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ในปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ถูกบังคับใช้เพื่อคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในบริบทดิจิทัล  
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เพิ่มเติมส่วนที่ให้การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโลยีดิจิทัล   อย่างไรก็ตามการ
แก้ไขดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา ส่งผลทำให้ประโยชน์สาธารณะถูกกระทบจากการที่ผู้ใช้งานสร้างสรรค์
ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานสร้างสรรค์ได้แม้ผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ตาม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาในการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) ที่เป็นหลักการสำคัญในการสร้างดุลย
ภาพระหว่างการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และประโยชน์สาธารณะ อันจะทำให้
ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์ (Content User’s Countries) นั้น
เสียโอกาสจากการที่งานสร้างสรรค์นั้นถูกปิดกั้นการเข้าถึง และใช้งานสร้างสรรค์จากประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่ งอยู่ ในฐานะของผู้ เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์  (Content Provider’s 
Countries) 

การศึกษาในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและอภิปรายประเด็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลระหว่าง
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา  ในประเด็น
การใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ และผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพแห่งประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลระหว่าง
กฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา และเสนอแนวทางอัน
เป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลของ
ประเทศไทยโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย 

จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพบว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลที่เป็นอุปสรรคต่อหลักการใช้ งานโดยธรรม (Fair Use 
Doctrine) ทำให้สาธารณชนกลับถูกสกัดกั้นจากเทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึง (Access Control) โดย

 



 ง 

ไม่คำนึงว่าการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นอาจอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การศึกษา รวมถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฎ
ชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) และผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีต่องานสร้าวง
สรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) นอกจากนี้ประเด็นปัญหาที่จะนำมาพิจารณาคือ 
การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ แม้จะได้สำเนางานอันมีลิขสิทธิ์มาโดยถูกต้อง
และชอบธรรมเนื่ องจากบทบัญ ญั ติการคุ้ มครองข้อมูลบริหารสิทธิ  (Right Management 
Information: RMI) ซึ่งกระทบการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน (Private Use) ตลอดจน
เรื่องแนวทางบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights) ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ 

ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอแนวทางการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารสิทธิควรเพิ่มเติม
ข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิในกรณีที่เป็นการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ในส่วน
ของมาตรการทางเทคโนโลยีนั้น ผู้เขียนเห็นควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยกำหนดให้มีข้อยกเว้น
ความรับผิดหากเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่การกระทําโดยอาจารย์หรือผู้สอนที่เป็น
ปัจเจกชน ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร รวมถึงกำหนดข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ของคนพิการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ควรมีคู่มือการกำหนดนิยามอันแสดงถึงลักษณะของมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพอันสมควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายมิให้ถูกหลบเลี่ยง ทั้งนี้เพื่อความ
ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นการรักษาดุลยภาพของประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของผู้ทรง
สิทธิในยุคดิจิทัล 
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Currently, copyright laws has been enforced to protect creative works in the 

digital context according to the Copyright Act B.E. 2537 and amended. The amended 

law provides copyright protection according the context of digital technology 

development. Nevertheless, due to the mentioned amended regulation, the public 

interest is impacted by the inability of access or use such works although users apply 

to the exception of copyright infringement. Especially, Fair Use Doctrine which is able 

to create equilibrium between public Interest and copyright holder in digital era is 

also significantly affected. Therefore, the countries with developing economies 

(Content User’s Countries) lost opportunity in accessing and copying works created 

by the countries with developed economies (Content User’s Countries) 

The objective of this study is to comparatively analyze and discuss legal 

issues concerning the importance and impact of copyright protection in the digital 

age. The comparative analysis of copyright protection was made between the 

countries with developing economies and the countries with developed economies 

on the issue of Technological Protection Measures (TPMs), Rights Management 
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Information (RMI). The impact on the public interest is also presented to analyze the 

equilibrium of benefits in enforcing copyright laws in the digital era between the laws 

of the countries with developing economies and developing economies the 

countries. The research also offers useful guidelines for determining the scope and 

criteria for protecting copyrighted works in the digital era of Thailand by using legal 

and non-legal measures. 

From a comparative analysis, it found that Technological Protection Measures 

prohibit the exploitation of copyrighted works in the digital era and hinder the Fair 

Use Doctrine, resulting in the public being deprived of access control technology 

regardless that the exploitation of the user's copyrighted work may be within the 

scope of use for personal, educational purposes. This consequence also includes the 

accessibility and utilization of orphan work, and the impact of Technological 

Protection Measures on public domain creations. In addition, the issues to be taken 

into account are the inability to change the information that identifies the author 

although a copy of the copyrighted work is obtained properly and legally due to the 

Protection of Rights Management Information provisions. This affects the use of 

copyrighted works for personal gain (Private Use), as well as the enforcement of the 

principle Exhaustion of Rights which cannot be applied to copyrighted works in digital 

form. 

The author therefore recommends a solution by requiring that in the case of 



 ช 

the law in relation to the rights management information, the exceptions of breaches 

should be applied in cases where information is lawfully altered for non-profit 

purposes and for personal gain. Moreover, in terms of Technological Protection 

Measures, the author recommend remedial action by requiring exemptions of liability 

if it circumvents technological measures taken by individual teachers or instructors 

that are not intended for profit. In addition, the exceptions of breach for the benefit 

of people with disabilities should be defined more clearly. Importantly, there should 

be a manual for defining the characteristics of effective Technological Protection 

Measures that deserve legal protection from circumvention. This is for clarity in legal 

enforcement and to maintain equilibrium of public interest with rights of copyright 

holders in the digital age. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง ดุลยภาพของประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิในยุคดิจิทัล สำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยความคิดเห็นและคำแนะนำ อันมีค่าจาก ผศ. ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้เขียน และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการ
พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และได้ให้ข้อเสนอแนะในข้อกฎหมายเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร และผศ. 
ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่กรุณารับเป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์และได้ให้ข้อเสนอแนะในด้าน
รูปแบบตามระเบียบวิธีวิจัยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ท่านคณาจารย์ทุกท่าน ณ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ที่ได้ถ่ายทอดวิชา ความรู้ และประสบกาณ์กฎหมายอันมีค่า รวมทั้งบ่มเพาะศาสตร์วิชากฎหมายควบคู่
กับการพัฒนาอย่างเสียสละและทุ่มเท ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการ
พัฒนา นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร. 
ภัทรพร เย็นบุตร ที่ได้ให้การช่วยเหลือ และให้กำลังใจ จนผ่านพ้นมาได้ด้วยดี และขอมอบความสำเร็จ
จากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริม และเป็นกำลังใจที่สำคัญ
ของผู้เขียนตลอดมา จนทำให้สำเร็จการศึกษาได้ตามที่ผู้เขียนมุ่งหมาย 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าเชิงวิชาการทาง
การศึกษาและพัฒนาความรู้ทางกฎหมายต่อไป หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียน
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้เขียน
ขออุทิศคุณความดีดังกล่าวให้แด่ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

  
อรรธพล  หมานสนิท 

พฤษภาคม 2565 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปว่าสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ จากเดิม
ที่เคยอยู่ในรูปแบบวัตถุที่สามารถจับต้องได้นั้น ได้รับการพัฒนาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการจัดเก็บและพกพา เนื่องจากมีความสะดวกในการโอนข้อมูล ซึ่งทำให้รูปแบบ
การส่งมอบสินค้าจากเดิมที่มีการส่งมอบในลักษณะการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง 
เป็นการโอนสินค้าที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลทำให้กรณีการโอนสิทธิ
หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบดิจิทัลมีปรากฏให้เห็นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่าสี่พันกว่าล้านคน หรือประมาณร้อยละ 62 ของประชากรทั่วโลก1 
และด้วยพัฒนาการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น ยังอาจส่งผลให้
อัตราการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่าพันล้านคน 2 ทำให้ผู้สร้างสรรค์งาน 
ตลอดจนผู้ทรงสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเผยแพร่งาน 
และมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงสิทธิ์ในประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์มักเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล  

 
1 Simom Kemp, Digital 2021 October Global Statshot Report, Retrieved 

January 15, 2022 from https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-
statshot#:~:text=The%20’state%20of%20digital’%20in%20October%202021&text=Th
ere%20are%20now%204.88%20billion,percent%20of%20the%20world’s%20populati
on 

