
  (1) which is transient or incidental, 
  (2) which is an integral and essential part of a technological process, 
  (3) the sole purpose of which is to enable a transmission of a work in 
a network between third parties by an intermediary or a lawful use of a work, and 
  (4) which has no independent economic significance. 
 The provision of subsection 1 shall not apply to a computer program or to a 
database. 
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โดยได้ก าหนดเอาไว้ว่า บทบัญญัติในมาตรา 2 ที่กล่าวถึงสิทธิในการท าซ้ า ไม่น ามาใช้กับกรณีของการ
ท าซ้ าชั่วคราว 
 
 3.3.4  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศไทย 
  3.3.4.1  หลักการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair Use Doctrine) 
  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติถึงการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบ
ธรรม ซึ่งเป็นข้อจ ากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้ในมาตรา 32 -43 เพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะหรือให้บุคคลอื่นซึ่งใช้สิทธิโดยสุจริต โดยสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

  1)  ข้อยกเว้นในบททั่วไป 
   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 3289 วรรคแรก บัญญัติว่า 
“การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระบทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์”  
   จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า กรณีของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
หากได้กระท าไปตามองค์ประกอบสองประการ การกระท าดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
คือ ต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจะต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร หากได้กระท าไปครบ
องค์ประกอบทั้งสองข้อ ย่อมถือได้ว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
   ในส่วนของ มาตรา 32 วรรคสองนั้น ได้ก าหนดถึงลักษณะของการกระท าที่
ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยต้องเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ก) เพ่ือการศึกษาวิจัย 
ข) เพ่ือใช้ประโยชน์เอง 
ค) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงาน 
ง) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน 
จ) การท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ใน

การพิจารณาของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว 

ฉ) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอน อันมิใช่เพื่อหาก าไร 

ช) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าบทสรุปโดย
ผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือสถาบันศึกษา 

ซ) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
   ทั้งนี้สาเหตุที่มาตรา 32 วรรคสองไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เนื่องจาก ล้วน
แล้วแต่เป็นการกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การกระท าดังที่ได้กล่าว

                                                           

 89 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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มาข้างต้นจะต้องเป็นการกระท าที่ไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  ดังนั้น 
แม้จะเป็นการกระท าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคสอง แต่หากเป็นการขัดต่อมาตรา 32 วรรค
แรกแล้ว ผู้กระท าย่อมไม่อาจอ้างว่าตนได้กระท าการอันเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

2)  ข้อยกเว้นที่บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ 
   ข้อยกเว้นในกรณีนี้ได้แก่ ข้อยกเว้นตามมาตรา 33 ถึง 43 ซึ่งเป็นการ
บัญญัติเอาไว้เฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีท่ีมีการอ้างอิงแหล่งที่มา (มาตรา 33)  
(2)  ข้อยกเว้นส าหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด (มาตรา 34 )  
(3)  ข้อยกเว้นส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรา 35)  
(4)  ข้อยกเว้นส าหรับการแสดงนาฏกรรมหรือดนตรีกรรม (มาตรา 36) 
(5)  ข้อยกเว้นส าหรับงานศิลปกรรม (มาตรา 37 39 และ 40)  
(6)  ข้อยกเว้นส าหรับงานสถาปัตยกรรม (มาตรา 38 และ 41) 
(7)  ข้อยกเว้นส าหรับงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ในภาพยนตร์ (มาตรา 42)  
(8)  ข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 43) 

   อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นตามมาตรา 33 ถึง 43 ก็ยังคงอยู่ภายใต้หลักของ
มาตรา 32 วรรค 1 เช่นกัน ดังนั้นหากการกระท าดังกล่าวต้องเป็นการกระท าที่ไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย 
  3.3.4.2  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: 
ISP) ของประเทศไทยนั้น ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 มาตรา 32/3  
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 มาตรา 32/3 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติ
ว่า “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น”  
  เห็นได้ว่า สาระส าคัญของมาตรานี้มีขึ้นก็เพ่ือให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถระงับยับยั้ง
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตได้โดยอาศัยอ านาจของศาล โดยได้บัญญัติถึงรูปแบบค า
ร้องเอาไว้ในวรรคสาม 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ยังได้บัญญัติถึงความหมายของ “ผู้ให้บริการ” 
เอาไว้ใน วรรคสอง แห่งมาตรา 32/3 โดยให้หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (1)  ผู้ให้บริการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต (Access Service Provider)  
   (2)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
(Host Service Provider)  
  โดยกฎหมายมาตรานี้ได้บัญญัติภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไว้อย่าง
ชัดเจนในการก ากับดูแลเนื้อหาที่ปรากฏในระบบของตน ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดต่อการ
กระท าท่ีอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระท าตามค าสั่งของศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด และผู้
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ให้บริการไม่ใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 
อีกทั้งในวรรคสุดท้ายยังได้ก าหนดยกเว้นความรับผิดในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามค าสั่งศาลเอาไว้ด้วย 
 
ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
         ประเทศ 
ประเด็น 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน ไทย 

ข้อยกเว้นในการ
ใช้สิทธิแต่เพียง
ผู้ เ ดี ย ว ข อ ง
เจ้าของลิขสิทธิ์ 

หลั กการ ใช้ ง าน
อันมีลิขสิทธิ์ โดย
ธรรม (Fair Use) 
ปรากฏอยู่ในThe 
Copyright Act 
of 1976 มาตรา 
107  

หลักการปฏิบัติที่ เป็น
ธรรม (Fair Dealing) 
มี 3 กรณี คือ 
1 . ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
ธรรมเพ่ือการวิจัยหรือ
ศึกษาส่วนบุคคล 
2. การวิจารณ์  
และประเมินผล 
3. การรายงาน
เหตุการณป์ระจ าวัน 

ไม่มีหลั กการใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์
โ ดยธร รม  และ
หลักการปฏิบัติที่
เป็นธรรม 

หลักการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์โดย
ธรรม (Fair Use)
พระราชบัญญัติ
ลิ ข สิ ท ธิ์  พ . ศ . 
2537 มาตรา 32 
ถึง 43 

 
  



61 

ตารางท่ี 3.3  เปรียบเทียบข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 

ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
              ประเทศ 
ประเด็น 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน ไทย 

ข้อจ ากัดความรับผิด
ของการส าเนาข้อมูล
ชั่วคราวเพื่อการส่งต่อ
ข้อมูล (Transient-
Copy) 

DMCA มาตรา 
512(a) 

EC Directive 
2002 ข้อ 17 
และ CDPA 
มาตรา 28A 

EC Directive 
2001/32 Section 
4 Article 12 และ 
The Copyright 
Act of 1960 
มาตรา 11A 

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2558 มาตรา 
32/2 

ข้อจ ากัดความรับผิด
ของการส าเนาข้อมูล
เพื่อเรียกซ้ า 
(Caching) 

DMCA มาตรา 
512(b) 

EC Directive 
2002 ข้อ 18 

EC Directive 
2001/32 Section 
4 Article 13 

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2558 มาตรา 
32/2 

ข้อจ ากัดความรับผิด
ของการจัดเก็บข้อมูล 
(Hosting) 

DMCA มาตรา 
512(c)(1) 

EC Directive 
2002 ข้อ 19 

EC Directive 
2001/32 Section 
4 Article 14 

พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2558 มาตรา 
32/3 

ข้อจ ากัดความรับผิด
ของการชีแ้หล่งที่ตั้ง
ของข้อมูล 
(Information 
Location) 

DMCA มาตรา 
512(d) 

- - - 

ข้อก าหนดส าหรับการ
แจ้งให้ผู้บริการ
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์บน
อินเทอร์เน็ต 

DMCA มาตรา 
512 (c)(2) 
และ (3) 

- - พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2558 มาตรา 
32/3 

 
 



 

 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์ความรับผิดของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมดิลิขสทิธิ์ 

ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิทางทรัพย์สิน (Property Right) ที่ผู้สร้างสรรค์
จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ขึ้น  ซึ่งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ย่อม
เป็นงานที่มีคุณค่าในตัวเอง และน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น ผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์จึงสมควรได้รับความคุ้มครองเพ่ือให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
อย่างเต็มที่  
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก มีระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นส่งผลให้
วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่ท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิด
วิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อนตามไปด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent Protocol 
 จากที่ได้กล่าวเอาไว้ในบทก่อนหน้านี้แล้วว่า BitTorrent เป็น Protocol ที่รับส่งข้อมูลแบบ 
Peer To Peer (P2P) แต่มีลักษณะพิเศษหลายประการที่ท าให้การใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่าง
สะดวก และรวดเร็วกว่าการใช้โปรแกรมที่ใช้การรับส่งแบบ Peer to Peer (P2P) อ่ืน ด้วยเหตุนี้เอง 
ท าให้ BitTorrent ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น แม้ว่าการ
รับส่งข้อมูลผ่านการใช้ BitTorrent จะมีขั้นตอนการใช้งานที่มากกว่าการรับส่งในรูปแบบอ่ืนก็ตาม แต่
ขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงท าให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวกแก่ผู้ให้บริการ
มากขึ้นด้วย กล่าวคือ ในการรับส่งข้อมูลแบบ Client Server ผู้ท าการอัพโหลดจะต้องท าการอัพ
โหลดไฟล์ต้นฉบับนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล (Hosting) ซึ่งหากเป็นข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการอัพโหลดก็จะมากขึ้นตามไปด้วย และในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถ
ใช้งานได้ จะส่งผลให้ไม่อาจท าการดาวน์โหลดข้อมูลใดได้ แต่ในกรณีของ BitTorrent นั้น ข้อมูลที่
จะต้องท าการอัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ BitTorrent ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับ แต่เป็น Torrent 
Files ซึ่งมีขนาดเล็ก ท าให้สามารถอัพโหลด ดาวน์โหลด และจัดเก็บได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม การ
รับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent มักเป็นการรับส่งไฟล์ข้อมูล เพลง ภาพยนตร์ หรือซอร์ฟแวร์ที่เป็นงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 เมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยจะเห็นว่า แม้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยจะมุ่งคุ้มครอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการที่จะกระท าการใด ๆ 
ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนก็ตาม แต่เนื่องจากการเติบโตและพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยี ท าให้วิธีการ
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์พัฒนาตามไปด้วย ส่งผลให้กฎหมายลิขสิทธิ์ ของไทยไม่อาจ
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ครอบคลุมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และก าหนดความรับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ BitTorrent เป็นเครื่องมือในการ
ละเมิดลิขสิทธิ์  
 เมื่อกล่าวถึงความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์จากการรับส่งข้อมูลผ่าน BitTorrent Protocol 
จะต้องแยกพิจารณาว่า ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความรับ
ผิดในทางแพ่ง ซึ่งหมายถึง ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิด และ ความรับผิดในทางอาญา โดยในบท
นี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นที่จะท าการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ความรับผิดของผู้ใช้บริการ BitTorrent 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า ผู้ใช้บริการ BitTorrent คือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มของการ
รับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน โดยผู้ใช้บริการประกอบด้วยผู้สร้าง Torrent Files (.torrent) 
ผู้อพัโหลด และผู้ดาวน์โหลด โดยผู้ศึกษาจะขอแยกพิจารณาถึงความรับผิดของบุคคลเหล่านี้เป็นหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 4.1.1  ความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files (.torrent) 
 ก่อนที่จะพิจารณาถึงความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files ต้องเข้าใจถึงความหมาย และ
ลักษณะการกระท าการของผู้สร้าง Torrent Files ก่อน 
 Torrent Files หรือ .torrent คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่บรรจุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการ
เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน โดยผ่านการใช้ Torrent Client เช่น BitComet หรือ utorrent 
เป็นต้น โดยภายใน Torrent Files จะไม่มีการบรรจุเอาส่วนใดของงานต้นฉบับเอาไว้ หากแต่
ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับให้ Torrent Client ใช้ตรวจสอบ และท าการเชื่อมต่อเท่านั้น เช่น 
ชื่อไฟล์ ขนาดของไฟล์ และจ านวนชิ้นส่วน เป็นต้น กล่าวได้ว่า Torrent files ท าหน้าที่เป็นสะพานใน
การเชื่อมต่อ  
 ในส่วนของการสร้าง Torrent Files นั้น ผู้สร้างต้องท าการติดตั้ง Torrent Client ก่อน เช่น 
BitComet หรือ uTorrent เป็นต้น โดยสามารถสร้าง Torrent Files ผ่านฟังก์ชั่นของ Torrent 
Client โดยเลือกไฟล์ต้นทางตามที่ต้องการ 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการสร้าง Torrent Files นั้น ผู้สร้างจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการโดยการจัดเก็บ 2 สิ่งเอาไว้ในอุปกรณ์ของตนก่อน ได้แก่ Torrent Client และ ไฟล์ต้นฉบับ 
เพ่ือใช้ในการสร้าง Torrent Files 
 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการกระท าการของผู้สร้าง Torrent Files มีประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาว่าการสร้าง Torrent Files เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ ผู้ศึกษาได้แยกพิจารณาเป็น
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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  4.1.1.1  ปัญหาการสร้าง Torrent Files กับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์  
  เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการท าซ้ าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ สวีเดน และไทย ตามท่ีกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 เห็นว่า 
  การท าซ้ าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม The Copyright Act of 
1976 มาตรา 106 หมายถึง การท าซ้ าในรูปแบบของส าเนา (Copies) หรือโสตวัสดุ (Phonorecord)  
  ในส่วนของประเทศอังกฤษ ได้มีการอธิบายความหมายของการท าซ้ าเอาไว้ใน 
Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 17 ว่าหมายถึง การท าขึ้นใหม่ 
(Reproduction) ไม่ว่าจะได้กระท าด้วยวิธีการใด และนอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการจัดเก็บ 
(Store) งานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บในรูปแบบใด และจัดเก็บในระยะเวลา
เท่าใด เช่นการจัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอัพโหลดและการดาวน์โหลดงานบน
อินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย  
  ในกรณีของประเทศสวีเดนนั้น The Copyright Act of 1960  มาตรา 2 ก็ได้
บัญญัติในทางเดียวกันว่า ผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนได้
สร้างสรรค์ขึ้น โดยการควบคุม (Control) การท าขึ้นใหม่ (Reproduction) หรือการเผยแพร่งานสู่
สาธารณะ 
  โดยในวรรคที่สองของมาตรา 2 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า การท าขึ้นใหม่ (Reproduction) 
ประกอบด้วย การท าส าเนางานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และท าขึ้นอย่างถาวร 
หรือเป็นเพียงการท าชั่วคราว และไม่ว่าจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดก็ตาม และยังหมายความรวมถึง
การส่งต่อ (Transfer) งานไปสู่อุปกรณ์อ่ืนด้วย 
  เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทยนั้น การท าซ้ า 
ได้ถูกนิยามความหมายเอาไว้ในมาตรา 4 ว่า “การท าซ้ า หมายถึง การคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีการใด 
เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จาก
ส าเนา หรือจากการโฆษณา ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน...” 
  เห็นได้ว่าทั้งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน และประเทศไทย 
ต่างก็ได้นิยามความหมายของการท าซ้ าเอาไว้ว่าเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ (Exclusive 
Rights) ในการที่จะท าซ้ าโดยการคัดลอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งได้กระท าในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญของงานสร้างสรรค์นั้น  ซึ่งเป็นการบัญญัติเอาไว้อย่างกว้างเพ่ือประโยชน์ในการตีความ
และปรับใช้ได้กับยุคสมัยแม้ว่าเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะได้บัญญัติเอาไว้อีกว่า “...เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ...” แต่ก็ไม่ได้เป็นการบัญญัติจ ากัดความหมายของ
การท าซ้ า หากแต่เป็นการยกตัวอย่างลักษณะของการท าซ้ าเอาไว้เท่านั้น 
  นอกจากนี้ ยังมีค าพิพากษาของศาลที่กล่าวถึงการท าซ้ าผ่านกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์เอาไว้ด้วย เช่น ส่วนหนึ่งของค าพิพากษาคดี A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.90 