2 United Nations, Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows 
and Development: For whom the Data Flow (Geneva: United Nations, 2021), p. 32, 
Retrieved February 16, 2022 from https://unctad.org/system/files/official-document/ 
der2021_en.pdf 
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ไม่เพียงแต่ปัจเจกชนผู้สร้างสรรค์งาน (Creator) และผู้ทรงสิทธิ (Right Holder) เท่านั้นที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการที่กฎหมายให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ หากแต่เมื่อพิจารณาในภาพรวม
แล้ว ระบบลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย  
ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 
2560 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้แสดงข้อมูลไว้ว่านับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่า 2,381 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 ซึ่งมีสินค้าสำคัญ อาทิ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ส่วนสินค้าที่สหรัฐอเมริกาส่งออกมายัง
ประเทศไทยส่วนมากก็จะเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์3 อันสะท้อนให้เห็นได้ว่า
สินค้าเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลที่พบได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งล้วน
สร้างมูลค่าหลายล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและมีส่วนในการสร้างงานเป็นจำนวน
มาก 

เป็นที่ยอมรับกันว่าลิขสิทธิ์เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุผลที่
สนับสนุนว่าผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจำเป็นที่จะต้องได้ความคุ้มครอง ไม่ว่าสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับลิขสิทธิ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้ทรงสิทธิในภาคอุตสาหกรรมได้ใช้
เทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกป้องกันตนเอง (Self-mechanism) จากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สร้างสรรค์ด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technology Protection Measures หรือ TPMs) 
เช่น การเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงงานสร้างสรรค์โดยมิได้รับอนุญาต และสร้างข้อมูลบริหารสิทธิ 
(Right Management Information หรือ RMI) เช่น การสร้างลายน้ำเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
อันเกีย่วกับผู้สร้างสรรค ์

ทั้งนี้ เหตุผลในการคุ้มครองลิขสิทธิใ์นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีมากกว่าประเด็นในด้าน
เศรษฐกิจ เนื่องจากในแต่ละสังคมนั้นประกอบไปด้วยผู้มีอาชีพหลากหลาย เช่น นักเขียน นักดนตรี 
ผู้ผลิตภาพยนตร์ ช่างถ่ายภาพ ช่างศิลปกรรม ซึ่งผู้สร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้อัน
สามารถนำมาถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานทางการ
พัฒนางานสร้างสรรค์ให้แก่ส่วนรวม  จึงอาจกล่าวได้ว่าผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์เป็น
กลไกกระตุ้นให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการใช้สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ดนตรีกรรม และเก็บงานดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำเสียงที่ได้ไปสังเคราะห์

 
3 กระทรวงพาณิชย์, สถานการณ์การค้าไทย-สหรัฐ, ค้นวนัที 14 กมุภาพันธ,์ 2562 จาก 

https://old.moc.go.th/index.php/moc-news/2015-10-19-04-33-08/item/124545.html 
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ใช้ในงานสร้างสรรค์ชิ้นต่อไป ทำให้ผู้สร้างสรรค์งานนั้นสามารถย่นระยะเวลาการผลิตงานได้ และทำ
ให้ผู้ใช้รายต่อไปมีความสะดวกในการพัฒนางานดังกล่าว  

เมื่อพิจารณาต่อมาถึงประเด็นปัญหาการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ใน
ปัจจุบันสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่ต้องการตอบสนองการบริโภคของ
ตลาดเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่ธุรกิจของตน ความเสี่ยงในการที่สินค้าที่มีรูปแบบดิจิทัลจะถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์จึงมีมากขึ้น เนื่องจากงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลนั้นสามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วโดย
ใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทำซ้ำที่ปัจจุบันมีราคาไม่สูงมาก และงานทำซ้ำนั้นก็แทบจะไม่มีความ
แตกต่างจากงานสร้างสรรค์ต้นฉบับ ซึ่งนอกจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ทำซ้ำงานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจุบันยังพบว่ามีโปรแกรมคัดลอกงานดิจิทัลเป็นจำนวน
มากที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงเท่ากับการคัดลอก หรือ
ทำซ้ำงานดิจิทัลของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นแทบไม่มีต้นทุนแต่อย่างใด และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัลนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งก็คือระบบการสื่อสารซึ่งปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่งานในรูปแบบดิจิทัลนั้นจะมีโอกาสถูกส่งไปยัง
บุคคลอื่น ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดทางพรมแดนเหมือนเช่นในอดีต โดยที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมนำ
ความเสียหายมาสู่ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างประเมินค่ามิได้  

ตัวอย่างคดี A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. เห็นได้ว่า A&M Records, Inc.4 ได้ฟ้อง 
Napster, Inc. ว่าสร้างความเสียหายจากการเปิดเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้อัปโหลด และดาวน์
โหลดไฟล์เพลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้ว่า Napster, Inc. ให้การแย้งว่าระบบ
การทำงานของเว็บไซต์ตนมิได้มีเจตนาสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการละเมิดงานอันมี
ลิขสิทธิ์ แต่ศาลพิจารณาว่าระบบของ Napster, Inc. นั้นมีลักษณะการแชร์ไฟล์เพลง (Peer-to-Peer) 
ซึ่งเป็นการแบ่งปันไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
เครื่อง โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์หลักแต่อย่างใด โดยหากผู้ใช้บริการต้องการดึงไฟล์จากเครื่องหนึ่ง
มาสู่อีกเครื่องหนึ่งก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเอื้อ
ประโยชน์ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์โดยชัดเจน เนื่องจากมีการเผยแพร่ไฟล์เพลงสู่สาธาณะโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เป็นจำนวนมาก  
จนส่งผลกระทบทางการตลาดต่อยอดขายของบริษัทผู้ทรงลิขสิทธิ์ แม้ว่าทาง Napster, Inc. จะอ้างว่า
เป็นการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) โดยให้เหตุผลว่าบริการของตนไม่มีการเก็บค่าสมาชิกใด ๆ  
จากผู้ใช้บริการก็ตาม แต่ศาลได้ตัดสินว่าแม้เป็นการใช้งานโดยไม่เสียค่าบริการแต่พฤติการณ์ดังกล่าว
ไม่เป็นการใช้งานโดยธรรม เพราะทำให้ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดได้ เนื่องจากการ

 
4 คด ีA&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001) 
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ที่ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดเพลงจาก Napster, Inc. โดยไม่ต้องชำระค่าบริการเลย ย่อมทำให้
ผู้ใช้บริการนั้นไม่ประสงค์จะซื้อไฟล์เพลงมาจากผู้ทรงสิทธิ นอกจากนี้ระบบของ Napster, Inc. ยังไม่
แสดงถึงความพยายามอย่างเพียงพอที่จะป้องกันหรือยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่รู้ว่าผู้ใช้บริการ
สามารถดาวน์โหลดเพลงได้เป็นจำนวนมากผ่านระบบการแชร์ไฟล์เพลง ซึ่ง Napster, Inc. เองสร้าง
ขึ้น ดังนั้น Napster, Inc. จึงมิอาจอ้างได้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเพียงพฤติการณ์เฉพาะตัวของ
ผู้ใช้บริการเท่านั้น 

จากเหตุการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม้งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ในแง่มุมที่
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจถูกละเมิดโดยสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้สร้างสรรค์และผู้ทรง
สิทธิ ด้วยเหตุดังกล่าวมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจึงถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการป้องกันการเข้าถึง หรือป้องกันการทำซ้ำผลงาน เช่น การเข้ารหัสงาน
สร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดสภาพบังคับให้การกระทำใดซึ่ง
เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เช่น การถอดรหัส (Decryption) การเจาะรหัส 
(Password Hacking) ดังกล่าวนั้นถือเป็นความผิดเช่นกัน ทั้งนี้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures: TPMs) บางประเภทนั้นมี
ความเคร่งครัดมากถึงขั้นป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันมิให้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ดังกล่าวนำไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง 
เผยแพร่ หรืออีกวิธีการหนึ่งที่ผู้ทรงลิขสิทธิ์มักใช้เพื่อปกป้องสิทธิในความเป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์
ของตน คือ การแสดงข้อมูลการบริหารสิทธิ (Right Management Information: RMI) เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงจุดเชื่อมโยงระหว่างผลงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นกับผู้ทรงสิทธิ เป็นอาทิ 

ในส่วนของผลกระทบเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อประโยชน์ของสังคมนั้น จะเห็นได้ว่าหาก
งานสร้างสรรค์อันได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้มีการเข้าถึงหรือนำไปใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อ
สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ผ่านระบบดิจิทัลซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และยากที่จะแสวงหา
หลักฐานการกระทำความผิด ผลแห่งความเสียหายอาจก่อให้เกิดการชะลอตัวในการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนางานสร้างสรรค์ทั้งหลาย อันเนื่องมาจากผู้สร้างสรรค์มัก
คำนึงถึงความเสี่ยงที่งานของตนอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์ จึงหาวิธีปกป้องสิทธิของตนด้วยการปิดกั้น
สาธารณชนไม่ให้เข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบทางลบ
ต่อประโยชน์สาธารณะด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์ในระยะยาว
สืบเนื่องต่อไปได้5 ดังนั้น นอกจากการให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์แล้ว ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์จึงต้อง