                                                           

 90 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001) 
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ศาลได้วินิจฉัยว่า “แม้การกระท าของ Napster จะถือไม่ได้ว่าเป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร แต่การ
ดาวน์โหลดและการอัพโหลดไฟล์เพลง ถือได้ว่าเป็นการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ ... ” หรือ ในคดี 
Universal Music v. Sharman License Holdings91 โดย Sharman เป็นผู้ควบคุม Kazaa ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้ส าหรับรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer โดยท าหน้าที่เป็นสื่อกลางท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้ โดยศาลได้ตัดสินว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการที่ท าการรับส่งข้อมูล
ระหว่างกัน เป็นการท าซ้ าสิ่งบันทึกเสียงของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาต92 
  ดังนั้น การคัดลอกข้อมูลใด ๆ ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ และท าการจัดเก็บ
ข้อมูลนั้นเอาไว้ในหน่วยความจ า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจ าชั่วคราว หรือหน่วยความจ าถาวรของ
เครื่อง ย่อมเป็นการท าซ้ าตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ทั้งสิ้น 
  จากความหมายของการท าซ้ าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับลักษณะของการ
กระท าการของผู้สร้าง Torrent Files เห็นได้ว่า ในการสร้าง Torrent Files นั้น ไม่ได้เกิดการคัดลอก
ใด ๆ จากงานต้นฉบับ หากแต่เป็นการรวบรวมและสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อและ
ท าให้การดาวน์โหลดเกิดขึ้นได้เท่านั้น โดยภายใน Torrent Files ก็ไม่ได้บรรจุส่วนหนึ่งส่วนใดของ
งานต้นฉบับเอาไว้แต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่ามีการคัดลอกในส่วนอันเป็นสาระส าคัญของงานได้ ดังนั้น 
การสร้าง Torrent Files จึงไม่เป็นการท าซ้ าอันถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  แม้ว่าการสร้าง Torrent Files ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการท าซ้ าตามความหมายแห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ก็ตาม แต่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจากการ
เตรียมการที่ต้องกระท าเพ่ือสร้าง Torrent Files ได้ กล่าวคือ ผู้สร้าง Torrent Files ต้องท าการ
ติดตั้ง Torrent Client และจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับเอาไว้ในอุปกรณ์ของตนก่อน ดังนั้น กรณีดังกล่าวย่อม
มีการคัดลอกเกิดขึ้น โดยการคัดลอกนั้น ก่อให้เกิดไฟล์ใหม่ขึ้นซึ่งมีลักษณะเหมือนกับไฟล์ต้นทางทุก
ประการ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการท าซ้ า ซึ่งอาจต้องรับผิดหากได้กระท าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มี
อ านาจ 
 

                                                           

 91 Universal Music v. Sharman License Holding (Federal Court of Australia, 
2006) 
 

92 อริศรา คันสนีย์วิทยกุล, ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี BitTorrent 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หนา้ 83. 
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ภาพที่ 4.1  การเตรียมการสร้าง Torrent Files 
 
  ในส่วนของความรับผิดจากการท าซ้ าในช่วงการเตรียมการสร้าง Torrent Files 
สามารถแยกออกได้เป็น 2 กรณี คือ 

1)  เป็นการท าซ้ าไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์อ่ืนมาไว้ในหน่วยความจ าถาวรของ
คอมพิวเตอร์  

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การท าซ้ านั้นไม่ว่าจะได้กระท าด้วยวิธีการใดก็ตาม 
หากได้กระท าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สร้าง  Torrent 
Files ได้ท าการคัดลอก ไฟล์ต้นฉบับซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะได้บรรจุเอาไว้ในวัตถุใดก็ตามมา
บรรจุเอาไว้ในหน่วยความจ าถาวรของคอมพิวเตอร์ หากได้กระท าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า เช่น A เป็นเจ้าของ CD ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง (ทั้ง
กรณีท่ี CD ถูกกฎหมาย หรือ CD ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์) กรรมสิทธิ์ในแผ่น CD ภาพยนตร์เรื่อง
ดังกล่าวย่อมเป็นของ A ส่วนลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ยังเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วในหัวข้อ 2.2.1.5 ว่าลิขสิทธิ์แยกออกจากกรรมสิทธิ์  ดังนั้น หาก  A ท าการคัดลอกไฟล์
ภาพยนตร์จากแผ่น CD มาเก็บไว้ในหน่วยความจ าถาวรของ Computer ย่อมเป็นการท าซ้ า แม้ว่า A 
จะมีกรรมสิทธิ์ใน CD แผ่นดังกล่าวก็ตาม และมีค าพิพากษาของศาลไทยได้ตัดสินไว้ในลักษณะ
เดียวกัน 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1829/255393 ได้พิพากษาว่า “จ าเลยละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้เสียหายทั้งสองโดยการน าแผ่นวิดีโอซีดีคาราโอเกะที่บันทึกเสียงเพลงและภาพงานเพลงซึ่งเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสองมาท าซ้ า ถ่ายโอนข้อมูลบันทึกลงในหน่วยความจ าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้วน าออกขาย หรือมีไว้เพ่ือขายแก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการท าซ้ าดัดแปลง หรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชนเพ่ือการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ เสียหายทั้งสอง จึงเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 27(1) และมาตรา 28(1)” และ  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1614/254894 “จ าเลยน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาบันทึกลงในหน่วยความจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเป็นการท าซ้ างาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 
30 (1)” 

2)  เป็นการท าซ้ าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในหน่วยความจ าถาวรของ
คอมพิวเตอร์ 

การท าซ้ าผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น คือ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการดาวน์โหลดนั้น ก่อให้เกิดการท าส าเนางานนั้นขึ้นใหม่ เช่น A ท าการ

                                                           

 93 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1829/2553  
 94 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1614/2548  
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ดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจากเว็บไซต์ ย่อมเกิดการท าส าเนาไฟล์ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวขึ้น
ในคอมพิวเตอร์ของ A โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับไฟล์ต้นฉบับทุกประการ 

อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีของการซื้อขายไฟล์ออนไลน์ผ่านรูปแบบของ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) เช่น การซื้อ Mp3 ผ่าน itune หรือการดาวน์โหลด E-Book ผ่าน 
Amazon เป็นต้น กรณีย่อมไม่มีปัญหาแต่ประการใด เนื่องจากเป็นการกระท าโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ 
  4.1.1.2  ปัญหาการสร้าง Torrent Files กับการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  เมื่อพิจารณาความหมายของการดัดแปลงตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ สวีเดน และประเทศไทยซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า 
  ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไม่ได้มีการบัญญัติถึงความหมายของการ
ดัดแปลงเอาไว้โดยตรง หากแต่ได้บัญญัติรวมเอาไว้ในงานอันมีลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (Derivative Work) 
ซึ่งได้แก่ งานดัดแปลง หรืองานรวบรวม เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 11 และมาตรา 12 
  ในส่วนของประเทศอังกฤษ การดัดแปลง (Adaptation) ปรากฏอยู่ใน CDPA 
มาตรา 21 หมายถึง การท าซ้ าในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ 
  ในกรณีของประเทศสวีเดน การดัดแปลง หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 2 และ ในส่วนของมาตรา 4 และมาตรา 5 ก็ได้บัญญัติเอาไว้
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 11 และ มาตรา 12 
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย การดัดแปลง 
หมายถึง การท าซ้ ารูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการท าซ้ าโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม เช่น การ
ปรับปรุง การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการจ าลองงานต้นฉบับ โดยไม่ได้เป็นการจัดท างานขึ้นใหม่ 
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การดัดแปลง (Adaptation) หมายถึงการท าซ้ า
โดยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในการสร้าง  Torrent Files 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่าในการสร้าง Torrent Files นั้น จะต้องมีไฟล์ต้นฉบับที่จะใช้ส าหรับท า
การสร้าง Torrent Files ก่อน จากนั้นก็จะใช้ฟังก์ชั่นของ Torrent Client เพ่ือท าการสร้าง Torrent 
Files ขึ้นจากไฟล์ต้นฉบับนั้น เช่น A ต้องการอัพโหลดโปรแกรม Photoshop เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถ
ดาวน์โหลดผ่าน BitTorrent ดังนั้น A จะต้องท าการสร้าง Torrent Files ขึ้นจากไฟล์ดังกล่าว ผ่าน
ฟังก์ชั่นของ Torrent Client  โดยโปรแกรมจะท าการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นภายในอุปกรณ์ของผู้สร้าง โดย
จะไม่มีการบรรจุข้อมูลของโปรแกรม Photoshop เอาไว้ กล่าวคือ โปรแกรม Photoshop จะไม่ถูก
บรรจุเอาไว้ภายใน Torrent Files  แต่จะมีการบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง
ผู้ใช้บริการด้วยกันเอาไว้แทน เช่น ชื่อ ขนาด จ านวนชิ้นส่วน และ URL ส าหรับเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ 
BitTorrent เป็นต้น  
  เห็นได้ว่า การสร้าง Torrent Files แม้จะมีการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่
การกระท าดังกล่าวก็ไม่ท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังไม่มีการบรรจุเอาข้อมูลของไฟล์
ต้นฉบับเอาไว้ใน Torrent Files เลย จึงถือไม่ได้ว่ามีการท าซ้ าในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น การ
สร้าง Torrent Files จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการดัดแปลงตามความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
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ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการสร้าง Torrent Files (1) 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการสร้าง Torrent Files (2) 
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files 
 

การกระท าก่อนการสร้าง Torrent Files การสร้าง Torrent Files 

(1)  กรณีถูกบรรจุเอาไว้ในวัตถุอื่น 
    จะต้องมีการท าซ้ าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่
หน่วยความจ าถาวรของคอมพิวเตอร์ก่อน  

    การสร้าง Torrent Files ถือไม่ได้ว่าเป็นการ
ท าซ้ า เพราะไม่มีการท าส าเนาส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงานอันมีลิขสิทธิ์  เมื่อไม่มีการท าซ้ า จึงถือ
ไม่ได้ว่าเป็นการดัดแปลงเช่นกัน เนื่องจากไม่มีการ
ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปแบบ 
 

(2)  กรณีที่เป็นไฟล์ที่ได้มาจากการซื้อ ขาย 
หรือ รับ-ส่ง ผ่านอินเทอร์เน็ต 
    เป็นกรณีที่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก
ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 
 
 4.1.2  ความรับผิดของผู้อัพโหลด 
 ก่อนพิจารณาถึงความรับผิดของผู้อัพโหลด จะต้องเข้าใจถึงความหมายของการอัพโหลดและ
การกระท าของผู้อัพโหลดก่อน 
 การอัพโหลด (Upload) คือ การโอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้อัพโหลด ส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน โดยไม่จ ากัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งโดยปกตินั้น จะเป็นการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของผู้อัพโหลดไปเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย เช่น นาย 
A ต้องการอัพโหลดไฟล์ภาพยนตร์เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้ นาย A จะต้องท า
การอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในการจัดเก็บ
ข้อมูล (Host Provider) ก่อน ผู้อื่นจึงจะสามารถท าการดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ดังกล่าวได้ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ แม้ว่าการอัพโหลดจะหมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่ง แต่ก็ไม่ท าให้ไฟล์ที่ได้ส่งไปนั้นสูญหาย หรือเสียหายแต่อย่างใด ไฟล์ต้นฉบับยังอยู่ในสภาพ
เดิมทุกประการ และไฟล์ปลายทางก็มีลักษณะเช่นเดียวกับไฟล์ต้นฉบับทุกประการ อีกทั้ง การอัพ
โหลด ยังเป็นการอัพโหลดเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าถึงงานดังกล่าวได้  ดังนั้น 
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการอัพโหลดข้างต้น มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การอัพโหลดเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยผู้ศึกษาจะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  4.1.2.1  ปัญหาการอัพโหลดกับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ 
  ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การอัพโหลด หมายถึง การโอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
ของผู้อัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนโดยไม่จ ากัดรูปแบบ ซึ่งหากพิจารณาถึงความหมายของการ
ท าซ้ า ที่หมายถึง การคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะเห็นได้ว่า การอัพโหลดก็คือการท าซ้ าไฟล์ต้นฉบับ
ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยท าให้เกิดไฟล์ใหม่ขึ้นที่แหล่งเก็บข้อมูลปลายทาง จึงอยู่ใน



70 

ความหมายของการท าซ้ าตามนิยามแห่งมาตรา 4  และในคดี A&M Records, Inc. v. Napster, 
Inc.95 ศาลก็ได้วินิจฉัยเอาไว้ว่า การอัพโหลด ถือว่าเป็นการท าซ้ า เช่นกัน 
  แม้การอัพโหลดจะถือว่าเป็นการท าซ้ าก็ตาม แต่ในกรณีของการใช้ BitTorrent นั้น 
มีลักษณะที่แตกต่างกับการอัพโหลดในกรณีทั่วไป โดยผู้ศึกษาได้แยกพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   1)  การอัพโหลด Torrent Files กับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ 