 
5 Bill D. Herman, The Fight over Digital Rights: The Politics of Copyright 

and Technology (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), p. 58.  
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พยายามที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิของสาธารณชนที่จะใช้
งานสร้างสรรค์เหล่านั้นประกอบกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วย  

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงและใช้งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ จะเห็นได้ว่าแม้มาตรการดังกล่าวมีไว้เพื่อคุ้มครองทั้งสิทธิของผู้สร้างสรรค์และ
ผู้ทรงสิทธิ แต่ในทางกลับกันมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเองกลับเป็นอุปสรรคในการใช้งานโดย
ธรรม เพราะเป็นวิธีการสกัดกั้นมิให้ผู้ที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงหรือใช้งานได้รับประโยชน์จาก
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือในกรณีที่กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิอย่าง
เคร่งครัด ก็อาจทำให้สังคมตกเป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิได้โดยง่าย ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ทำให้กลไกของระบบลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของ
ผู้ทรงสิทธิ กับประโยชน์สาธารณะ  (Public Interest) 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้อง
มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม และสอดคล้องกันกับเทคโนโลยีในบริบทยุคดิจิทัล เพื่อป้องกันมิให้มี
การหลบเลี่ยงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งผู้สร้างสรรค์งาน และผลกระทบทางลบต่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์โดยที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะด้วย เพื่อให้การพัฒนางาน
สร้างสรรค์สามารถเติบโตได้และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทุก ๆ 
ฝ่าย   

ในกรณีการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนั้นยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในเรื่อง
ของดุลยภาพระหว่างผู้ใช้งานกับผู้สร้างสรรค์งานนั้น ดังจะเห็นได้จากกรณีของคนตาบอด คนพิการ
ทางการมองเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานองค์ความรู้จากงานสร้างสรรค์
ได้ กลไกในระบบลิขสิทธิ์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาข้างต้นโดยตราขึ้นเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศ คือ สนธิสัญญามาร์ราเคซ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published 
Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled หรือ
Marakesh Treaty) ที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลข้างต้นมีความสามารถในการเข้าถึง
งานสร้างสรรค์ที่มีการโฆษณาแล้วด้วยการกำหนดข้อยกเว้นและข้อจำกีดด้านลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความ
ทัดเทียมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และความรู้อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ
รักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิผู้สร้างสรรค์และประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้พิการดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
และการวิจัยอย่างมีประสิทธิผลได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเข้าลักษณะการใช้งานโดยธรรม 
อันเปรียบเสมือนว่าสนธิสัญญามาร์ราเคซเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบลิขสิทธิ์และสิทธิมนุษยชน 
แต่อย่างไรก็ตามสะพานเชื่อมดังกล่าวนั้นก็พบอุปสรรคในการที่งานสร้างสรรค์ในปัจจุบันถูกเผยแพร่
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ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้วัตถุประสงค์หลักของสนธิสัญญามาราเครซไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลเนื่องจากสนธิสัญญามาราเครซจะเน้นในเรื่องของงานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ให้คน
พิการสามารถเข้าถึงเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการใช้งานภายใต้ขอบเขตเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันมิได้
กระทบต่อสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธเิกินสมควร 

สำหรับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นได้อย่างมีนัยสำคัญจาก
หลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากความพยายามแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในคดีระหว่างประเทศ อันทำให้นานาอารยะประเทศร่วมกัน
ยกร่างอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention 
for the Protection of Literary and Artistic Works: Berne Convention) ขึ้น โดยอนุสัญญา
ดังกล่าวมิได้ให้ความสำคัญเพียงการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น หากแต่ยังให้ความสำคัญกับ
การคุ้มครองประโยชน์แก่สาธารณะโดยเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
อย่างเป็นธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า อนุสัญญานี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนเพื่อรักษาดุลภาพแห่งสิทธิระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิ กับสิทธิของสาธารณชน 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากอนุสัญญาเบิร์น (Berne Convention) ได้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่งาน
วรรณกรรมมิได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล อนุสัญญาดังกล่าวเพียงฉบับเดียวจึงอาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
สำหรับการแก้ปัญหางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลได้ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสกัดกั้น
ไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักบันไดสามขั้นหรือหลักการทดสอบสามประการ (Three 
Step Test) ที่เป็นแก่นเกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดและข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญา
เบอร์น และเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนได้มุ่งศึกษาด้วย 

ต่อมา มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าประเทศสมาชิกต่างตั้งข้อสงวนหลายประการในการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของอนุสัญญาเบิร์น (Berne Convention) ความตกลงว่าด้วยการคาเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพ ย์สินทางปัญญ า หรือความตกลงทริปส์  (Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement) จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวางมาตรฐานขั้นต่ำใน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประเทศภาคีสมาชิกจะได้ให้การคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวของ
เจ้าของงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเป็นการแก้ปัญหาจากการ
บังคับใช้อนุสัญญากรุงเบิร์นโดยความตกลงทริปส์นั้นเน้นการให้คุ้มครองผู้ทรงสิทธิในงานสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้อนุสัญญากรุงเบิร์นยังคงเป็นเสาหลักในการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรง
สิทธิและประโยชน์สาธารณะอยู่ ซึ่งความตกลงทริปส์นั้นเป็นตัวเชื่อมระหว่างการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
ยุคแอนะล็อกตั้งแต่มีการจัดทำอนุสัญญากรุงเบิร์นส่งผ่านไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล 

หลังจากความตกลงทริปส์มีผลบังคับใช้ ในขณะที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีผลกระทบอย่างมากต่อการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เนื่องจากการทำซ้ำและเผยแพร่งาน



 7 

สร้างสรรค์สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งอนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ไม่
สามารถตอบสนองการให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ สนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) จึงถูกจัดทำ
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และข้อมูลการ
บริหารสิทธิ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลอันแตกต่าง
จากงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในแอนะล็อก  

อย่างไรก็ตามความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึง
งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้รับผลกระทบจากการใช้มาตการทางเทคโนโลยี และข้อมูลการบริหารสิทธิ 
อย่างมีนัยยะสำคัญ ดังเช่นการเข้าถึงและใช้งานองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่ในงานสร้างสรรค์ในปัจจุบันอาจไม่
สามารถเข้าถึงงานได้โดยง่ายแม้เพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดยส่วนตัว เนื่องจากมีมาตการทาง
เทคโนโลยีมาสกัดกั้น ซึ่งการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมีข้อพิจารณาว่าเป็นการขัดต่อผลต่อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ในการรักษาสมดุลระหว่างผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์ของสาธารณะ ที่ได้
มีมาตั้งแต่การบังคับใช้อนุสัญญากรุงเบิร์นหรือไม่ นอกจากนี้ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ตัวทรัพย์สินที่เป็นสื่อแสดงออกทางความคิดไปแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ (Copyright Owner) ย่อมสิ้น
สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินนั้นคืน ตามหลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights) เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์
โดยหลักแล้วมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ผลงานของตน แต่เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
ได้มีการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological 
Protection Measures: TPMs)หรือใช้ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management Information: 
RMI)ก็อาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ที่รับโอนทรัพย์สินนั้นต่อไปได้ และข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือ
หลักการสิ้นสิทธิสามารถนำมาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ การซื้อ
สินค้าในรูปแบบดิจิทัลผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นหรือไม่ สามารถขายสินค้านั้นให้กับบุคคลอื่นต่อไป
ได้หรือไม่ 

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าการแปลงรูปแบบงานสร้างสรรค์จากรูปแบบแอ
นะล็อกเป็นรูปแบบดิจิทัลไม่เพียงแต่ปฏิวัติวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังถือเป็นการปฏิวัติ
ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้งานสร้างสรรค์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามมาตรฐานทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เคร่งครัดทั่วโลกที่ถูกจัดทำขึ้นโดยสนธิสัญญาการค้าพหุภาคีและทวิภาคีซึ่งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งอย่างมากจากผู้ที่เห็นว่ามาตรฐานเหล่านี้ขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นและการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมากขึ้น ทำให้มี
ความเสี่ยงต่อการลดทอนสามารถของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และสร้างข้อจำกัดในการศึกษาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการสร้างสรรค์การพัฒนางาน
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สร้างสรรค์ในประเทศที่มีการอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวเข้ามาเป็นกฎหมาย
ภายในประเทศ 

ทั้งนี้ ความตื่นตัวในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการอื่น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) 
ของผู้สร้างสรรค์งานเป็นสำคัญ แต่ก็จะต้องคำนึงถึงสิทธิในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะควบคู่กันไปด้วย เพราะการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานที่มีรูปแบบดิจิทัลที่เคร่งครัดมากเกินไปอาจทำให้การเข้าถึงหรือการ
ใช้งานสร้างสรรค์ของสาธารณชนนั้นถูกลดทอนลง ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรการการคุ้มครองทาง
เทคโนโลยีช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถควบคุมตลาดได้อย่างเต็มที่ แต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการสนับสนุนสิทธิแต่ผู้เดียวจนกลายสภาพเป็นสิทธิผูกขาด (Monopoly 
Rights) ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์ (Creator) งานมักนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อ
ประโยชน์ในการคุ้มครองคนชาติของตนเองซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีตลอดจนงานสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้ (Content User’s Country)  
งานสร้างสรรค์นั้นถูกจำกัดการเข้าถึงงานและการใช้งานสร้างสรรค์ โดยที่ในระยะยาวแล้วการผูกขาด
ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อการต่อยอดวัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี อัน
เป็นพ้ืนฐานของการก่อเกิดการพัฒนางานสร้างสรรค์ อย่างหลบเลี่ยงไม่ได6้  

เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศไทย จะเห็นว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ใน
ฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์ที่จำเป็นจะต้องอาศัยพึ่งพาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนางานสร้างสรรค์จึง
ต้องวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในยุคดิจิทัลวามีขอบเขตบังคับใชเพียงใด สามารถนํามาปรับใชอย่างเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงเพ่ือสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิในระบบลิขสิทธิ์ 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์  (Content Provider’s Country) กับประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์ (Content User’s Country) ว่าทั้งสองกลุ่มมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มุ่งรักษาดุลยภาพระหว่างประโชน์
ของผู้สร้างสรรค์กับประโยชน์สาธารณะ หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายของประเทศ

 
6 Steven D. Anderman, The Interface between Intellectual Property Rights 

and Competition Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p. 467. 
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ไทยในฐานะที่เป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์ประเทศหนึ่ง โดยมี
ประเด็นที่จะศึกษาดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง คือ มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) และงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นลิขสิทธิ์
ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทำให้การ
ใช้งานโดยธรรมถูกจำกัดกรอบการใช้ประโยชน์ โดยที่การใช้และการตีความพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537และที่แก้ไขนั้นเป็นอุปสรรคต่อหลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Use Doctrine) ซึ่งหลัก
ดังกล่าวยินยอมให้สาธารณชนสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ได้ แต่สาธารณชนกลับถูกสกัดกั้นจากเทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ตั้งแต่แรก  
โดยหลักการแล้ว อนุสัญญากรุงเบิร์นและ ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ให้ความคุ้มครอง
ผู้ประพันธ์ (Author) หรือ ผู้สร้างสรรค์ (Creator) ในงานลิขสิทธิ์โดยเป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive 
Rights) ซึ่งเป็นสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ และให้
ประโยชน์ในลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และอนุญาตผู้อื่นให้ใช้สิทธิเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้บัญญัติสิทธิในการ
เข้าถึง  (Right to Access)  ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ หรือผู้ทรงสิทธิต์่อย่างใด 

หากภายหลังเมื่อมีการบัญญัติมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นกฎหมายภายในประเทศ
เพื่ อสอดคล้องกับสนธิสัญญาอิน เทอร์ เน็ ต (WIPO Internet Treaty) ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 
สนธิสัญญา ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
Treaty: WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty:  WPPT) โดยสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตได้มี
บทบัญญัติในการให้สิทธิกับผู้สร้างสรรค์ หรือผู้ทรงสิทธิ์ในการควบคุมการทำซ้ำ (Copy Control) 
และควบคุมการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ (Access Control) ทำให้เป็นการขยายสิทธิในการห้ามบุคคล
อื่นในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ของสร้างสรรค์ หรือผู้ทรงสิทธิ์ ทั้งที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงสิทธิ์นั้นไม่ได้
มีสิทธิแต่ผู้เดียวในประเภทสิทธิการเข้าถึงและไม่มีการบัญญัติสิทธิในการเข้าถึงว่าเป็นสิทธิแต่ผู้เดียว
ของผู้สร้างสร้างใน อนุสัญญากรุงเบิร์นและ ความตกลงทริปส์และ รวมถึงสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต 

ในประเด็นที่หนึ่งนี้ ผู้เขียนได้จัดทำการอภิปรายในประเด็นย่อยสามประเด็น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการแสวงหาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในยุคดิจิทัล โดยในประเด็นย่อยแรก คือ ผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีต่อการใช้
งานโดยธรรม (Fair Use Doctrine) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ (Limitation on and 
Exception to Copyright Infringement) ของผู้ใช้ในการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์โดย
ชอบธรรมและไม่กระทบถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เมื่อผู้สร้างสรรค์
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หรือผู้ทรงสิทธิได้มีมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อปกป้องงานอันการเข้าถึงและการทำซ้ำงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของตนโดยไม่คำนึงว่าการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นอาจอยู่
ภายใต้ขอบเขตการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การศึกษา การวิจัย หรือกรณีห้องสมุดที่
มีการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ หรือประโยชน์ในงานของห้องสมุด ซึ่งในประเด็นนี้
ทำให้เห็นถึงการบังคับใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่จำกัดสิทธิของผู้ใช้ในการอ้างถึงการใช้งาน
โดยธรรมได้เนื่องจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมิให้กล่าวอ้างการใช้งานโดย
ธรรมหรือข้ อยก เว้นการละเมิ ดลิ ขสิทธิ์ เพื่ อหลบ เลี่ ย งมาตรการป้ องกันทางเทคโน โลยี  
(Circumvention to Technological Protection Measures) ได ้

ประเด็นย่อยที่สอง คือ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 
(Orphan Work) ที่มีรูปแบบดิจิทัลซึ่งถูกปกป้องโดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ใช้งาน
ไม่สามารถติดตามผู้สร้างสรรค์ได้ เมื่อผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงสิทธิ์ได้ติดตั้งมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีย่อมทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในงานดังกล่าวได้แม้เป็นการใช้ที่อยู่ภายใต้หลักการใช้
งานโดยธรรม หรือในกรณีที่งานนั้นตกเป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) และการจำกัดเข้าถึง
งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะแม้งานดังกล่าวจะสิ้นสุดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Term of 
Copyright Protection) อีกทั้ งข้อจำกัดการใช้งานโดยธรรมอันเกิดจากมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยซีึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานสร้างสรรค์ดังกล่าว 

ประเด็นย่อยที่สาม คือ ผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีต่องานสร้างสรรค์ที่ตก
เป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain) อย่างที่ทราบกันโดยหลักการว่างานสร้างสรรค์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นั้นจะมีอายุในการคุ้มครองโดยแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภทงานสร้างสรรค์ดังกล่าว และเมื่อ
สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง งานสร้างสรรค์นั้นจะตกเป็นของสาธารณะ ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ ซึ่งหลักการนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงแนวคิดในการรักษาดุลยภาพระหว่างประโยชน์เจ้าของลิขสิทธิ์และประโยชน์สาธารณะได้อย่าง
ชัดเจน หากแต่เมื่องานสร้างสรรค์ได้อยู่ในรูปแบบงานดิจิทัล โดยผู้สร้างสรรค์มีการคุ้มครองงานของ
ตนด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ต่อมาเมื่องานสร้างสรรค์นั้นสิ้นสุดอายุการคุ้มครองและตก
เป็นของสาธารณะ ประชาชนก็มิอาจแสวงหาประโยชน์ในงานสร้างสรรค์นั้นได้โดยง่ายเนื่องจากมี
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึงและการทำซ้ำงานดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ผู้เขียน
ต้องการหยิบยกมาอภิปราย 

ประเด็นที่สอง คือการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ (Right Management Information: RMI) 
ซึ่งกระทบการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Private Use) หรือ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่
ไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Purpose) ซึ่งประเด็นปัญหาที่จะนำมาพิจารณาคือ การไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ หรือ ระยะเวลา เงื่อนไขการใช้งานอันมี
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ลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้ แม้จะได้สำเนางานอันมีลิขสิทธิ์มาโดยถูกต้องและชอบธรรม นอกจากนี้ข้อยกเว้นที่ถือ
ว่าการกระทำบางประการมิให้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์ก็ยังพบข้อจำกัดในการใช้
ข้อยกเว้นดังกล่าวเนื่องจากข้อยกเว้นนั้นมีการระบุถึงการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะและ
กำหนดผู้ที่จะสามารถทำได้โดยมิถือว่าผู้นั้นละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิเพียงเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กร
เท่านั้น 

ประเด็นที่สามเรื่องแนวทางบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights) ซึ่งจะ
พิจารณาครอบคลุมถึงการใช้ และการตีความกฎหมายว่าหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้หรือไม่ ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนซื้อหรือไม่ สามารถขายสินค้านั้น
ให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้หรือไม่ และในกรณีที่มีสัญญาระบุจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับสินค้าดิจิทัล
ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนซื้อนั้นหรือไม่ หรือเพียงเป็นการได้รับ
อนุญาตในการใช้สิทธิ์เพียงเท่านั้น 