ตามที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ถึงความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files 
ในหัวข้อ 4.1.1 มาแล้วนั้น เห็นว่า การสร้าง Torrent Files ถือไม่ได้ว่าเป็นการซ้ า หรือ ดัดแปลง อัน
ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการอัพโหลด  Torrent Files 
เข้าสู่พ้ืนที่ที่ผู้ให้บริการ BitTorrent จัดเตรียมไว้ให้นั้น เป็นการท าซ้ าหรือไม่ 

การท าซ้ า หมายความรวมถึงการคัดลอกด้วยวิธีการใด ๆ ผ่านกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เมื่อผู้อัพโหลด Torrent Files ท าการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ฐานข้อมูล
ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ย่อมถือได้ว่า เป็นการคัดลอกไฟล์ Torrent ที่มีอยู่ ไปยังพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลของผู้ให้บริการ โดยประการที่ไม่ท าให้ไฟล์ที่ถูกอัพโหลดหายไปแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม 
เมื่อ Torrent Files ไม่ใช่ไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์ และไม่มีการท าซ้ าส่วนหนึ่งส่วนใดของงานอันมีลิขสิทธิ์
เอาไว้ จึงถือไม่ได้ว่าการอัพโหลด Torrent Files เข้าสู่ฐานข้อมูลของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent 
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
   2)  การปล่อยให้ผู้อื่นดาวน์โหลดไฟล์จากตนกับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ 

ผู้ปล่อยให้ผู้ อ่ืนดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้ เรียกว่า Seeder โดยสามารถ
แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้อัพโหลดคนแรก และผู้ที่ดาวน์โหลดไฟล์จนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ได้ท า
การอัพโหลดต่อ 

ผู้ปล่อยไฟล์ หรือ Seeder คือ ผู้ที่อัพโหลดงานเข้าสู่ระบบผ่านการใช้ 
BitTorrent  เพ่ือแสดงให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent พบว่าเป็นบุคคลที่ท าการปล่อยไฟล์ดังกล่าว 
และท าการส่ง IP Address ของผู้ปล่อยให้แก่ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดเพ่ือท าการเชื่อมต่อและดาวน์
โหลดต่อไป  ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นผู้ปล่อยไฟล์ หรือ ท าการอัพโหลด กรณีย่อมไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามหากเป็นการ
กระท าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว จะต้องพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 
   โดยในส่วนของการกระท าการของผู้อัพโหลด ผู้อัพโหลดกระท าเพียงแต่ใช้
ฟังก์ชั่นของ BitTorrent Client ในการเริ่มต้นอัพโหลด ซึ่งขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นการท างานของ
โปรแกรม โดยเมื่อมีผู้ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว โปรแกรมจะติดต่อไปยัง Tracker  เมื่อ 
Tracker ประมวลผลและพบผู้ที่ก าลังปล่อยไฟล์ดังกล่าวแล้ว จะท าการส่ง IP Address ทั้งหมดให้แก่
ผู้ดาวน์โหลดและท าการเชื่อมต่อ  โดยการท างานของ BitTorrent นั้น จะท าการอัพโหลดชิ้นส่วน 
(bit) ที่ผู้ดาวน์โหลดต้องการ กรณีจึงถือได้ว่าเกิดการท าส าเนางานขึ้นใหม่ผ่านกระบวนการทาง
                                                           

 95 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001) 

https://en.wikipedia.org/wiki/A%26M_Records,_Inc._v._Napster,_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/A%26M_Records,_Inc._v._Napster,_Inc.
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คอมพิวเตอร์ และแม้ว่าจะเป็นการอัพโหลดชิ้นส่วนเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ด้วยกลไกการท างานของ 
BitTorrent ไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกดาวน์โหลดจนครบทุกชิ้นส่วนแล้ว จึงถือ
ได้ว่าชิ้นส่วนทุกส่วนคือส่วนอันเป็นสาระส าคัญของงาน ดังนั้น เมื่อมีการท าส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้น
ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ าแล้ว 
   3)  ผู้ปล่อยไฟล์โดยผลของ BitTorrent กับการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์ 

การเป็นผู้อัพโหลดในกรณีนี้ คือ การที่บุคคลซึ่งก าลังท าการดาวน์โหลดไฟล์
ผ่านการใช้ BitTorrent อยู่ แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีบุคคลอ่ืนต้องการดาวน์โหลดไฟล์เดียวกัน การ
ท างานของ BitTorrent จะแสดงให้ Tracker เห็นว่าผู้ที่ก าลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่นั้น ก าลังปล่อยไฟล์ 
หรืออัพโหลดไฟล์ในชิ้นส่วน (bit) ที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วแก่ผู้อ่ืนต่อ กล่าวคือ ผู้ที่ต้องการดาวน์
โหลดจะสามารถดาวน์โหลดชิ้นส่วนที่ผู้ดาวน์โหลดคนแรกได้ท าการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วได้ โดยไม่
ต้องรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ก่อน   

เห็นได้ว่า การอัพโหลดในกรณีนี้ เป็นการอัพโหลดโดยอัตโนมัติ อัน
เนื่องมาจากการท างานของ BitTorrent เอง โดยที่ผู้อัพโหลดไม่จ าต้องกระท าการใด ๆ และแม้ว่าการ
อัพโหลดจะเป็นการอัพโหลดเพียงชิ้นส่วนเดียว ก็ถือได้ว่าชิ้นส่วนนั้นคือส่วนหนึ่งอันเป็นสาระส าคัญ
ของงานแล้ว หากได้กระท าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า  

อย่างไรก็ตาม ผู้อัพโหลดในกรณีนี้อาจมีข้อต่อสู้ว่าตนมิได้มีเจตนาที่จะ
ก่อให้เกิดการอัพโหลดขึ้นได้ ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป  
  4.1.2.2  ปัญหาการอัพโหลดกับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของการอัพโหลดเอาไว้แล้วนั้น มีประเด็นต้องพิจารณา
ต่อไปว่า การอัพโหลด ไม่ว่าจะได้กระท าต่อไฟล์เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ เกมส์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือไฟล์อ่ืนใดนั้น ผู้อัพโหลดได้กระท าไปเพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถค้นหา สืบค้น และท าการ
ดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวจะอยู่ในความหมายของการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
หมายถึง ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้
ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจ าหน่าย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ได้จัดท าขึ้น” จาก
บทนิยามในมาตรา 4 นี้ เห็นได้ว่า ลักษณะของการเผยแพร่ต่อสาธารณชน คือ ท าให้ปรากฏต่อ
สาธารณชนโดยการแสดง แม้ว่าจะเป็นการกระท าในที่รโหฐาน แต่เป็นการท าให้งานดังกล่าวปรากฏ
ต่อสาธารณชนก็ยังอยู่ในความหมายของการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย  “สาธารณชน” ต้องเป็น
กรณีท่ีเป็นบุคคลทั่วไปในสังคม ไม่ใช่เฉพาะญาติมิตร หรือครอบครัวเท่านั้น และ “การจ าหน่าย” มิได้
หมายถึงแต่เฉพาะการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หมายถึงการแจกจ่ายด้วย96 
  ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติถึงสิทธิในการจ าหน่าย (Distribution 
Right) เอาไว้ในมาตรา 106(3) ว่าหมายถึง สิทธิในจ าหน่ายส าเนาหรือโสตวัสดุ  โดยวิธีการขาย การ
ให้เช่า หรือโอนกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีการอ่ืนใด และการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  (Public Performance 

                                                           

 96 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 131. 
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Right) เอาไว้ใน The Copyright Act 1976 มาตรา 106(4)  ซึ่งในมาตรา 101 ได้นิยามความหมาย
ของ “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” เอาไว้ว่าหมายถึง ว่าหมายถึงการท าให้งานปรากฏต่อสาธารณชนใน
สถานที่ที่เปิดให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าถึงได้ โดยสาธารณชนในที่นี้ต้องเป็นบุคคล อ่ืนที่ไม่ใช่บุคคลใน
ครอบครัว  
  ในส่วนของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเอาไว้ ว่า
หมายถึง การท าให้ปรากฏสู่สาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม และ 
  ในส่วนของประเทศสวีเดนนั้น ได้กล่าวถึงสิทธิในการเผยแพร่งานสู่สาธารณะเอาไว้
ในมาตรา 2 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

1)  การแสดงงานต่อสาธารณะ หมายถึง การแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ 
ปรากฏต่อสาธารณชนในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ สาธารณชน หมายถึงบุคคล
ทั่วไปทีม่ิใช่บุคคลในครอบครัว 

2)  การเปิดเผยงานต่อสาธารณะ หมายถึง การแสดงงานไม่ว่าด้วยวิธีการใด 
3) .การเผยแพร่งานสู่สาธารณะ หมายถึง การจ าหน่ายงานของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ 
  จากกฎหมายของทั้งสี่ประเทศข้างต้น เห็นได้ว่า แม้จะมีการบัญญัติที่แตกต่างกัน 
เช่น ในกรณีของประเทศไทย และประเทศสวีเดน ได้ท าการบัญญัติรวมการจ าหน่ายและการเผยแพร่
สู่สาธารณชนเอาไว้ในเรื่องเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ
กลับได้บัญญัติแยกออกจากกันเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสี่ประเทศก็ได้กล่าวถึงหลักของ “การเผยแพร่
ต่อสาธารณชน” และ “การจ าหน่าย” เอาไว้ในลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งสาระส าคัญของการเผยแพร่
ต่อสาธารณชน คือ การท าให้งานปรากฏสู่สาธารณชนไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยสาธารณชนในที่นี้
ต้องเป็นบุคคลทั่ว ๆ ไป มิใช่เป็นการท าให้ปรากฏต่อคนในครอบครัวเท่านั้น  
  เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการเผยแพร่ต่อสาธารณชนข้างต้น ประกอบกับ
ลักษณะของการอัพโหลด เห็นได้ว่า การอัพโหลด คือการท าให้งานปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งใด 
แหล่งหนึ่งในลักษณะที่เป็นการแจกจ่ายให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ผ่านการใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันได้จากทุก ๆ ที่ที่
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น การอัพโหลดจึงอยู่ในความหมายของการท าให้งานปรากฏต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยวิธีการจ าหน่าย  หากเป็นการอัพโหลดโดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ าและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีค าพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้
กล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการอัพโหลดข้อมู ลเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ตเอาไว้ในคดี Playboy 
Enterprises v. Frena97 ซึ่งศาลได้พิพากษาว่าการที่ผู้ใช้บริการกระดานสนทนาของจ าเลยน าเข้าสู่
ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งรูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์โดยการจ าหน่าย และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานของโจทก์98 

                                                           

 97 Playboy Enterprise v. Frena (District Court, M.D. Fla., 1993) 
 98 อริศรา คันสนีย์วิทยกุล, เรื่องเดิม, หน้า 33-34. 
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  อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของ BitTorrent ซึ่งแตกต่างกับการดาวน์โหลดและอัพ
โหลดทั่วไป ผู้ศึกษาจึงขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1)  การอัพโหลด Torrent Files กับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมี
ลิขสิทธิ์ 

เนื่องจาก Torrent Files นั้น เป็นเหมือนเครื่องมือที่ท าให้การเชื่อมต่อ
ระหว่างผู้ใช้บริการเกิดขึ้นได้ จึงต้องพิจารณาว่า การอัพโหลด  Torrent Files เข้าสู่ระบบของ 
Tracker จะถือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ 

หากพิจารณาถึงขั้นตอนการอัพโหลดและการเข้าถึง Torrent Files ของ
ผู้อ่ืน เห็นได้ว่า ในการอัพโหลดนั้น ผู้อัพโหลดจะต้องท าการอัพโหลด Torrent Files เข้าสู่พ้ืนที่ซึ่งผู้
ให้บริการ BitTorrent ได้จัดเตรียมไว้ให้ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นไฟล์ย่อม
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการรายอ่ืนสามารถเข้าถึง หรือค้นหา และท าการ
ดาวน์โหลดได้ อย่างไรก็ตาม แม้การอัพโหลด Torrent Files เข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการ BitTorrent 
จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง Torrent Files ได้ แต่จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Torrent Files 
ไม่ใช่ไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือได้บรรจุส่วนหนึ่งส่วนใดของงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ จึงถือไม่ ได้ว่าการ
อัพโหลด Torrent Files เป็นการท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏต่อสาธารณชนอันเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์  

2)  การปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้กับการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ขั้นตอนการปล่อยให้ผู้ อ่ืนดาวน์โหลดไฟล์ในกรณีนี้ คือ เมื่อผู้อัพโหลด 
เริ่มต้นท าการอัพโหลดผ่านการใช้ BitTorrent แล้ว หากมีผู้อ่ืนต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว แล้ว
ท าการเริ่มดาวน์โหลดผ่านการใช้ Torrent Client และ Torrent Files โปรแกรมจะท าการติดต่อไป
ยัง Tracker เพ่ือค้นหาผู้ใช้ที่ก าลังปล่อย หรือ อัพโหลดไฟล์นั้นอยู่ จากนั้น  Tracker จะส่ง IP 
Address ของผู้ที่มีไฟล์ดังกล่าวทั้งหมดกลับมาเพ่ือท าการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การอัพโหลดหรือการปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์
โหลดไฟล์จากตนได้ผ่านการใช้ BitTorrent หรือที่เรียกว่าการ Seed  คือการแสดงให้ Tracker เห็น
ว่า ผู้อัพโหลดมีไฟล์ที่ผู้ดาวน์โหลดต้องการ และพร้อมที่จะให้ผู้อ่ืนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้ 
กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นการท าให้งานปรากฏต่อผู้ใช้บริการรายอ่ืน อันเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
แล้ว 

3)  การปล่อยไฟล์โดยผลของ BitTorrent กับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ 

การปล่อยหรืออัพโหลดไฟล์ในกรณีนี้ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการอัพโหลด
ให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้ จึงถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเช่นเดียวกับการ
ปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์โหลดไฟล์จากตนได้ในหัวข้อก่อนหน้า 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าผู้อัพโหลดในกรณีนี้ คือ ผู้ที่อัพโหลดโดยผลของการ
ใช้ BitTorrent ซึ่งเป็นการอัพโหลดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้อัพโหลดอาจมีข้อต่อสู้ว่าตนมิได้มีเจตนาใน
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้  ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ในการใช้งาน  BitTorrent นั้น ผู้ใช้งานย่อมรู้
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และเข้าใจถึงลักษณะการท างานของ BitTorrent ว่า ในขณะที่ท าการดาวน์โหลดผ่าน BitTorrent อยู่ 
ตนอาจกลายเป็นผู้อัพโหลดโดยอัตโนมัติได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ใช้บริการรู้ หรือควรรู้ว่าการใช้งาน
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น ดังนั้น ย่อมอ้างไม่ได้ว่าได้กระท าไปโดยไม่เจตนา 

ในการอัพโหลดนั้น หากเป็นกรณีที่ผู้อัพโหลดได้กระท าไปต่องานที่ตนได้รู้
หรือควรรู้ว่าเป็นงานที่ท าขึ้นโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนนั้น มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า 
การกระท าดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดขั้นรองหรือไม่ 
   การละเมิดขั้นรองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อยู่ในมาตรา 31 
ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน กระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3)  แจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
(4)  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร” 

   เห็นได้ว่า การละเมิดขั้นรอง คือ การกระท าท่ีสืบเนื่องจากการละเมิดขั้นต้น 
กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่ใช่การละเมิดโดยตรง แต่เป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานที่เกิด
จากการละเมิดข้ันต้นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าได้กระท าโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดนั้น 
   จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การอัพโหลดคือการท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏ
ต่อสาธารณชน ดังนั้น การอัพโหลดงานที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ย่อมอยู่ในความหมายของการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลจะต้องรับผิดจากการละเมิดขั้นรองก็ต่อเมื่อ
ได้กระท าไปโดยรู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดขั้นต้น นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 31 ยังได้ก าหนดเอาไว้
อีกว่าบุคคลนั้นจะต้องกระท าไปเพ่ือหาก าไรอีกด้วย จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไรหรือไม่ 
   ในกรณีของ BitTorrent นั้น ถูกออกแบบมาเพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้บริการด้วยกัน ดังนั้น จึงไม่มีการได้รับผลตอบแทนใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม 
นอกจากกรณีของผู้ใช้ด้วยกันแล้ว ยังมีกรณีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent Tracker ด้วย โดย Tracker จะเป็นผู้ก าหนด Ratio Rate ขั้นต่ าเอาไว้ หาก Ratio Rate 
ของผู้ใช้บริการมีต่ ากว่าที่ Tracker ก าหนด ผู้ใช้รายดังกล่าวจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์อ่ืนต่อไปได้ 
โดยวิธีการแก้ไขปัญหาในข้อนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ 1) ผู้ใช้บริการท าการปล่อยไฟล์มากขึ้นจนมีค่า 
Ratio Rate มากกว่าเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการก าหนด หรือ 2) ผู้ใช้บริการท าการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการ
โดยตรงเพ่ือให้ตนสามารถดาวน์โหลดต่อไปได้ ส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการ BitTorrent Tracker มัก
ก าหนดค่า Ratio Rate ขั้นต่ าเอาไว้ที่ 0.3-0.5 
   จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Ratio Rate คือ ค่าความสมดุลระหว่างการอัพ
โหลดและการดาวน์โหลด ดังนั้น การที่ผู้ใช้บริการท าการอัพโหลดไฟล์ให้ผู้อ่ืนนั้นย่อมส่งผลโดยตรงให้
ได้มาซึ่งค่าอัพโหลดที่สูงขึ้น และท าให้มีค่า Ratio Rate ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ หากเป็นกรณีของ
การเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป เช่น การเปิดเพลงจากแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือเรียกเก็บเงินจากผู้ที่
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รับฟัง กรณีย่อมไม่มีปัญหาที่จะพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าเพ่ือหาก าไรหรือไม่  แต่
ในกรณีของการอัพโหลดผ่านการใช้ BitTorrent หากเป็นการกระท าต่องานที่เกิดจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์แล้ว จ าเป็นจะต้องพิจารณาต่อไปว่า การได้มาซึ่งค่า Ratio Rate ที่เพ่ิมขึ้น จะถือว่าเป็นการ
กระท าเพ่ือหาก าไรหรือไม่ 
   ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ปรากฏ
อยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก มาตรา 31 ได้บัญญัติถึงค าว่า “ก าไร” โดยใช้ค าว่า 
“Profit”  
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 “ก าไร หมายถึง ผลที่
ได้เกินต้นทุน”  อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายนั้น ค าว่า ก าไร (Profit) ไม่ได้หมายความเพียงแต่
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินเท่านั้น อาจหมายความถึงข้อได้เปรียบ หรือผลประโยชน์อย่างใดก็ได้99 เช่น 
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือการให้ประโยชน์อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีค าพิพากษาคดี Weissman 
v. Freeman100 โดยส่วนหนึ่งของค าพิพากษา ศาลได้กล่าวว่า “แม้ว่า Freeman จะน า Syllabus 
ของ Weissman มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาก็ตาม แต่ก็เป็นการน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในทาง
อาชีพย่อมถือได้ว่าเป็นก าไรที่ได้จากการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของ Weissman แล้ว”  ดังนั้น เห็นได้ว่า 
ค าว่าก าไรนั้นย่อมหมายถึงสิ่งใดก็ได้ที่เป็นประโยชน์  โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นเงินเท่านั้น 
   ดังนั้น ในกรณีของการอัพโหลดผ่านการใช้ BitTorrent เมื่อผู้ใช้งานได้ท า
การอัพโหลด BitTorrent โดยได้มาซึ่งค่า Ratio Rate ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลจากผู้ให้บริการได้ และท าให้ผู้ใช้บริการไม่จ าต้องเสียค่าบริการเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent ย่อมถือได้ว่าการอัพโหลดผ่านการใช้ BitTorrent นั้น เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไรแล้ว อีก
ทั้งการอัพโหลดดังกล่าวยังท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากได้กระท า
ต่องานที่ตนได้รู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานที่เกิดข้ึนจากการละเมิดลิขสิทธิ์  การอัพโหลดดังกล่าวจึงเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 31 

                                                           

 99 Legal-Dictionary 
 100 Weissmann v. Freeman (District Court, N.Y., 1988) 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความรับผิดของผู้อัพโหลดได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4.2  ความรับผิดของผู้อัพโหลด 
 
 ท าซ้ า เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผู้อัพโหลด Torrent 
Files 

   เมื่อไม่ได้กระท าต่องาน
อันมีลิขสิทธิ์ จึงถือไม่ได้ว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
การท าซ้ า 

   แม้การอัพโหลด Torrent Files จะ
ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการรายอ่ืนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม 
เมื่อ Torrent Files ไม่ได้บรรจุส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ จึงถือ
ไม่ได้ว่าการอัพโหลดดังกล่าวเป็นการท า
ใ ห้ ง า น อั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ร า ก ฏ ต่ อ
สาธารณชน 

ผู้ปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์
โหลดไฟล์จากตนได้ 
(Seeder) 

   เป็นการคัดลอกในส่วนอัน
เป็นสาระส าคัญของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ จึงถือได้ว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า 

   เป็นการท าให้ชิ้นส่วนของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ปรากฏต่อสาธารณชน จึงถือได้
ว่ า เป็นการละเมิ ดลิ ขสิทธิ์ โ ดยการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ผู้ปล่อยโดยผลของ 
BitTorrent (Leecher) 

   เป็นการคัดลอกในส่วนอัน
เป็นสาระส าคัญของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ จึงถือได้ว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ า 

   เป็นการท าให้ชิ้นส่วนของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ปรากฏต่อสาธารณชน จึงถือได้
ว่ า เป็นการละเมิ ดลิ ขสิทธิ์ โ ดยการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
 นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในกรณีของผู้ปล่อยโดยผลของ BitTorrent (Leecher) นั้น แม้
ผู้กระท าจะมีข้อต่อสู้ว่าได้กระท าการลงไปโดยไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ผู้ใช้งาน  
BitTorrent ย่อมรู้และเข้าใจถึงลักษณะการท างานของ BitTorrent ว่า ในขณะที่ท าการดาวน์โหลด
ผ่าน BitTorrent อยู่ ผู้นั้นอาจกลายเป็นผู้อัพโหลดโดยอัตโนมัติได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ใช้บริการรู้ หรือ
ควรรู้ว่าการใช้งานดังกล่าวจะก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น ดังนั้น ย่อมอ้างไม่ได้ว่ าได้กระท าไปโดย
ไม่เจตนา 
 
 4.1.3  ความรับผิดของผู้ดาวน์โหลด 
 ก่อนพิจารณาถึงความรับผิดของผู้ดาวน์โหลด จะต้องเข้าใจถึงความหมายของการดาวน์โหลด
และการกระท าของผู้ดาวน์โหลดก่อน โดยการดาวน์โหลด (Download) คือ การโอนย้ายข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนมายังคอมพิวเตอร์ของผู้ดาวน์โหลด ในลักษณะที่ไม่ท าให้ข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลด
นั้นสูญหายไปและข้อมูลที่ผู้ดาวน์โหลดได้ท าการดาวน์โหลดมานั้นก็เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เหมือนกับ
ข้อมูลต้นฉบับทุกประการ   
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 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความหมายและลักษณะของการดาวน์โหลดข้างต้น จึงมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาการดาวน์โหลดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท าซ้ าหรือไม่ 
 ในส่วนของการดาวน์โหลดผ่านการใช้ BitTorrent นั้น ผู้ดาวน์โหลดต้องติดตั้ง Torrent 
Client และดาวน์โหลด Torrent Files มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ดาวน์โหลดก่อน จากนั้นจึงเปิด 
Torrent Files ผ่านโปรแกรม Torrent Client ซึ่งโปรแกรมจะติดต่อไปยัง Tracker เพ่ือขอที่อยู่ Ip 
ของผู้ที่ปล่อยไฟล์ที่ผู้ดาวน์โหลดต้องการ และเริ่มติดต่อเพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ดาวน์โหลดและผู้อัพ
โหลดโดยตรง โดยในการดาวน์โหลดผ่านการใช้ BitTorrent นี้ เป็นการดาวน์โหลดในลักษณะที่เป็น
การรวบรวมชิ้นส่วน (bit) และน ามาประกอบเข้ากัน การดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้นเมื่อมีการรวบรวม
ชิ้นส่วนทุกชิ้นจนครบถ้วนและประกอบกันเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ ซึ่งไฟล์ที่สมบูรณ์นี้จะเหมือนกับไฟล์
ต้นฉบับทุกประการ 
 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการท าซ้ า และลักษณะการดาวน์โหลดผ่าน BitTorrent เห็น
ได้ว่า การดาวน์โหลดผ่าน BitTorrent เป็นการดาวน์โหลดจากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน ในลักษณะ
ที่เป็นการคัดลอกชิ้นส่วนของไฟล์ต้นฉบับมาไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ดาวน์โหลด ซึ่งทุกชิ้นส่วนที่ถูก
ดาวน์โหลดนั้นคือเนื้องานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในไฟล์ที่แท้จริง และเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จ
สิ้น ไฟล์ดังกล่าวก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับไฟล์ต้นฉบับทุกประการ กรณีจึงถือได้ว่าการดาวน์โหลด
ผ่านการใช้ BitTorrent นี้ เป็นการกระท าท่ีอยู่ในความหมายของการท าซ้ า หากได้กระท าไปโดยไม่ได้
รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  อีกทั้ง ความสมบูรณ์ของการดาวน์โหลดนั้น ขึ้นอยู่กับการ
รวบรวมเข้ากันของชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วน หากขาดชิ้นส่วนใดไป ย่อมท าให้ไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไม่
สามารถใช้งานได้  ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการดาวน์โหลดชิ้นส่วนจากหลายที่พร้อมกัน แต่การกระท าดังกล่าว
เป็นเพียงขั้นตอนในการดาวน์โหลดเพ่ือให้ได้มาซึ่งไฟล์ที่สมบูรณ์ ประกอบกับผู้ดาวน์โหลดมีเจตนา
เพียงเจตนาเดียวคือการดาวน์โหลดไฟล์นั้น ดังนั้นจึงต้องถือว่าผู้ดาวน์โหลดได้กระท าไปโดยมีเจตนา
กระท าความผิดเพียงครั้งเดียว 
 
4.2  ความรับผิดของผู้ให้บริการ BitTorrent และข้อจ ากัดความรับผิด 
 
 ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent คือผู้ที่มีความส าคัญอย่างมากท่ีช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นหาไฟล์
ที่ต้องการและท าให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการเกิดขึ้นได้ จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
การกระท าของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent โดยผู้ศึกษาแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