จากประเด็นปัญหาข้อกฎหมายทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น การออกกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
นั้นทำให้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์สาธารณะได้รับผลกระทบ ซึ่งขัดกับ
เจตนารณ์แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากประโยชน์แห่งสาธารณะนั้นถูกลิดรอนจากการใช้มาตรการ
ป้องกันตนเองของผู้ทรงสิทธิ (Self Mechanism) ในการเป็นกลไกเพื่อคุ้มครองงานของตนอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดงานสร้างสรรค์ทำให้สาธารณะไม่สามารถเข้าถึงงานได้ ซึ่งในอนาคตย่อมส่งผล
ต่อการพัฒนางานสร้างสรรค ์

ทั้งนี้  ผู้ เขียนจะได้ศึกษากฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยแบ่ง
การศึกษากฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์ 
กับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์เนื่องจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
นอกจากมีพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว ยังมีบริบทการพัฒนาด้านสังคม การพัฒนางานสร้างสรรค์และ
กฎหมายอีกด้วย ประเทศเหล่านี้จึงมีศักยภาพสูงในการผลิตและเข้าถึงงานสร้างสรรค์ และงานอัน
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อันเป็นทุนทางปัญญาซึ่งเป็นรากฐานแห่งการสร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์ที่
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอันมีลิขสิทธิ์ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจึงมุ่งปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงดำเนินการป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในระบบนิเวศดิจิทัลซึ่งสามารถถูกละเมิดได้อย่างรวดเร็ว และในเวที
การค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์ก็มีบทบาทในการกำหนด
หลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์และหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ของตน อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดนั้นอาจนำมาซึ่งการผูกขาดองค์ความรู้ที่เป็น
การปิดกั้นโอกาสไม่ให้ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในฐานะที่เป็นประเทศผู้ใช้งานผลงานสร้างสรรค์
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อันมีลิขสิทธิ์ได้ต่อยอดวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตนเองได้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาในฐานะที่เป็นประเทศผู้ใช้งานผลงานสร้างสรรค์นั้นไม่สามารถสร้างการพัฒนา
งานสร้างสรรค์ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนได้ และประเทศเหล่านี้ก็มิอาจหลุดพ้นจาก
ความเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาได้ อีกทั้งเมื่อไม่มีทางออกที่เหมาะสมสำหรับประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนา ประชากรประเทศเหล่านั้นก็อาจกระทำละเมิดลิขสิทธิ์รุนแรงขึ้นในลักษณะที่
อาจไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นั้นจะถูก
แพร่กระจายผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน จนกระทั่งนำมาซึ่งความเสียหายทั้งต่อเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เอง รวมทั้งความชะงักงันต่อพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสองกลุ่ม  

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่ผู้เขียนทำการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลนั้น ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้เป็นแหล่งทุนทางปัญญาอันเป็นปัจจัย
สำคัญในการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์และการพัฒนางานสร้างสรรค์อันมีอิทธิพลต่อองค์ความรู้ของโลก 
จึงเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่อยู่ในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์  โดยผู้เขียนจะศึกษาถึงการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ภายใต้ระบบกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษา (Common Law) ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพลวัตรในการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์และมีมาตรการใหม่ที่สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจากการเป็นประเทศที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานในระดับ
อุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นประเทศที่รัฐให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ สร้างสรรค์ และผู้ทรง
สิทธิ์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเข้าถึงและใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
และการพัฒนางานสร้างสรรค์ของงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ส่วนการที่ผู้เขียนจะศึกษาถึงการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ของประเทศญี่ปุ่นนั้น
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมให้มีการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
เพื่อปกป้องความคิดสร้างสรรค์อันเป็นรากฐานการพัฒนางานสร้างสรรค์ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่าง
มาก หากแต่ในด้านของบทบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามและขอบเขตของการคุ้มครองมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ์และข้อยกเว้นจะยังไม่เคร่งครัดเท่ากับ
สหรัฐอเมริกา  

ส่วนในการศึกษาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะ
ผู้ใช้งานสร้างสรรค์นั้น ผู้เขียนศึกษาการคุ้มครองกฎหมายของสาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย 
โดยศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งมีระบบกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษา เนื่องจาก
สาธารณรัฐอินเดียได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับกับ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แต่มีข้อพิจารณาที่น่าสังเกตว่ายิ่งมีกฎหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
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ยุคดิจิทัลและมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงทางเทคโนโลยีมากเท่าไร การละเมิดยิ่งมีมากขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ แต่ยังมี
ความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อใช้สร้างสรรค์การพัฒนางานสร้างสรรค์ที่แตกต่าง  
โดยผู้เขียนจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายจากประเทศที่กล่าวมาข้างต้นกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข ซึ่งได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อศึกษาถึงอุปสรรคและ
ผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคนหาขอบเขต และแนวทางที่เหมาะสมในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการคุมครองสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์และประโยชน์ของ
สาธารณะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างแท้จริงภายใต้ยุคดิจิทัลต่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุมครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล รวมถึงมุมมองของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจกำลังพัฒนาต่อ
บทบาทของการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลภายใต้กฎหมาย
ภายในของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งมักเป็นผู้สร้างสรรค์งาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งมักเป็นผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย 
และประเทศไทย 

3) เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและอภิปรายประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสำคัญและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล และวิเคราะห์
เปรียบเทียบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ของประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในประเด็นการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ การบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ในมิติการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์ วิเคราะห์หลักการสิ้นสิทธิภายใต้บริบทดิจิทัล และวิเคราะห์ดุลยภาพแห่ง
ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลระหว่างกฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
แล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

4) เพื่อเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลของประเทศไทยโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย  
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1.3 สมมติฐาน............................ 

เนื่องจากในการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์ที่มีลักษณะดิจิทัล ทั้งเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ข้อมูลบริการสิทธิ์ หลักการสิ้น
สิทธิ รวมถึงการเพิ่มโทษการกระทำความผิดในฐานเผยแพร่งานที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สู่สาธารณะ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจทั้งในประเทศและเวทีการค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน อย่างไรก็ดี 
ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนางานสร้างสรรค์ 
และกฎหมาย ทำให้ประเทศไทยมีสถานะเป็นเพียงประเทศผู้ใช้งานสร้างสรรค์ การบัญญัติกฎหมาย
และมาตรการใหม่โดยปราศจากการพิจารณาบริบทข้างต้นอาจมีผลเป็นการสร้างข้อจำกัดในการ
ส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ของประเทศ เนื่องจากสาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์
จากงานสร้างสรรค์อันนำมาซึ่งการต่อยอดการพัฒนางานสร้างสรรค์ได้  จากการที่งานสร้างสรรค์ที่มี
ลักษณะเป็นดิจิทัลถูกป้องกันการเข้าถึงและทำซ้ำโดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะงาน
สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบดิจิทัลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะ และ
การใช้งานโดยธรรม จึงเห็นควรพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในประเด็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุค
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับการรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิและสิทธิของสาธารณชน
สำหรับการเข้าถึงหรือใช้งานสร้างสรรคท์ี่อยูใ่นรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
 

1.4 คำถามวิจัย…………………………….. 

1) ประเทศไทยในฐานะประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาผู้ใช้งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ได้
กำหนดมาตรการทางกฎหมายลิขสิทธิ์เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล
หรือไม่ 

2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศไทยควรพัฒนาไปอย่างไรเพื่อ
ส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างเจาของลิขสิทธิ์กับประโยชนสาธารณะในการพัฒนางานสร้างสรรค์
ในยุคดิจิทัล 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาถึงดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างเจาของลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลกับประโยชน์แห่งสาธารณะในการเข้าถึงและใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาถึงหลักการใชงาน
โดยธรรม (Fair Use Doctrine) หลักการสูญสิ้นซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) ของข้อมูลที่อยู่ใน
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รูปแบบข้อมูลดิจิทัล มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ข้อมูลบริการสิทธิ์ ด้วยวิธีการศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศ ได้แก ่อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ณ กรุงเบิร์น ค.ศ.
1886 ( Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886)  
ความตกลงว่าด้วยการคาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ตลอดจนศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งประเทศซึ่งเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Content Provider’s 
Country) ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ (U.S. Copyright Act of 1976) และกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัล 
(Digital Millennium Copyright Act: DMCA) ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายลิขสิทธิ์ (ค.ศ. 1970) 
และกฎหมายลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)  ของประเทศญี่ปุ่น และศึกษา
กฎหมายของประเทศผู้ใช้งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Content User’s Country)  
ทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2555 (The Indian Copyright (Amendment) Act, 2012) 
ของสาธารณรัฐอินเดีย และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขของประเทศไทย  
 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งมีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตัวบท
กฎหมาย หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตํารา หนังสือ บทความ วารสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
คําพิพากษาของศาลไทย และแนวทางการตัดสินข้อพิพาทของต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลที่ค้นคว้าจาก
อินเทอรเ์น็ต เพ่ือนำมาวิเคราะหข์้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งเชิงหลักการและรายละเอียด 