 4.2.1  ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์บริการ BitTorrent 
 ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent คือ บุคคลที่เปิดเว็บไซต์เพ่ือให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
การใช้ BitTorrent จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ถึงการกระท าการของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent ว่ามีการการกระท าการที่ส าคัญ คือ  จัดเก็บ Torrent Files เอาไว้ในฐานข้อมูลใน
ลักษณะที่พร้อมจะให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ ดูแลฐานข้อมูลและให้ความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการด้วยการจัดหมวดหมู่และประเภทของไฟล์ต่าง ๆ และแสดงจ านวนของผู้ที่ก าลังปล่อย
ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการต้องการ หรือจัดเตรียมเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เพ่ือให้บริการแก่
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ผู้ใช้บริการ และหน้าที่ประการส าคัญของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ก็คือการเป็นตัวกลางท าให้
การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการเกิดขึ้น 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ถือได้ว่าเป็นบุคคล
ส าคัญที่ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการใช้ BitTorrent เกิดขึ้นได้ โดยเปรียบเสมือนเส้นทางที่ใช้
ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการ การเชื่อมต่อย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากผู้ให้บริการ อย่างไรก็
ตาม การใช้งาน BitTorrent ในปัจจุบัน มักเป็นการใช้ในการรับส่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไมได้รับ
อนุญาต จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าการกระท าของผู้ให้บริการเว็บไซต์  BitTorrent มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือไม่ 
  4.2.1.1  การกระท าของ Tracker กับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
  จากที่ได้กล่าวถึงลักษณะการกระท าการของผู้ให้บริการ BitTorrent มาแล้วว่าไม่มี
การเก็บงานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ เอาไว้ในฐานข้อมูลของตน จะเก็บไว้เพียง Torrent Files ที่บรรจุไว้ซึ่ง
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ในการแสดงให้
ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีข้อมูลใด ที่พร้อมจะให้ท าการดาวน์โหลด อีกทั้งยังแสดงจ านวนของผู้อัพโหลดไฟล์
นั้น และท าการจัดหมวดหมู่ของไฟล์ต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดย
ผู้ให้บริการจะท าหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางที่ท าให้การเชื่อมต่อเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ดาวน์โหลด
งานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ จากฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ แต่จะดาวน์โหลดเพียง Torrent Files เท่านั้น 
  อย่างไรก็ตาม การท าหน้าที่ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent นั้น เป็นการท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ จึงมีประเด็นพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ 
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายถึง การท าให้งานปรากฏ
ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม  โดยในประเด็นนี้ หากพิจารณาถึงหน้าที่ของผู้ให้บริการ จะ
เห็นได้ว่าผู้ให้บริการจะท าการแสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นว่าเว็บเพจของตนมีข้อมูลใดบ้าง เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาและเลือกท าการดาวน์โหลดได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏต่อผู้ใช้บริการนั้นหาใช่งาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ แต่เป็น Torrent Files ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่า
การสร้าง Torrent Files ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการอัพโหลด Torrent Files ก็ไม่เป็นการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้น การที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เพียงแต่แสดงว่าตนมี Torrent 
Files อยู่ในฐานข้อมูลของตน ในลักษณะที่พร้อมให้ดาวน์โหลดจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเช่นกัน 
  4.2.1.2  การกระท าของ Tracker กับการละเมิดข้ันรอง 
  แม้การจัดเก็บ Torrent Files เอาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการและแสดงให้
ปรากฏต่อผู้ใช้บริการซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะไม่เป็นการท าซ้ าและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง แต่การกระท าดังกล่าวนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
และท าการดาวน์โหลดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การกระท าของผู้
ให้บริการเป็นการละเมิดข้ันรองหรือไม่ 
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  ในกรณีความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent หากเป็นกรณีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศสวีเดนนั้น มีแนวทางที่จะก าหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์  
BitTorrent ได้ ดังนี้ 
  ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริ กา  มีหลั กการละเมิดโดยการสนับสนุน 
(Contributory Infringement) ที่ใช้ในการก าหนดความผิดแก่บุคคลที่กระท าการช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุนในการละเมิดโดยแท้ของผู้อ่ืน โดยผู้ที่ละเมิดโดยการสนับสนุนจะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อมีการ
ละเมิดโดยตรงเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น 
  อีกท้ัง ยังมีค าพิพากษาที่ใกล้เคียง และสามารถน ามาเทียบเคียงกับการก าหนดความ
รับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ได้ เช่น  
  คดี Sega Enterprise Ltd. v. Maphia101 ที่ศาลตัดสินว่า จ าเลยรู้ว่าผู้ใช้บริการ
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตน ได้ท าการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่จ าเลยก็ไม่
ใส่ใจที่จะระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจ าเลยสนับสนุนให้สมาชิกของจ าเลยเข้าร่วม
การละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว102 
  คดี A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.103  โดย Napster เป็นผู้ให้บริการ
โปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer ที่ท าผู้ใช้บริการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ในฐานข้อมูลของ  Napster เลย ดังนั้น
จึงถือไม่ได้ว่า Napster กระท าการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินว่าการ
ให้บริการของ Napster ถือเป็นการกระท าละเมิดโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระท าละเมิดโดยแท้ 
(Contributory Infringement)  เนื่องจาก Napster รู้ถึงการละเมิดดังกล่าว และตนมีหน้าที่จะต้อง
ควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ แต่กลับละเลยให้มีการละเมิดเกิดข้ึน หรือ 
  คดี MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.104 โดยในคดีนี้ Grokster เป็นผู้ผลิต
เครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Peer to Peer ซึ่งมีผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ Grokster ได้ยกข้อต่อสู้ว่าซอร์ฟแวร์ ที่ตนพัฒนาขึ้นเป็นเพียงเครื่องมือในการให้ความ
สะดวกส าหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้น ศาลได้พิพากษาว่า Grokster ต้องรับผิด
เนื่องจากซอร์ฟแวร์ที่ Grokster พัฒนาขึ้นนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ 
และ Grokster ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ จึงตัดสินว่า Grokster 
มีความผิดฐานจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ( Intentional Inducement Theory) และใน

                                                           

 101 Sega Enterprise Ltd. v. Maphia (District Court, Cal., 1994) 
 

102 สิริพร พินิจมงคล, ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนข้อมูล (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 138. 
 103 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001) 
 104 MGM Studios Inc. v. Grokster, Ltd. (Supreme Court, 2005) 

https://en.wikipedia.org/wiki/A%26M_Records,_Inc._v._Napster,_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/MGM_Studios,_Inc._v._Grokster,_Ltd.


80 

คดี Columbia Picture Industries, Inc. v. Gary Fung; Isohunt Web Technologies, Inc. 105

ศาลได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด  
  ในส่วนของประเทศสวีเดนนั้น แม้จะไม่มีการสร้างหลักใด ๆ ขึ้นมาใหม่โดยศาล
ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ประเทศสวีเดนมีค าพิพากษาที่เกี่ยวกับการก าหนดความ
รับผิดของผู้ให้บริการ BitTorrent โดยตรง คือคดี The Pirate Bay โดยคดีนี้ The Pirate Bay เป็นผู้
ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการใช้ BitTorrent Protocol โดยผู้ใช้บริการของ The Pirate Bay 
มักใช้งานไปในทางการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการของ The Pirate Bay นั้น จะไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ในฐานข้อมูลของตน โดยในคดีนี้ ศาลได้ตัดสินว่า The 
Pirate Bay มีความผิดฐานในการช่วยเหลือ ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยได้
น าหลักการสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ106 
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 31 ได้ก าหนดถึงการละเมิดขั้นรองเอาไว้ โดยได้
บัญญัติเอาไว้ว่า “ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน กระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
   (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
   (3)  แจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
   (4)  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร” 
  จากบทบัญญัติข้างต้น หากเป็นกรณีของผู้ที่อัพโหลดงานที่ตนได้รู้หรือควรรู้ว่าเป็น
งานที่ท าได้โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนนั้น ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกระท าเพ่ือหา
ก าไร จึงเป็นการละเมิดขั้นรองตามมาตรา 31 แต่ในกรณีของผู้ให้บริการเว็บไซต์  BitTorrent นั้น 
ไม่ได้มีการท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใดปรากฏต่อสาธารณชน มีแต่เพียงการจัดเก็บและแสดง 
Torrent Files ต่อผู้ใช้บริการเท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent กระท าการใดอัน
เป็นการละเมิดขั้นรองตามมาตรา 31 จึงเป็นปัญหาว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ยังไม่
สามารถก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ได้ทั้งที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วน
ส าคัญท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง  
 
 4.2.2  ข้อยกเว้นและข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent  
 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว ทั้งนี้ การให้บริการในแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน  
  โดยผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการที่ท าการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

                                                           

 105 Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung (United States Court, 2013) 
 106 Swedish Supreme Court, Case NJA., 1963 
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 ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) คือ การให้บริการในการจัดเตรียมเนื้อหาเอาไว้
ส าหรับผู้ใช้บริการ เช่นกรณีของ Web Service หรือ Webboard เป็นต้น และ 
 ส่วนของผู้ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูล (Host Provider) คือการให้บริการในการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
 นอกจากนี้  ประเทศไทยยังได้มีการบัญญัติถึงความหมายของผู้ ให้บริการเอาไว้ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 32/3 โดยความในวรรคสอง บัญญัติว่า  
 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
(1)  ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อ

ถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(2)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 
  จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นว่าข้อจ ากัดความรับผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
2537 มาตรา 32/3 มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Access Provider) และผู้
ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล (Hosting)  
 ในส่วนของผู้ให้บริการ BitTorrent มีการกระท าการที่ส าคัญ คือ การประมวลผลและ
เชื่อมต่อผู้ให้บริการเข้าด้วยกันเพ่ือท าการดาวน์โหลด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ของ
ตนเองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอีกด้วย โดยรูปแบบในการให้บริการของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent มีลักษณะเป็นการจัดเตรียมเนื้อหาและพ้ืนที่ส าหรับการสร้างหัวข้อสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบของ Webboard  เช่น การเตรียมพ้ืนที่และเครื่องมือส าหรับการ
ตั้งหัวข้อสนทนาเอาไว้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูล หรือร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการราย
อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังมีหน้าที่จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ Torrent Files ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาไว้ด้วย 
 เมือพิจารณาถึงความหมายและลักษณะการให้บริการในแต่ละประเภท ประกอบกับการ
ให้บริการของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เห็นได้ว่า การให้บริการของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent มีลักษณะเป็นการให้บริการเนื้อหา กล่าวคือ มีการจัดเตรียมเนื้อหาและพ้ืนที่ส าหรับการ
แสดงเนื้อหาเอาไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ  Torrent Files ก็มี
ลักษณะเป็นการให้บริการแบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในการท าหน้าที่ทั้งสองส่วนนี้มีความส าคัญอย่างมากที่
ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น อย่างไรก็ตาม การก าหนดว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดในทุกกรณีที่มี
การละเมิดลิขสิทธิ์ย่อมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการผู้สุจริต เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถ
ควบคุมทุกการกระท าหรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ในทุกกรณี ดังนั้น นอกจากการพิจารณาถึง
ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว จ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงข้อยกเว้นและข้อจ ากัดความ
รับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วย 
 ข้อจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสวีเดน มีกา ร
ก าหนดเอาไว้ในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยจ ากัดความรับผิดส าหรับการส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพ่ือส่งต่อ 
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(Transcient Copy) การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเรียกซ้ า (System Caching) การจัดเก็บข้อมูลในระบบ 
(Hosting) จะต่างกันก็เพียงแต่การก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของการชี้แหล่งที่ตั้งของข้อมูล 
(Information Location) ที่มีก าหนดไว้เฉพาะแต่ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประกอบกับการให้บริการของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ BitTorrent  มีข้อจ ากัดความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการเว็บไซต์จะต้อง
พิจารณาดังนี้ 

4.2.2.1  ข้อจ ากัดความรับผิดในการส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพ่ือส่งต่อกับการให้บริการ
เว็บไซต์ BitTorrent 

  ข้อจ ากัดความรับผิดในการส าเนาข้อมูลชั่วคราวเพ่ือส่งต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น ปรากฏอยู่ใน DMCA มาตรา 512 โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดหากผู้ให้บริการเป็นเพียง
ผู้ที่ท าการเชื่อมต่อ รับส่งข้อมูลโดยที่ไม่ได้กระท าการอันมีลักษณะเป็นการริเริ่มการส่งต่อ การเลือก
ผู้รับ และไม่มีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหามา แต่ได้กระท าการส าเนาข้อมูลชั่วคราว
เพ่ือส่งต่อตามระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ประเทศอังกฤษ และ
สวีเดนก็ได้บัญญัติเอาไว้ในลักษณะเดียวกัน ใน The Electronic Commerce (EC Directive) 
Regulations 2002 มาตรา 17 และ ใน Section 4 ของ The 2001/32/EC Directive Article 12  
  การที่กฎหมายบัญญัติจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการประเภทนี้เอาไว้ เนื่องจากใน
การให้บริการลักษณะดังกล่าว ผู้ให้บริการมีหน้าที่เปรียบเสมือนท่อส าหรับส่งต่อข้อมูลเท่านั้น ไม่มี
ส่วนร่วมในการกระท าของผู้ใช้บริการ หากแต่เป็นการใช้งานของผู้ใช้บริการเอง อันเป็นการยากที่ผู้ให้
บริการจะท าการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกคน ดังนั้น หากไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดความรับ
ผิดส าหรับผู้ให้บริการย่อมเป็นการไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการที่จะต้องร่วมรับผิดจากการกระท า
ความผิดซึ่งตนไม่ได้รับรู้ถึงการการท าดังกล่าว 
  ในกรณีของการใช้งาน BitTorrent นั้น แม้จะมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการและ
ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ก็ตาม แต่ก็เพ่ือขอข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ราย
อ่ืนเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่ได้มีการท าส าเนาข้อมูลงานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ ต่างจากการให้บริการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (Access Provider) ที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล ดังนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent จึงไม่อาจอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดในข้อนี้เพ่ือยกเว้นความรับผิดได้ 
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4.2.2.2  ข้อจ ากัดความรับผิดในการจัดเก็บข้อมูลในระบบกับการให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent 

  ข้อจ ากัดความรับผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
ปรากฏอยู่ใน DMCA มาตรา 512(c) โดยได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิด หากปรากฏว่าผู้ให้บริการไม่รู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์จากการใช้บริการ และหาก
เป็นกรณีที่ได้รู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องท าการปิดกั้น หรือน าเนื้อหานั้นออกจากระบบ
ทันที โดยในประเทศอังกฤษ และประเทศสวีเดนก็ได้บัญญัติเอาไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันใน The 
Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 มาตรา 19 และ ใน Section 4  ของ 
The 2001/32/EC Directive Article 14107 
  ในกรณีของประเทศไทย ข้อจ ากัดความรับผิดในกรณีนี้ ปรากฏอยู่ในมาตรา 32/3 
โดยในวรรค 5 และ 6 ได้บัญญัติว่า  
 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาล
ตามวรรคสี่แล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและหลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 
 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่ 

 
  จากบทบัญญัติในวรรคห้า จะเห็นได้ว่า หากผู้ให้บริการมิใช่ผู้ริเริ่มก่อให้เกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และได้กระท าตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสี่แล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด อีกทั้งในวรรคหก 
ยังได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าตามค าสั่งศาล
อีกด้วย 
  ในส่วนของการให้บริการ BitTorrent จะมีการจัดเตรียมพื้นท่ีให้แก่ผู้ใช้เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บ Torrent Files และให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นท าการดาวน์โหลดได้ การกระท าดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล (Hosting) อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Torrent 
Files ไม่ใช่ไฟล์งานอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากไม่มีการบรรจุส่วนหนึ่งส่วนใดของงานอันมี
ลิขสิทธิ์เอาไว้ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ให้บริการได้ท าการจัดเก็บงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ในระบบของตน 
อันจะถือว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึนในระบบของผู้ให้บริการได้ 
  ทั้งนี้ หากเป็นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหลักการละเมิดโดยการสนับสนุน 
(Contributory Infringement) หลักความรับผิดจากการจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด (Inducement 
Liability) หรือ กรณีของประเทศสวีเดนที่น าเอาหลักการสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวล

                                                           

 107 Hans Lidgard, National Development in the Intersection of IPR and 
Compettition Law From Maglite to Pirate Bay, (Us: Hart Publishing), 2011, p. 222-
223. 
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กฎหมายอาญามาใช้บังคับ กรณีดังกล่าวถือได้ว่าผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ขึ้น ดังนั้น หากผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ได้รู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว และท าการ
ปิดกั้นหรือน าเอา Torrent Files ที่น ามาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบของตน ก็สามารถอาศัย
ข้อจ ากัดความรับผิดในข้อนี้เพื่อยกเว้นความรับผิดได้   
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคดี Columbia Picture 
Industries, Inc. v. Gary Fung; Isohunt Web Technologies, Inc.108 นอกจากที่ศาลได้ตัดสินว่า 
Fung ซึ่งให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ต้องรับผิดจากการจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดแล้ว ศาลยังได้
กล่าวต่อไปอีกว่าจ าเลยไม่อาจอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 512(a) ได้ เนื่องจากจ าเลยมีส่วน
ในการเลือกเป้าหมายในการรับส่งข้อมูล  และไม่อาจอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 512(c) ได้
เช่นกัน เนื่องจากจ าเลยเป็นผู้มีอ านาจควบคุมการใช้บริการ แต่กได้รับประประโยชน์จากการกระท า
อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ จ าเลยได้รับเงินจากการให้พ้ืนที่ส าหรับลงโฆษณา โดยรายได้ของ
จ าเลยจะแปรผันตามจ านวนผู้ใช้บริการ 
  หากเป็นกรณีของประเทศไทยนั้น จากที่ได้วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2.1 เห็นว่า ยังไม่มี
บทบัญญัติมาตราใดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่สามารถก าหนดความรับผิดของผู้
ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ได้เลย นอกจากนี้หากพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 32/3 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ”  จากบทบัญญัติข้างต้น ข้อความที่ว่า “ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ให้บริการ” จะเห็นได้ว่า กฎหมายมาตราดังกล่าวให้สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ในการร้องขอต่อศาลให้ท า
การระงับการละเมิดลิขสิทธิ์แต่เฉพาะกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงไม่อาจใช้สิทธิในการร้องขอต่อศาลให้มีการระงับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/3 ได้ เนื่องจากไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ เกิดขึ้นในระบบของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ BitTorrent   
  อีกท้ัง หากพิจารณาถึงความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32/3 จะ
เห็นได้ว่า มาตราดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นข้อจ ากัดความรับผิดที่แท้จริงตามหลักอ่าวปลอดภัย 
(Safe Harbor) เนื่องจากมาตราดังกล่าวก าหนดให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยค าร้อง และมี
ค าสั่งให้ระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยอาจพิจารณาได้ว่าการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเพียงมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเท่านั้น ต่างจากกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และสวีเดน ที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ทราบถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นและท าการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้เอง นอกจากนี้มาตรา 32/3 วรรคหก ที่
บัญญัติว่า “ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการกระท าตามวรรคสี่ ” จะ
ก าหนดยกเว้นความรับผิดจากการกระท าตามค าสั่งศาลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไว้ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระท าตามค าสั่งศาลก็

                                                           

 108 Columbia Picture Industries, Inc. v. Gary Fung; Isohunt Web Technologies, 
Inc. (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2013) 
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ตาม แต่ในทางกลับกันการก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องยื่นค าร้องต่อศาล เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่
และระยะเวลาในการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจท าให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 
  นอกจากนี้ หากพิจารณาความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32/3 
ในวรรคที่ห้า ซึ่งบัญญัติว่า 
 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งตาม
วรรคสี่แล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและหลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 

 
  จะเห็นว่าผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ในการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ตนได้
ประโยชน์จากข้อจ ากัดความรับผิดก็ต่อเมื่อศาลมีค าสั่งให้ระงับการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น ต่างจาก
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสวีเดน ซึ่งหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทราบถึงการ
กระท าดังกล่าว และท าการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว ย่อมสามารถอ้างข้อจ ากัดความรับผิดเพ่ือ
ยกเว้นความรับผิดของตนได้ 
  อีกท้ังกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยยังไม่ได้มีการก าหนดความรับผิดใดส าหรับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเอาไว้เป็นกรณีเฉพาะ ดังนั้น หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นผู้กระท าการละเมิด
ลิขสิทธิ์เอง ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ได้ฝ่าฝืนค าสั่งใด ๆ ของศาลตามมาตรา 32/3 กรณีจึงถือ
ได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ก่อความผิดใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นปัญหาต่อไปว่า หากมีคดี
เกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในเขตอ านาจของศาลไทย กรณี
จะต้องพิจารณาว่าผู้ให้บริการกระท าผิดฐานใด และสามารถอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดข้อใดเพ่ือ
ประโยชน์ของตนได้หรือไม่ โดยประเด็นดังกล่าว มีแนวทางตามกฎหมายต่างประเทศที่สามารถ
เทียบเคียงได้ คือ การน าหลักการละเมิดโดยการสนับสนุน (Contributory Infringement) มาปรับใช้
ดังใช่ในคดี A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.109 หรือหลักความรับผิดในการจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท า
ความผิด (Intentional Inducement Theory) ในคดี MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.110 
และ คดี Columbia Picture, Inc. v. Gary Fung, Inc.111 ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการน า
หลักการสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ในคดี The Pirate 
Bay112 ของประเทศสวีเดน เป็นต้น 
 

                                                           

 109 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 2001) 
 110 MGM Studios Inc. v. Grokster, Ltd. (Supreme Court, 2005) 
 111 Columbia Picture Industries, Inc. v. Gary Fung; Isohunt Web Technologies, 
Inc. (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2013) 
 112 Swedish Supreme Court, Case NJA., 1963 



 

 
บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดวิธีการรับส่งข้อมู ล
รูปแบบใหม่ๆ มากมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบการรับส่งข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบใหญ่ คือ การรับส่งผ่านแม่ข่าย (Client Server) และ การรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน 
(Peer To Peer) โดยทั้งสองรูปแบบแม้จะมีลักษณะการท างานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้การรับส่ง
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน ามาซึ่งความสะดวกสบาย ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่และ
แสดงผลงานเป็นอย่างมาก 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์หลายประการตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น แต่ในขณะเดียวกัน การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งยังเป็นการยากแก่การตรวจสอบ ป้องกัน และการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือผู้เสียหายจึงมักเลือกที่จะด าเนินคดีกับบุคคลที่มีเป็นตัวกลางที่มีส่วนท าให้การละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นแทนการด าเนินคดีกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดโดยตรง ดังเช่นในกรณีของ  
Napster Inc., Grokster Ltd. หรือในกรณีของ The Pirate Bay  เป็นต้น 
 ภายหลังการก่อตั้งของ Napster Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to 
Peer ที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ไว้ในฐานข้อมูลของตน ส่งผลให้การกระท าของ Napster ไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง อย่างไรก็ตาม ศาลได้พิพากษาให้ Napster มีความผิดในการเป็น
ผู้สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ของสมาชิก ตามหลัก Contributory Infringement  นับแต่นั้นเป็นต้น
มา การละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ถูกพัฒนารูปแบบไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมาถึงยุคของ  
BitTorrent  
 BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer 
โดยแต่เดิมนั้น การรับส่งข้อมูลแบบ Peer to Peer เป็นการรับส่งข้อมูลแบบ 1:1 ระหว่างผู้รับและผู้
ส่งเท่านั้น แต่ในกรณีของ BitTorrent จะเป็นการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยผู้ดาวน์
โหลดสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการหลายรายในระยะเวลาเดียวกันได้ ด้วยลักษณะพิเศษนี้เอง 
ส่งผลให้ BitTorrent ได้รับความนิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม BitTorrent มักถูกใช้กระท าต่องาน
อันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นอย่างมาก  
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 นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของ BitTorrent ที่แตกต่างจากการรับส่งข้อมูลรูปแบบอ่ืน จึง
ส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทยสามารถก าหนดความ
รับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent ได้หรือไม่  
 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการ
ใช้ BitTorrent มีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 
 ความรับผิดของผู้สร้าง Torrent Files เห็นว่า เมื่อไม่มีการท าส าเนาข้อมูลใดๆ จากต้นฉบับ 
หรือบรรจุงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้ใน Torrent Files  จึงถือไม่ได้ว่าการสร้าง Torrent Files เป็นการ
ท าซ้ า หรือดัดแปลง 
 ความรับผิดของผู้อัพโหลด เห็นว่า ผู้อัพโหลดผ่านการใช้ BitTorrent สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ประเภท โดยในกรณีของผู้อัพโหลด Torrent Files เนื่องจากไม่มีการบรรจุงานอันมีลิขสิทธิ์เอาไว้
ใน Torrent Files ดังนั้น การอัพโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent จึงไม่เป็นการ
ท าซ้ า และไม่เป็นการท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏต่อสาธารณชน ส่วนกรณีของผู้ปล่อยให้ผู้อ่ืนดาวน์
โหลดข้อมูลจากตนได้ (Seeder) และผู้ปล่อยข้อมูลโดยผลของการใช้ BitTorrent (Leecher) 
เนื่องจากเป็นการกระท าต่อตัวงานอันมีลิขสิทธิ์ จึงถือได้ว่าเป็นการท าซ้ า และท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์
ปรากฏแก่สาธารณชน ทั้งนี้  แม้จะมีข้อต่อสู้ว่าได้กระท าไปโดยไม่มีเจตนาก็ตาม แต่ผู้ ใช้งาน  
BitTorrent ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงลักษณะการท างานของ BitTorrent ว่าจะท าให้กลายเป็นผู้อัพโหลด
โดยอัตโนมัติได้ จึงอ้างไม่ได้ว่าได้กระท าไปโดยไม่มีเจตนา 
 นอกจากนี้ ในกรณีของการอัพโหลดโดยรู้หรือควรรู้ว่าเป็นงานที่ได้ท าขึ้นโดยการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เห็นว่า การอัพโหลดในกรณีดังกล่าวเป็นการท าให้ Ratio Rate ของผู้อัพโหลดสูงขึ้นและ
สามารถท าการดาวน์โหลดข้อมูลอ่ืนผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ BitTorrent ต่อไปได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าอันแสวงหาก าไร 
 ความรับผิดของผู้ดาวน์โหลด เห็นว่าการกระท าการของผู้ดาวน์โหลดนั้น เป็นการท าซ้ างาน
อันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากเป็นการคัดลอกชิ้นส่วนของงานอันมีลิขสิทธิ์จากผู้อัพโหลดมาไว้ในคอมพิวเตอร์
ของตน นอกจากนี้ แม้จะมีการดาวน์โหลดจากหลายแหล่งพร้อมกัน แต่ขั้นตอนดังกล่าวก็เป็นขั้นตอน
ของโปรแกรมเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดได้กระท าไปโดยมีเพียงเจตนาเดียว คือการดาวน์โหลดไฟล์ที่
สมบูรณ์ จึงต้องถือว่าได้กระท าไปโดยมีเจตนากระท าความผิดเพียงครั้งเดียว 
 ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เห็นว่า ในการให้บริการของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ BitTorrent ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลงานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ เอาไว้ในฐานข้อมูลของตน ดังนั้น 
จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏแต่สาธารณชน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งขั้นต้น
และขั้นรอง ต่างจากกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ BitTorrent ได้โดยใช้หลัก Contributory Infringement และ Intentional Inducement 
Theory หรือในกรณีของประเทศสวีเดน ที่ใช้หลักการสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา  
 ในส่วนข้อจ ากัดความรับผิดนั้น มาตรา 32/3 ก าหนดประเภทของผู้ให้บริการเอาไว้ 2 
ประเภท โดยในกรณีของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent จัดอยู่ในการให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลให้
ผู้อื่น (Host Provider) ที่สามารถอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 32/3 เพ่ือยกเว้นความรับผิด
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ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ BitTorrent เมื่อไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบของผู้ให้บริการ อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติใดตามกฎหมายไทยก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
เอาไว้ ดังนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent จึงไม่อาจใช้บทบัญญัติมาตรา 32/3 เพ่ือจ ากัดความรับ
ผิดของตนได ้
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ยังไม่สามารถคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์
และก าหนดความรับผิดคลอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent 
ได้ทุกกรณี  โดยมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ 
 1)  ปัญหาเรื่องการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เนื่องจากไม่มี
บทบัญญัติใดสามารถก าหนดความรับผิดกับการท าหน้าที่ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent  และ 
 2)  ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับการให้บริการ BitTorrent  

(1)  ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดความรับผิด ไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
BitTorrent ผู้สุจริตได้ เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติมาตราใดก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเอาไว้  

(2)  ปัญหาเรื่องการบัญญัติถึงสิทธิ์ในการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา 32/3 เนื่องจากไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์  
BitTorrent 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent ตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน และไทย พบว่ามี
ประเด็นปัญหาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จากประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพ่ือให้สามารถก าหนดความรับผิด และข้อจ ากัดความรับ
ผิดที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent  ดังต่อไปนี้ 
 1)  ก าหนดความรับผิดแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญ
ท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นได้ โดยให้น าแนวทางของประเทศสวีเดนที่น าหลักการสนับสนุนการ
กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ดังเช่นที่ใช้ในค าพิพากษาคดี The Pirate 
Bay เพ่ือสามารถก าหนดความผิดแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ BitTorrent และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 มาใช้บังคับ หาก
ปรากฏว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการกระท าความผิด  
 2)  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32/3  
 มาตรา 32/3 “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์
นั้น 
 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
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 (1)  ผู้ให้บิการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอ่ืนโดยผ่านทางรบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามตนเองหรือในนาม
หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 
 (2)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐานและค าขอบังคับ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ 
(2)  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(3)  งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(4)  กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ 

ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(5)  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(6) .ค าขอบังคับให้ผู้ ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
 เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้บังคับ
ผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด าเนคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
 ในกรณีที่ผู้ ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว ผู้
ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและ
หลังจากค าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 
 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามค าสั่งศาลตาม
วรรคสี่” 
 จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32/3 ข้างต้น ให้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้
มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 32/3 “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในระบบของผู้
ให้บริการ หรือมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดในระบบของผู้ให้บริการอันน ามาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแจ้งไปยังผู้ให้บริการ หรือยื่นเป็นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 
 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
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(1)  ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามตนเองหรือในนามหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้น หากได้
กระท าดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ให้บริการได้ให้บริการรับส่งข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมา หรือให้บริการ
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการมิได้เป็นผู้ริเริ่มการส่ง ไม่มีการแก้ไขข้อมูล และไม่
มีส่วนในการเลือกตัวผู้รับ หากปรากฎว่าเมื่อได้รู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วได้ท าการระงับการกระท า
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

(2)  ผู้ให้บริการได้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดเตรียมมา โดยไม่รู้
หรือควรจะรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว หรือ ในกรณีที่ได้รู้หรือควรจะรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วได้
ท าการยุติการเข้าถึงหรือระงับข้อมูลนั้นโดยไม่ชักช้า 
 ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชักแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐาน และค าขอบังคับ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ 
(2)  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(3)  งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(4)  กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ 

ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(5)  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(6)  ค าขอบังคับให้ผู้ ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
 เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้บังคับ
ผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่งศาลตาม
วรรคห้า”  
 ในส่วนของวรรคแรก การบัญญัตใิห้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการที่จะแจ้งผู้ให้บริการให้ระงับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ ก็เพ่ือให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยตรง ตามหลักอ่าวที่
ปลอดภัย (Safe Harbor) ดังเช่นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสวีเดน  
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 นอกจากนี้ การบัญญัติว่า “มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในระบบของผู้ให้บริการ หรือมีการ
กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดในระบบของผู้ให้บริการอันน ามาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์” นั้น ท าให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการเพ่ือให้ท าการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ครอบคลุมถึงกรณีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านการใช้ BitTorrent และการให้บริการในรูปแบบอ่ืนของผู้ให้บริการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได ้ 
 ในส่วนของวรรคที่สาม เป็นการบัญญัติเพ่ือก าหนดหน้าที่แก่ผู้ให้บริการในการที่จะดูแลและ
ตรวจสอบการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะสามารถอาศัยข้อจ ากัดความรับผิดเพ่ือ
ยกเว้นความรับผิดได้ก็ต่อเมื่อได้กระท าการตามที่บัญญัติไว้ 
 การบัญญัติเช่นนี้ จะส่งผลให้ผู้ให้บริการใช้ความระมัดระวังในการให้บริการ และตรวจสอบ
การใช้งานของผู้ใช้บริการ ส่งผลดีต่อการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อไป  
 ในส่วนของวรรคสี่ถึงวรรคหก ยังคงไว้ซึ่งความเดิมแห่งมาตรา 32/3 วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหก ทั้งนี้เพ่ือก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการยื่นค าร้องในการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อศาล 
อีกทั้งในส่วนของวรรคหกยังเป็นการคุ้มครองไม่ให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระท าตามค าสั่งศาลอีกด้วย 
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affirming, 114 F.Supp.2d 896 (N.D. Cal. 2000). 

I.  Introduction 

The Ninth Circuit Court of Appeals ruled on 12 February 2001 that the music file- 
sharing system known as “Napster” committed repeated infringements of copyright law 
as millions of users  uploaded and downloaded copyright protected sound recordings.1 
Recent news reports have focused on the  practical implications of the computer-based 
system and the court’s ruling, examining the opportunities  for users to find and share 
recorded music and the potential losses of revenue  for the music industry.  Further 
accounts have demonstrated the difficulties Napster faces as it attempts to  comply with 
the ruling and block access to multitudes of song files  and strives to become a 
subscription service that pays royalties to the music  industry. 

This paper will, by contrast, provide a summary of the legal reasoning offered by 
the Ninth Circuit in its decision, and  it will examine some possible implications of the 
ruling for the use of new technologies to store  and retrieve files of music and other works 
in the context of education, research, and library services.   This summary gives special 
attention to possible implications of the Napster ruling on the development of a digital 
library of sound recordings and other works related to music.  This examination  of the 
court decision is in furtherance of the Digital Music Library (DML) project  based at 
Indiana University and supported by a grant from the National Science Foundation. 
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  A direct summary of the legal analysis in this  case is not always deeply 

meaningful.  Quite bluntly, the analysis presented by the court is thin and poorly 
explained.  The effort to describe the  court’s approach to the complex legal issues leaves 
one wanting.  Moreover, this is a decision  on appeal that is largely affirming the earlier 
ruling from the district court.  The  appellate court is generally asking whether the lower 
court was clearly in error and therefore should be reversed.  It is a low  standard of review 
that often defers to the district court’s decision—which is also not a paragon of 
explication—and that does not necessarily compel the most  trenchant scrutiny and legal 
justification.  The skimpy explanations  in both rulings—combined with a result that is 
overwhelmingly against Napster—also suggests that the judges felt  little need to justify 
strongly their conclusions.  The  courts unquestionably found little opportunity under the 
law for Napster to prevail. 

II.  Background and Operation of Napster 

Napster is the epitome of what has become  known as “peer-to-peer” file sharing. 
Users may load files onto their own computers and by connecting to  the Napster system, 
allow any other user in any location to retrieve that  file on demand.  Users can make 
works available at their own choosing, and can locate and obtain electronic copies of 
materials that any other person may have chosen to enter into the system.  Napster, Inc., 
the named defendant in this case, does not  maintain a central computer system that stores 
and delivers content files.  Instead, individual users  employ Napster’s software to find 
and locate files that are stored on the computers owned by other  individuals who connect 
voluntarily to Napster’s system. 

Technologically, the success of such a system depends on highly creative and 
sophisticated software and the utilization of the Internet for  connecting users throughout 
the world.  The music files are duplicated, stored, and transferred  by means of the “MP3” 
technology for efficiently reproducing sound recordings in a computer-readable format. 
The fact that the network connections and the software are relatively reliable and easy to 
use also means that users can quite simply upload and  download large quantities of files 
with relatively little effort.  These  reproductions and distributions give rise to the 
potential copyright violations. 

Napster represents an innovative and powerful tool for sharing  information. 
However, this tool can generate legal quandaries when the files are protected by 
copyright law and the owner of  the copyright has not given permission for the 
dissemination of the works.  Such was  the claim from many members of the music 
industry, who hold the copyrights to many of the compositions and  sound recordings, and 
who argued that the sharing of files  on Napster would replace potential sales of compact 
disks and other media embodying those same works. 

III.  Overview of the Lawsuit 
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  Members of the music industry brought a lawsuit against Napster, Inc., alleging 

copyright infringement, and in July 2000 the District Court  for the Northern District of 
California issued a preliminary injunction against most uses of  the plaintiffs’ copyright 
files.  On appeal, the Ninth Circuit upheld that injunction,  finding that the “sharing” of 
the copyrighted files was not fair use  and was not within other exemptions from and 

2 limitations on copyright infringements created by the Audio Home Recording Act   or the 
3 Digital Millennium Copyright Act. 

The essence of a copyright infringement is  the use of a work in violation of one or 
4 more of the rights of the copyright owner.    In the Napster case, the most significant 

rights at issue were the owner’s rights to  make reproductions of the work and to distribute 
copies of the work to the public.  The concept of “file sharing”  builds on exactly those 
activities.  Users of Napster might, for example, purchase a compact disk of a 
copyrighted sound recording and duplicate the  work into the memory of the user’s 
computer.  By then connecting to Napster and permitting access to the personal 
computer, other users of the system are in effect requesting the system  to make additional 
copies of the work and to transmit those copies through the Internet  to the requestor’s 
computer.  With each request, the system makes  an additional “reproduction,” and the 

5 transmission can constitute a “distribution” of the work. 

If each request is a technological means for making a copy and sending it to an 
individual elsewhere on the network, then the essential functioning of Napster seemingly 
creates a copyright infringement with each use.  Barring  fair use and other exemptions 

6 from infringement, the basis for a plausible copyright  infringement claim was clear. 
Given the extraordinary numbers of users and  files shared through Napster, the music 
industry also had little trouble envisioning that it was losing enormous revenues.   In fact, 
given the basic operation of Napster, the Court of Appeals also had little trouble agreeing 
with the court below that the users of Napster are violating both the reproduction and 
distribution rights of the copyright owners of the music. 

To conclude that the users were committing infringements can result  in legal 
liability imposed on millions of Napster users.  Litigation against vast  number of 
individuals is obviously problematic; a lawsuit against the Napster corporation  itself is a 
vastly more efficient means of either shutting down the  system or restructuring it to 
include payment of royalties.  The court found that  the users were committing the 
infringements when they uploaded and downloaded files.   The company is liable for the 
misdeeds of the users, if the court can find  that Napster committed “contributory 
infringement” or “vicarious infringement.”  The court found that Napster was liable on 

7 both counts. 

Of central importance in the  ruling—and of great importance to the DML—was 
the court’s analysis of whether the actions of Napster and  its users fit into any of the 
exceptions in the law from copyright  liability.  Most notably, the court ruled that file 
sharing by individual users was not a  “fair use” of the copyrighted sound recordings, 
which would have exempted the activities from  infringement liability.  The court also 
ruled that Napster’s role in facilitating the dissemination of  recordings was not within the 
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  various “safe harbors” created by either the  Audio Home Recording Act or the Digital 

Millennium Copyright Act. 

IV.  Fair Use 

The determination of whether or not an activity is  within fair use depends on an 
application and balancing of four factors outlined in Section  107 of the Copyright Act: 

1. the purpose of the use 
2. the nature of the work being used 
3. the amount of the work used 
4. the effect of the use on  the market for or value of the original work.8 

The court’s analysis of the four factors  was relatively succinct and blunt in its 
conclusion that the exchange of music files  had little chance of surviving a test of fair 
use.  The court took the  following view of the factors: 

Purpose of the Use 

The court found two reasons  for determining that this factor does not favor  fair 
use: the use of the music is not “transformative,”  and the users of Napster stood to gain a 
“commercial” benefit.  In both instances, the analysis is weak  and often flawed, but the 
court gave little hint that  regardless of any adjustments in its approach it might be  more 
sympathetic to the users. 

The concept of “transformative use” inquires whether  the activities in some 
respect change the original work into a new work of  new utility.  For example, 
commenting on or excerpting from an existing text can create a new work that serves a 
new need and a new audience of users.   The U.S. Supreme court ruled in 1994 that a 
parody of a song could be “transformative” as it comments on the work and  serves a 

9 distinctive purpose, apart fromthe  objectives of the original work. 

The Napster court rushed the analysis, seemingly holding  that the purpose factor 
requires a finding a “transformative” use,  then resolving with no hesitation that the 
conversion of a work from one medium to  another—such as from analog recordings or a 

10 
CD-ROM to an MP3 file—does not constitute a  transformative use.     More specifically, the court stated: “Courts have  been reluctant to find a fair use when  an original work is 

11 merely retransmitted in a different  medium.”    Beyond that statement, the court offered 
little insight, perhaps with justification.  On appeal, the court is only  deciding whether the 
lower court acted properly in enjoining Napster from further  activity.  The appeals court 

12 
only needed to resolve,  as it did, that the district court’s conclusion  was “supportable.” 

The appeals court was similarly circumspect in its examination of the 
“commercial” aspect of the use.  Section 107  specifies that with regard to the first factor, 
the court shall consider “the  purpose and character of the use, including whether such  use 
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  is of a commercial nature or is for  nonprofit educational purposes.”  From this language, 

the court resolved that the law “requires the district court to  determine whether the 
allegedly infringing use is  commercial or noncommercial.”13  In fact,  the law makes no 
such requirement.  Whether the use is commercial or  educational may be an important 
fact in the analysis, but such  a finding is by no means required under the law. 
Nevertheless, the finding of a commercial purpose does weigh against a finding of fair 
use. 

The court found a commercial use in the “repeated and exploitative  copying” of 
the works, even if they are not offered for sale.14   In particular, the court found a 
commercial purpose in the repeated copying “made to save the expense of purchasing 

15 
authorized copies.”     It seems  that making copies to save money may not necessarily prejudice the claim of fair use, but if  the copying is “repeated” and “exploitative” and 
“unauthorized,” the court might infer  a net substantial economic advantage to the user 
and hence resolve that the activity has  a “commercial” purpose. 

This analysis is dubious at best.  The magnitude  of the copying or other use may 
well be indicative of the user’s purpose or  objective.  A person who makes a single, 
isolated copy is likely engaged in a personal  or research use, while someone who makes 
multiple copies might be using them in teaching or  sharing the copies around the office or 
among friends.  Sometimes the activity is  lawful, sometimes not, but the facts 
surrounding multiple copying can be relevant to inferring the purpose.   Quantity is also 
important to the determination of the  potential market harm—the fourth factor— 
explained below.  If the scale of copying is treated as more  than just evidence and 
actually drives the conclusion that the use  is “commercial,” then the one fact is virtually 
determinative of two of the four factors.   Large-scale copying stands little chance of ever 
surviving a fair-use test.  The  nuances of the law for considering educational applications, 
networking of research, and communication of news events becomes deeply constrained. 

Nature of the Original Work 

In just a few sentences,  the court ruled that because more creative works  receive 
greater protection than fact-based works, and because the musical compositions and 

16 recordings are “creative in  nature,” this second factor weighs against fair  use.     In light 
of a long series of recent court rulings reinforcing  this premise, the court found little 
flexibility. 

Once again, however, the court’s analysis is simplistic.  When the Supreme Court 
ruled that a parody of a song could be a fair use,  the Court refrained from reaching a  pro 
forma conclusion about the creative nature of  music.  Instead, the court held that this 
factor made little or no difference in the analysis, because a parody is possible  of any 

17 
type of work.     Hence, no one type of  work should be more or less favored in the application of fair use, when the purpose is parody.   Such an analysis leaves open the 
possibility that this second factor could at  least be neutral when the “purpose” is a 
favored one.  This approach suggests—as can be  demonstrated in many cases—that the 
court’s resolution of one factor shapes the  approach it takes in examining subsequent 
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  factors.  An influential relationship among  factors is considerably different from the 

earlier criticism about a single fact bearing dominant influence on the outcome of 
multiple factors. 

Amount of the Work Used 

The court was quick to acknowledge that copying of entire works may  well be 
within fair use, citing among other cases a  1984 ruling from the U.S. Supreme Court that 

18 permitted individuals to record television  programs for later home viewing. 
Nevertheless, the court found that Napster users engage in  “wholesale copying” of entire 

19 works, which weighed  against fair use.     Yet the court made no effort  to explain or 
clarify “wholesale copying” and how it might be different  from any other examples of 
copying of entire works. 