 

1.7 นิยามศัพท์………………………… 

1) “การพัฒนางานสร้างสรรค์” หมายถึง สิ่งใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนา จนกระทั่งมีการแสดงออกทางความคิด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

2) “ยุคดิจิทัล (Digital Economy)” หมายถึง ยุคที่มีการนำเอาการพัฒนางานสร้างสรรค์
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ เพื่อวัตถุประสงค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสร้างสรรค์นั้น 
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3) “นโยบายสาธารณะ (Public Policy)” หมายถึง นโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในแง่มุมที่ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) แต่จะต้อง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขในการสร้างความสมดุลให้กับประโยชน์สังคมในภาพรวมไปพร้อมกัน 

4) “ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว” หมายถึง ประเทศที่อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์งาน (Most 
Copyright Holder Country)” ซึ่งนอกจากมีพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว ยังมีการพัฒนาด้านสังคม การ
พัฒนางานสร้างสรรค์ และกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิด้วย” 

5) “ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา” หมายถึง ประเทศที่อยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์  
(Most Copyright User Country) ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม  
การพัฒนางานสร้างสรรค์ และกฎหมาย และต้องพึ่งพาข้อมูลและองค์ความรู้จากประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้ว เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ” 
 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทำให้ทราบถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุมครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล รวมถึงมุมมองของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนาต่อบทบาทของการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 

2) ทำให้ได้ผลการเปรียบเทียบขอบเขตและหลักเกณฑ์การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุค
ดิจิทัลภายใต้กฎหมายภายในของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งมักเป็นผู้สร้างสรรค์งาน ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งมักเป็นผู้ใช้งานสร้างสรรค์ 
ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย 

3) ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กับการแสวงหา
ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะมีการอภิปรายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะ และการใช้งานโดยธรรม จากการที่
งานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นดิจิทัลถูกป้องกันการเข้าถึงและคัดลอกโดยมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี  และผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิต่อประโยชน์สาธารณะในการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์โดยไม่แสวงหากำไรหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนและแนวทางการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิ
ในยุคดิจิทัล ของประเทศไทยกับต่างประเทศ 

4) ทำให้ได้แนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ในยุคดิจิทัลของประเทศไทย โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและไม่ ใช่กฎหมา ย



บทที่ 2 
 

ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
ภายใต้ระบบลิขสิทธิ์ 

ในส่วนของบทที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์
ภายใต้การคุ้มครองของระบบลิขสิทธิ์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์จะเป็น
เครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดียิ่ง และมีความจำเป็นที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
แล้วและประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาจะต้องให้ความคุ้มครองการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้ระบบ
ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาต่อยอด โดยมีแนวคิดและทฤษฎีอันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้
มีการใช้และการตีความ ตลอดจนการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ให้เกิดความยุติธรรมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 

2.1 ความสำคัญของการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้การคุ้มครองของระบบลิขสิทธิ์ 

สำหรับความสำคัญของการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้การคุ้มครองของระบบ
ลิขสิทธิ์นี้ ผู้เขียนได้ศึกษาจากที่มาและบทบาทของยุคดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าการพัฒนาการ
พัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้การคุ้มครองของระบบลิขสิทธิ์นั้นมีคุณูปการอย่างยิ่งสำหรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน และนอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนแห่งสถานการณ์โลกอันนำไปสู่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในส่วนของมุมมองประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว และมุมมอง
ของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

“ยุคดิจิทัล” ถูกกล่าวถึงครั้งแรก ในกลางยุค 90 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นยุค เติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งนักลงทุนจำนวนมากหันมาตื่นตัวในการลงทุนด้านธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต จนทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาขณะนั้นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งขณะเดียวกันรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเองก็มีการประกาศนโยบายสนับสนุนการพัฒนายุคดิจิทัลแนวใหม่อย่างจริงจัง ทำให้ใน
ปี ค.ศ. 1990-2000 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอเมริกาเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 6.47 (อัตรา
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การขยายตัวมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศถึง 2 เท่า)7 ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ยุคดิจิทัลเกิด
ปรากฏการณ์ฟองสบู่ ทำให้ธุรกิจหลายรายต้องหยุดประกอบการ อย่างไรก็ดี  ในช่วงปี ค.ศ. 2004-
2007 อุตสาหกรรมดิจิทัลได้ฟื้นตัวอีกครั้ง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี หลังจากนั้นในปี 
ค.ศ. 2008 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก  ที่ธุรกิจขนาดใหญ่หลายรายได้ปิดกิจการลง อย่างไรก็
ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  Google, Amazon, Apple, 
Facebook ฯลฯ กลับเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในภาวะวิกฤตดังกล่าว และจากการที่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้ถึงสองครั้งจึงเป็น
เรื่องที่น่าพิจารณาว่าความต้องการบริโภคในตลาดของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีอย่างต่อเนื่องทั้งการ
บริโภคสินค้าที่มีรูปแบบดิจิทัล และการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งพฤติกรรมการ
บริโภคดังที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งในบริบทการใช้การพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว8 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาข้างต้น สามารถอนุมานได้ว่า การนำ
เทค โน โลยี ม าประยุ กต์ ใช้ เพื่ อการแปลงรูป แบบสิ นค้ าให้ อยู่ ในลั กษณ ะดิ จิ ทั ล  (Digital 
Transformation) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
เพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ การค้าขายผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Commerce) ยังมีส่วนช่วยเสริมบทบาทในการเปลี่ยนแปลงตลาดการค้าสินค้าให้พัฒนาไปสู่การค้า
ขายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Commerce) และการบริโภคผ่านสังคมการค้าขายของออนไลน์ 
(Social Commerce) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมที่ผู้บริโภคใช้
ช่องทางการซื้อสินค้าในแหล่งซื้อขายสินค้าทางกายภาพทั่วไป มาเป็นการซื้อขายผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Consumption) อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ9 ซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ ผู้เขียนเห็นว่าล้วนเกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น เพราะสินค้าในลักษณะดิจิทัลต่าง ๆ มักผ่านการแสดงออกทางความคิดใน
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ และบริบทดิจิทัลนี้ล้วนต้องอาศัยงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ นอกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นสำคัญ เพราะงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถ

 
7 Don Tapscott, The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (New York: McGraw-Hill, 
2014), p. 25. 

8 Ibid, pp. 26-28. 
9 Ibid, pp. 56, 58. 
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นำมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นผู้สร้างสรรค์การพัฒนางานสร้างสรรค์ต่อไปได้ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ
ความสำคัญของการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค ์
 

2.1.1 ความสำคัญของการพัฒนางานสร้างสรรค์ 
การพัฒนางานสร้างสรรค์ คือ การใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งเดิมอย่างมีนัย

ยะสำคัญซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รูปแบบองค์กร หรือการตลาด โดยที่การพัฒนา
งานสร้างสรรค์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการช่วยทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า หรือสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ ในขณะที่การพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านองค์กรส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
ระบบงาน และการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านการตลาดย่อมมีผลดีในการทำให้ผู้ผลิตสามารถกำหนด
สินค้าและบริการของตนให้มีราคาสูงขึ้น โดยที่ นักเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอทฤษฎีทางเศรษฐกิจมหภาค 
คือ Solow-Swan Growth Model ซึ่งเป็นแบบจำลองการเติบโตภายนอกในลักษณะแบบจำลองทาง
เศรษฐกิจของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
โดยพิจารณาจากการสะสมทุน จำนวนประชากร หรือ การเติบโตของแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพซึ่ง
ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยพัฒนาการทางเทคโนโลยี10 ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าปัจจัยที่จะทำให้
เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูง มิใช่แค่เพียงการสะสมทุนและกำลังแรงงาน หากแต่ยังต้องมี
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลิตภาพ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์
ด้วย11 โดยแสดงผลการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ว่าปัจจัยของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น เป็นปัจจัย
ที่สำคัญกว่าการสะสมทุนถึง 7 เท่า เนื่องจากการสะสมทุนอาจมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ
สั้น แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น มีการเน้นนโยบายเรื่องการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาในระดับสูงและต่อเนื่อง โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้าน

 
10 Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth (Princeton: 

Princeton University Press, 2009), pp. 26–76. 
11 เสาวณ ีจันทะพงษ์ และขวัญรวี ยงต้นสกุล, ‘นวัตกรรม’: แรงขับเคลื่อนใหม่ของ

เศรษฐกิจไทย, ค้นวันที ่25 ตลุาคม 2560 จากhttps://www.bot.or.th/Thai/Research 
AndPublications/DocLib_/Article19_07_59.pdf 
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การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
2.5-3 ในขณะที่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 212 

ในการจัดลำดับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในปี 
ค.ศ. 2007-2015 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุด รองลงมา คือ 
ภูมิภาคยุโรปและเอเชีย13 ส่วนกลุ่มประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในปี ค.ศ. 
2007 นั้น หมายรวมไปถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วย ซึ่งถูกจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของประเทศ
ผู้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา แต่ในปี ค.ศ. 2015 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลับกลายเป็นกลุ่ม
ประเทศที่รับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าเงินลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนามีการเคลื่อนย้ายมายังภูมิภาคนี้มากขึ้น โดยในส่วนของโครงสร้างการลงทุน
ภายในเอเชีย มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าประเทศที่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ สาธารณรัฐอินเดียเริ่มมีตื่นตัวในการ
ใช้การพัฒนางานสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นเพ่ือยกระดับศักยภาพด้านการผลิตของตน14 

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ผู้เขียนจึงได้เลือกวิเคราะห์ถึงกฎหมายและนโยบายภาครัฐของ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะที่ประเทศดังกล่าวมีพลวัตรในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างชัดเจน เพื่อนำมาศึกษา
เปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายในบริบทของประเทศไทย โดยที่ผู้เขียนได้จำแนก
กลุ่มประเทศที่ศึกษาออกเป็นสองกลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะ
ผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้นำระดับโลกในงานสร้างสรรค์สาขา
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 196015 ส่วนประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะเป็น

 
12 เสาวณ ีจันทะพงษ์ และธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์, ศักยภาพการแข่งขนัด้านทรัพยากร

มนุษย์: ไทยอยู่ไหนและจะสร้างทักษะในศตวรรษที ่21 อย่างไร, ค้นวนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2561 จาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article02Feb2018.pdf 

13 PricewaterhouseCoopers, The 2015 Global Innovation 1000 Study, 
Retrieved November 22, 2017 from https://www.strategyand.pwc.com/innovation 
1000 

14 Ibid. 
15 Geoffrey Owen, Lessons from the US: Innovation Policy (London: 

Westminster, 2017), Retrieved December 17, 2021 from http://eprints.lse.ac.uk/ 
73641/1/Owen_Lessons%20from%20the%20US%20innovation%20policy_published_
2017%20LSERO.pdf 
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ประเทศหนึ่งที่มีลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ประเทศนี้ยังได้สร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบสื่อดิจิทัลจนมีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างยิ่งใน
เวทีระดับสากล เช่น งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมชั่น (Animation Cartoon Movie) เกม
วิดีโอ (Video Game) ฯลฯ16 จึงนับได้ว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่อาศัยการ
พัฒนางานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ผู้เขียนได้เลือก
ศึกษาสาธารณรัฐอินเดียเพราะ แม้ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มที่กำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์ แต่จากที่ได้กล่าวมาในย่อหน้าที่แล้วว่าสาธารณรัฐสาธารณรัฐอินเดียมีความตื่นตัวอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์ประกอบกับในยุคปัจจุบันสาธารณรัฐอินเดียได้มีการพยายามใช้ระบอบ
ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในการครอบครองข้อมูล
ข่าวสาร17 ผู้เขียนจึงได้เลือกศึกษาไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลดังที่ปรากฏในบริบทของ
สาธารณรัฐอินเดียด้วย 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยองค์
ความรู้และการพัฒนางานสร้างสรรค์ ทั้งนี้สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ยัง
ได้แบ่งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ออกตามลักษณะการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยจำแนกประเทศได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัจจัยการผลิต (Factor-driven) กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven) และกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการพัฒนางานสร้างสรรค์ 
(Innovation-driven) ซึ่งกลุ่มหลังนี้มักเป็นประเทศที่มีรายได้สูงกว่าสองกลุ่มแรก โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระหว่างกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สาม  อย่างไรก็ดีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3-4 เท่านั้น และยังมีข้อเท็จจริงที่เป็นความท้าทายในการ
พัฒนาประเทศในด้านข้อจำกัดและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของประเทศซึ่งมีผลทำให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การ
พัฒนางานสร้างสรรค์เข้ามาเป็นปัจจัยในการแก้ ไขปัญหาด้านข้อจำกัดและประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรตามที่กล่าวมาข้างต้น18 

การสร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นมี 2 วิธีคือ 
วิธีการคิดค้นการพัฒนางานสร้างสรรค์ขึ้นมาเองและวิธีการรับการพัฒนางานสร้างสรรค์มาจากผู้

 
16 Emily Schendl, “Japanese Anime and Manga Copyright Reform,” 

Washington University Global Studies Law Review 15, 4 (2016): 631-652.  
17 Ankita Singhania, “Copyright Laws in India and Maintenance of a Welfare 

State,” Journal of Intellectual Property Rights 11 (January 2006): 47.  
18 เสาวณ ีจันทะพงษ์ และขวัญรวี ยงต้นสกุล, เรื่องเดิม. 
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คิดค้น โดยการคิดค้นการพัฒนางานสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนั้น ประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2000-2013 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
แล้วอยู่มาก และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ขึ้นมาเองของประเทศไทย
นั้นรัฐเป็นผู้ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 6019  อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เงินลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ดังกล่าวล้วนมาจากทั้งภาครัฐและเอกชนในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนในด้านการรับการพัฒนางานสร้างสรรค์มาจากผู้คิดค้นนั้น มีการวัดจากสถิติ
ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงระดับการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
โดยระหว่างปี ค.ศ. 2012-2015 ประเทศไทยมีสัดส่วนดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศเฉลี่ยร้อยละ 2.320 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีระดับการใช้การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ที่พึ่งพาการคิดค้นของต่างประเทศเป็นหลัก โดยร้อยละ 60 ของรายจ่ายทางเทคโนโลยีล้วน
เป็นค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ความรู้ 
รวมถึงผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และอีกร้อยละ 40 เป็นค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคือ
ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ต้องจ่ายให้กับผู้คิดค้นเพื่อให้
ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ขณะที่เกือบทั้งหมดของรายรับทางเทคโนโลยีเป็นการ
ให้บริการทางเทคนิค21  

จากข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนาผู้พึ่งพาการพัฒนางานสร้างสรรค์จากต่างประเทศเป็นหลัก จำเป็นต้องอาศัยกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้วยระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ประเทศด้วยเป็นสำคัญ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่าง ๆ สามารถเป็น
การสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจด้วยการให้สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) แก่ผู้ที่สร้างสรรค์
ผลงานหรือผู้ทรงสิทธิ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นสามารถสร้างโอกาสอันดีสำหรับ
การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-ups) และการเปลี่ยนแปลงการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างพลิก
ผัน (Disruptive Innovation) อย่างไรก็ตาม การป้องกันสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงลิขสิทธิ์ก็อาจทำให้
บุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไปสร้างสรรค์ต่อยอดการพัฒนา

 
19 เรื่องเดียวกัน. 
20 แจงสี่เบี้ย, ‘นวัตกรรม’ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ (19 กรกฎาคม 

2559), ค้นวันที ่1 เมษายน 2561 จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/ 
638331 

21 เรื่องเดียวกัน. 
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งานสร้างสรรค์ได้22 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับสิทธิของ
สาธารณชน ในแง่มุมการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวในบทวิเคราะห์
ต่อไป 

 
2.1.2  ความสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ 
จากที่ได้นำเสนอถึงความสำคัญของยุคดิจิทัลซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์การพัฒนา

งานสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น จะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างความแตกต่าง
ก็คือความคิดสร้างสรรค์ แม้การพัฒนางานสร้างสรรค์นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใหม่ในทุกองค์ประกอบ 
แต่การพัฒนางานสร้างสรรค์ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ และการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ย่อมเกิดขึ้นได้โดยการลงทุนความทุ่มเทจากตัว
ของผู้สร้างสรรค์นั้นเอง หากงานสร้างสรรค์มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์กำหนด 
งานสร้างสรรค์น้ันย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และที่กฎหมายต้องคุ้มครองผลงานดังกล่าวให้แก่ผู้
สร้างสรรค์ก็เนื่องจากเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งแรงกายและแรง
สติปัญญาในการสร้างสรรค์งาน23 ดังนั้น ผู้ที่สร้างสรรค์งานจึงควรได้รับสิทธิหวงกั้นมิให้ผู้อื่นลอกเลียน
งานของผู้สร้างสรรค์โดยมิได้รับความยินยอม อีกทั้งในการสร้างสรรค์งานย่อมมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
ในการจัดทำงานขึ้น ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนจึงสมควรที่จะได้รบัการคุ้มครองในผลประโยชน์จากสิ่ง
ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ตนเองได้ลงทุนไป 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าด้วยเหตุผลที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความเป็นธรรมแก่ชื่อเสียงผู้เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ และให้การคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นผู้ลงทุน
ในสิ่งที่ตนเองสร้างนั้น ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้มีผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองสร้างผลงานสร้างสรรค์ของตน
ต่อไปอีกในหลายกรณี โดยที่เจ้าของสิทธิสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานการพัฒนางานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ของตนเพื่อสร้างอุปสรรคให้กับการแข่งขันทางการตลาดของคู่แข่ง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการ ในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างมูลค่าของงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นจากการโอน 