Effect on the Market 

The appeals court agreed with the district court’s conclusion that the use of 
Napster results in at least two forms of harm  to the music industry: the loss of sales of 
compact disks and a heightened barrier to entry by the music  industry into the market for 
electronic delivery of music.  The  court noted that market harm could include not merely 
damage to the present market, but also to future  markets that the copyright owner may 

20 seek to exploit. 

In reaching its conclusion, the  court relied extensively on studies commissioned 
by the recording industry to test the effect of Napster on sales  and other markets.21 The 
court was clearly persuaded.  Napster introduced its own study  in an attempt to show that 
sampling of music on Napster actually leads to increased sales of CDs.   The court 
discounted the significance of that report, citing apparent flaws in the study  and the lack 

22 of objective data. 

Overall, the court gave little room for  Napster to make a credible claim of fair use, 
having found rather summarily that all four of the factors weigh against  fair use and in 
favor of infringement.  Moreover, the court rejected Napster’s  claims that it could defend 
its activities as “sampling” or “space-shifting.”  Other  courts had given these notions 
some significance as particular varieties of fair  use.23 

V.  Audio Home Recording Act 

Congress enacted the AHRA in 1992 in response  to the advent of digital audio 
24 tape recording equipment and supplies entering the American market.      The law imposed 

monetary duties on the equipment and supplies, but in exchange permitted 
“noncommercial” users to be protected from copyright infringement liability  when they 

25 make copies of “digital musical recordings or analog  musical recordings.”    The court 
swiftly dismissed any argument that these protections could apply to the copies of MP3 

26 files that Napster users make when they download files  to their computers. 
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The AHRA applies to the use of a “digital audio recording device.”  Such a device 
may well include a computer, but the definition in the Copyright  Act specifies about the 
device: “the digital recording function of which is designed or  marketed for the primary 
purpose of, and that is capable of, making a digital  audio copied recording for private 

27 
use. . . .”     The court ruled  that a computer and its hard drives do not have their “primary 
purpose” of making audio recordings.  Moreover, the  court—with no scrutiny of the statutory language—ruled that the sounds saved to a computer drive  are not within the 

28 
statutory definition of a “digital music recording.” 

VI.  Digital Millennium Copyright Act 

Congress enacted the DMCA in October 1998, and it is  a lengthy and complex 
bill addressing numerous issues of copyright  law and making many fundamental changes 

29 in the Copyright Act.     One of those  changes was the addition of provisions offering a 
“safe harbor” from liability for “online serve  providers” that provide access to computer 
network systems on which a  user may ultimately commit a copyright infringement.   The 
DMCA holds the possibility of protecting Napster itself  from liability for the 
infringements committed by its users. 

The appeals court agreed with Napster that the DMCA provisions could 
conceivably apply in this case.  But the  court outlined a series of questions that remained 
unresolved with respect to the parties’ compliance with  the specific procedures in the 
code and whether Napster itself is a service provider  within the meaning of the statute. 
The appeals court left these questions  for the lower court to resolve at  trial—should this 

30 case ever actually go to trial. 

VII.  Conclusion: Implications for the Digital  Library 

At an absolute minimum, the Napster decision is a  firm reminder that copyright 
law clearly applies to sound recordings, that courts will  look critically at large-scale 
services that copy and distribute works, and  that the applicable law is multi-layered and 
subject to potentially complex definitions and interpretations.  The  Napster  decision 
demands a close look at the copyright implications of  the digital library, but its 
superficial legal analysis offers little insight  for better understanding the law.  Neither the 
district court nor the appeals court seemed to have any  sympathy for Napster’s legal 
position, and consequently neither court seemed to perceive a need to explore and explain 
the subtleties of the rulings. 

The proposed digital library is also, from a legal  perspective, considerably 
different from the structure of Napster.  Napster  is a service that allows users to decide 
what music to make available, and the users  store the recorded files on their own 
computers.  Much of the legal analysis involving Napster, therefore, positions Napster as 
a “contributory infringer” or subject to  “vicarious liability.”  The direct infringers are the 
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  individual users who make and share the copies.  By contrast, managers of a  digital 

library will typically determine which materials are available for use and  will take the 
appropriate steps to copy, store, and permit access to the  files.  The library can potentially 
be in the position of facing accusations of direct infringement,  along with the users who 
might download, copy, share, and manipulate the  files. 

Such a library system will be most  unlikely to have any benefit of the “safe 
harbor” for online service providers; that protection generally applies only  to systems that 
operate as “conduits” and do not actually choose and post  the content.  The  Napster 
ruling and other cases also suggest strongly that a library  storing music files on a 

31 
computer system may not fit  within the protections of the AHRA.      In the end, the 
library will most likely need to depend on fair  use and other exceptions and limitations on 
the rights of the copyright owner. 

The Napster ruling also gives only vague  clues about the meaning of fair use. 
Unfortunately, the rulings from both courts suggest strongly  that the judges had little 
inclination to find in favor of Napster, and  their analysis of fair use therefore seems to 
hurry toward an inevitable conclusion without much  elaboration.  Yet in the struggle for 
understanding fair use, the case  offers these hints about the meaning of  the four factors: 

Purpose: Transformative uses are strongly  favored.  To the extent that the library 
stores recordings in their original  form, or simply converts them to digital files, the uses 
are not likely be transformative.  Courts will also be dubious of “commercial” uses or any 
uses that might ultimately benefit a commercial party—as the  private uses ultimately 
benefit Napster, Inc.—or that blatantly interfere with customary  marketing of the works. 
The Napster decisions shed little light on  noncommercial implications, but fair use does 
apply much more generously when the  purpose is noncommercial, and especially when 
the use is specifically limited to education or research. 

Nature:  This factor remains problematic when  one is seeking act within fair use. 
Creative works are generally subject to  narrow fair use, and musical works are easily 
deemed “creative.”  When the “purpose” is favored, however, such as for education  or 
research, a court might look more sympathetically  at the “nature of the work” and its 
specific suitability and necessity for  fulfilling that purpose. 

Amount:  This factor will also be a challenge  when the entire work is copied. 
Nevertheless, even the Napster court conceded that fair use is  still possible when the 
entire work is copied. 

Effect:  Market  harm is most easily inferred when the use directly competes with 
customary sales or other distributions of the works by the copyright owner.  Courts also 
look to the markets that the  copyright owner is likely to exploit in the future.   Market 
harm might be found, for example,  if the library makes an entire work accessible at  a 
time when the owner also provides a reasonable means  for accessing the same work for 
students to use in the same manner.   Market harm might be difficult to infer if  the library 
provides an original collection of excerpts  for students to use in a manner that is  ideally 
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suited to a particular course, and the copyright owners do not make the works  available in 
a similar manner. 

This examination of fair use is  of course superficial, and it is a reflection of the 
weak analysis in this one court ruling.  While the Napster  ruling is an unavoidable feature 
on the legal landscape of the DML,  it does not inform the issues with any thoroughness. 
A future study will examine the issue  of fair use more thoroughly and will examine its 
potential implications for the DML. 

1 239 F.3d at  1011. 
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upload music files and  violate  the reproduction  right  when they download  the  files as copies  in their  own 
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Columbia Pictures Industries v. Fung: IsoHunt Found Liable for Contributory 
Infringement 
Ninth Circuit Affirms Summary Judgment in Favor of Movie Studios in Torrenting 
Case 
 The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit substantially affirmed 
a district court judgment in favor of several film studios in Columbia Pictures 
Industries v. Fung, holding on March 21st, 2013 that the defendant was liable for 
contributory copyright infringement because its bittorrent hosting service, known as 
isoHunt, induced third parties to download infringing copies of the studios’ 
copyrighted works. The Ninth Circuit also held that the defendant was not entitled to 
protection from liability under any of the safe harbor provisions of the Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA). 
Background 
 Defendant Gary Fung owns several torrent-related sites, most notably 
isoHunt.com, that facilitate the identification and sharing of files through a peer-to-
peer network based upon the bittorrent protocol. Bittorrent sharing allows users to 
download large files from a decentralized network by downloading small sections 
from many different users. The “torrent” files, as hosted by Fung’s sites, contain only 
critical data for locating, authenticating reassembling the larger file from its 
fragments. Isohunt.com also modified each torrent file it stored by adding a backup 
tracker to it, which altered the file to make it more likely that a user will be able to 
download all sections successfully. 
 Columbia Pictures Industries, together with several other major movie studios, 
brought suit against Fung and several “John Does” in 2006. The U.S. District Court for 
the Central District of California held Fung liable for contributory infringement for 
inducing others to infringe on the plaintiff movie studios’ copyrighted material. It also 
held that none of the DMCA safe harbor provisions were applicable to Fung and thus 
granted summary judgment in favor of the studios. Fung appealed. 
Analysis 
Contributory Infringement 
 The Ninth Circuit analyzed isoHunt.com under the standard for inducement 
liability set forth in the U.S. Supreme Court decision Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
Inc. v. Grokster Ltd. The “inducement rule” has four elements: (1) the distribution of 
a device or product; (2) acts of infringement; (3) an object of promoting its use to 
infringe copyright; and (4) causation. The court held that the plaintiffs had satisfied 
each of the four elements. 
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 Under element one, the court held that Fung’s argument that he did not 
develop or distribute any “device” used for downloading did not insulate him from 
liability. The court drew an analogy between isoHunt and a retail photocopying 
service that promotes its willingness to replicate copyrighted materials despite not 
producing or selling any copying machines. The court stated that copyright liability 
depends on one’s purposeful involvement in the process of reproducing copyrighted 
material, not the precise nature of that involvement. Moreover, the court 
cited Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n as confirmation that Grokster’s 
inducement copyright doctrine applies to services available on the internet as well 
as to devices and products. 
 Under element two, “acts of infringement,” the court held that there was 
overwhelming evidence of both uploading and downloading copyrighted materials; 
based on statistical sampling, between 90% and 96% of all content associated with 
the torrent files on isoHunt.com were for “confirmed or highly likely copyright 
infringing” material. The court stated that even tripling the margin of error in that 
report would still result in overwhelming evidence of infringement. 
 Under element three, the court pointed to Fung’s “active encouragement” of 
the uploading of files containing copyrighted content. For instance, isoHunt.com 
prominently featured a list of highest grossing “Box Office” movies that encouraged 
users to “upload a torrent” file for those movies by clicking a link. Fung also posted 
numerous messages to the isoHunt message boards requesting that users upload 
torrents for specific copyrighted movies. The court stated that – like Grokster’s 
advertisements for its music file-sharing system – Fung’s posts were explicitly 
designed to “stimulate others to commit copyright violations.” Moreover, Fung 
actively assisted others to locate infringing torrents by personally responding to their 
requests for help in locating, downloading and playing copyrighted content. The 
court also noted that Fung took no steps to develop any filtering tools and derived 
revenue almost exclusively by selling advertising space on his websites (and thus was 
incentivized to encourage a high volume of infringing content in order to draw traffic 
to his site and maximize ad revenue. 
 On element four, causation, the court agreed with the plaintiffs’ 
interpretation of Grokster, which maintained that a plaintiff need only prove that the 
“acts of infringement by third parties” were caused by the product distributed or 
services provided. Mindful of the “potential severity” of this interpretation, however, 
the court emphasized three points. First, it stated that mere knowledge of infringing 
potential or of actual infringing uses does not subject a product distributor or service 
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provider to liability. Second, it stated that when dealing with a corporate entity 
defendant, liability cannot be premised on stray or unauthorized statements that 
cannot fairly imputed to the entity. Third, the court stated that proving that an entity 
had an unlawful purpose at a particular time in providing a product or service does 
not infinitely expand its liability both forward and backward in time. The court held 
that “people, companies and technologies must be allowed to rehabilitate… lest the 
public be deprived of the useful good or service they are still capable of producing.” 
DMCA Safe Harbors 
 Having found infringement, the court turned to Fung’s DMCA defenses. As a 
threshold issue, the court stated that there is not any inherent incompatibility 
between inducement liability and the requirements that apply to all of the DMCA 
safe harbors. The court stated that it is not “clairvoyant” enough to certain that 
there is no instance in which a defendant otherwise liable for contributory copyright 
infringement could meet the prerequisites for one or more of the DMCA safe harbors, 
and accordingly conducted the two inquiries separately. 
 Under section 512(a), the court held that Fung’s trackers are not “service 
providers” under the DMCA because they manage a “swarm” of connections and 
select which users will communicate with each other. Fung’s argument that the 
functions at question are “automatic technical processes” was not relevant to this 
analysis. 
 The court also held that Fung was not entitled to “safe harbor” protection 
under sections 512 (c) and (d) because Fung had “red flag” knowledge of a broad 
range of infringing activity (independent of any notifications from Columbia or other 
studios) and, in fact, both assisted others with upload and download of copyrighted 
material and used isoHunt to download infringing materials himself. Furthermore, the 
court held that Fung would lose safe harbor protection under section 512 (c)(1)(B) 
because he (1) received a direct financial benefit directly attributable to the infringing 
activity; and (2) had the right and ability to control such activity.. Fung received most 
of his income through advertising and his ability to control infringing activity on his 
sites went well beyond merely locating and terminating users’ access to infringing 
material. Fung had a broad ability to locate and remove files (including “fake, 
infected or otherwise bad or abusive torrents”). 
 As a final note, the Ninth Circuit did agree with Fung that an injunction 
imposed by the district court (prohibiting Fung from “knowingly engaging in any 
activities having the object or effect of fostering infringement of Plaintiffs’ 
copyrighted works, including without limitation by engaging” in certain specified 
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activities) was unduly burdensome as it could be interpreted to prohibit him from 
seeking legitimate employment. The court amended the prohibition accordingly. 
Fung petitioned for a rehearing or rehearing en banc on April 3rd, arguing that 
statements relied upon by the court that Fung made online were allegedly 
“sarcastic,” and accordingly his First Amendment rights were violated. 
Takeaways 
 The Fung decision demonstrates that the Grokster holding is alive and well, 
and serves as a warning to file sharing services that are perceived to encourage 
copyright infringement. Any site or services that fail to develop tools to filter out 
copyrighted content and operate on an ad-supported model are likely to be found 
liable for copyright infringement. On a broader note, the decision is encouraging for 
content creators and owners as the legitimate content industry continues to target 
pirates profiting from its intellectual property and seeks to steer users towards legal 
download and streaming services. 
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