 
22 Matthew Marinett, If Canada is to become an Major Centre of High-tech 

Business and AI Development, it must Remove the Copyright-related 
Impediments to Innovation, Retrieved February 16, 2019 from 
http://policyoptions.irpp.org/magazines/july-2017/copyright-and-innovation/ 

23 จิรศักดิ ์รอดจนัทร,์ ลิขสิทธิ์ หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองและการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ ์(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 23. 
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หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้อีกด้วย24 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงลิขสิทธิ์นี้ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ดียิ่ง เพราะหากมีการสร้างสรรค์โดยผู้อื่นที่เป็นสมาชิกใน
สังคม ผู้สร้างสรรค์คนอื่น ๆ ก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเฉกเช่นเดียวกัน สังคมจึงเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่สามารถพึ่งพิงอิงอาศัยเป็นหลักประกันว่าสิ่งที่ตนเองทุ่มเท
สร้างสรรค์นั้นจะได้รับการคุ้มครอง 

อีกทั้งในส่วนของงานสร้างสรรค์นอกจากที่เป็นการพัฒนางานสร้างสรรค์แล้วย่อมมีการลงทุน
ทั้งทางด้านกำลังทรัพย์และกำลังทางสติปัญญามากกว่างานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทรัพย์ที่ใช้ใน
การสร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์น้ันหากมาจากพื้นฐานความความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก็ย่อมจะต้องใช้งบประมาณในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
กฎหมายลิขสิทธิ์จะต้องเข้ามามีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองมิให้ผู้อื่นทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
การพัฒนางานสร้างสรรค์ มิฉะนั้นผู้สร้างสรรค์ย่อมได้รับความเสียหาย ในขณะที่ผู้ละเมิดนั้นแทบไม่
ต้องลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาแต่อย่างใดก็สามารถหาประโยชน์จากงานของสร้างสรรค์ของ
ผู้อื่นได้ ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ยังดำเนินอยู่ เท่ากับผู้สร้างสรรค์ในการพัฒนางานสร้างสรรค์ขาด
หลักประกันสำคัญในการคุ้มครองประโยชน์ที่ตนสมควรได้รับ25 และการละเมิดลิขสิทธิ์ยังอาจส่งผลให้
มีการชะลอตัวของการคิดค้นงานสร้างสรรค์อันเป็นการพัฒนางานสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้ ดังที่มีแนวคิดของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่เห็นว่า
หากปราศจากกฎระเบียบอันจำเป็นระดับโลกเพื่อปกป้องฐานความรู้ของสินค้าต่าง ๆ แล้ว การพัฒนา
งานสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก26 

 
24 World Intellectual Property Organization, Monetization of copyright assets 

by creative enterprises: Creative Industries-Booklet No. 7, p. 10, Retrieved 
February 25, 2019 from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/955/ 
wipo_pub_955.pdf 

25 World Intellectual Property Organization, How to Make a Living in the 
Creative Industries, p. 7-8, Retrieved February 25, 2019 from 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf 

26 Ruth L. Okediji and Jeremiah Smith, Creative markets and copyright in 
the Fourth Industrial Era: Reconfiguring the Public Benefit for a Digital Trade 
Economy (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development 
(ICTSD), 2018), p. 1, Retrieved February 26, 2019 from https://apo.org.au/sites/ 
default/files/resource-files/2018-08/apo-nid188721.pdf 
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นอกจากกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์แล้ว อีกแง่มุมหนึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ยังมีบทบาทในการให้สาธารณชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เมื่อ
อายุการคุ้มครองงานลิขสิทธิน์ั้นหมดลง หรือในกรณีที่ผู้อื่นมีพฤติการณ์จำเป็น และสมควรตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกำหนด ผู้นั้นก็สามารถเข้าถึงและใช้งานสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ถึงแม้ว่าเป็นกรณี
ที่อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะยังไม่หมดลงก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในสังคมใน
การเข้าถึงองค์ความรู้อันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนางานสร้างสรรค์เป็นการลดการผูกขาดการถือครอง
เทคโนโลยีของผู้สร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์ และเป็นการส่งเสริมผู้สร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์
รายใหม่ที่อาจยังไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการลงทุนแต่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการแข่งขันการสร้างการพัฒนางาน
สร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสำคัญ อีกทั้ง
ยังช่วยทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างชาติได้ ส่งผลให้ต้นทุนการเข้าถึง
และการใช้เทคโนโลยีนั้นลดลง จึงอาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการ
สร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างมีนัยยะสำคัญ27 

 
2.1.3 บทบาทของการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 
เมื่อพิจารณาต่อมาถึงบทบาทของการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ผู้เขียน

เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องศึกษาทั้งสองมุมมอง คือ มุมมองของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้
สร้างสรรค์งานในระบบลิขสิทธิ์ และมุมมองของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
สร้างสรรค์งานดังกล่าว ซึ่งได้อธิบายคำจำกัดความไว้ในบทที่ 1 ว่าผู้เขียนไม่ได้เพียงแต่จำแนก
ความหมายของทั้งสองกลุ่มในแง่มุมเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่จำแนกกลุ่มประเทศในแง่มุมของการเป็น
ประเทศที่ได้ผ่านการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์มาให้สอดคล้องกับบริบทยุคดิจิทัลแล้ว กับประเทศที่อยู่
ระหว่างดำเนินการพัฒนากฎหมายดังกล่าว เพื่ออาศัยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายภายในประเทศของทั้งสองกลุ่มประเทศในบทที่ 4 ต่อไป โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 
 

 
27 Ruth L. Okediji, The International Copyright System: Limitations, 

Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries in the 
Digital Environment (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable 
Development (ICTSD), 2005), p. 12, Retrieved February 26, 2019 from 
https://unctad.org/en/Docs/iteipc200610_en 
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2.1.3.1 มุมมองของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 
ในส่วนมุมมองของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่มีต่อบทบาทการพัฒนาการพัฒนา

งานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนั้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลายประเภทให้ประสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งผู้ผลิตสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Supply Chain) และ 
ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain)  ได้โดยปราศจากข้อจำกัดทางทางด้านพรมแดน และ
จากที่กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากองค์กรธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นบริษัทที่
ทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนางานสร้างสรรค์ทางดิจิทัลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น 
Amazon, Google, Facebook หรือบริษัทสตาร์ทอัพ เช่น Uber และ Airbnb ซึ่งการก่อเกิดรายได้
จากการพัฒนางานสร้างสรรค์ของธุรกิจดังกล่าวนั้นมีผลสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญ ข้อมูลเหล่านีไ้ด้ช้ีให้เห็นว่าการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงที่
ปรากฏในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วก็เป็นปัจจัยในการสร้างหรือก่อให้เกิดการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ขึ้น เพราะการสร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นจุดแข็ง และเป็นโอกาสของ
องค์กรธุรกิจที่จะสร้างความได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน  

จากข้อเท็จจริงข้างต้นมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ที่บริษัทผลิตรถยนต์  
โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงความกังวลในเรื่องของข้อมูลทางเทคโนโลยีรถยนต์อาจจะตกอยู่ใน
ความครอบครองของบริษัทให้บริการสืบค้นข้อมูลอย่าง Google เนื่องจากข้อมูลปริมาณมากเกี่ยวกับ
การทำงานของรถยนต์และพฤติกรรมของผู้ใช้รถนั้นสามารถถูกจัดเก็บรวบรวมและนำมาสังเคราะห์ได้
อย่างรวดเร็ว และอาจมีความเสี่ยงที่หากมีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าว การที่ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยมิชอบแล้วนำไปใช้ในการต่อยอดเพื่อสร้างการ
พัฒนางานสร้างสรรค์ ก็อาจส่งผลเสียต่อการแข่งขันทางการค้าและสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของ
บริษัทโตโยต้าผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอย่างมหาศาล28  

นอกจากนี้ การพัฒนางานสร้างสรรค์ที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วได้สร้างสรรค์ขึ้น
ล้วนมีส่วนสร้างงานใหม่ให้แก่คนในประเทศเช่นกัน เช่น ผู้ผลิตโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่
ใช้กับสินค้าที่มีการพัฒนางานสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้แรงงานมีการพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้น

 
28 Anthony Alaniz, Toyota not Implementing Android Auto due to Privacy 

Concerns, Retrieved February 28, 2019 from https://www.motor1.com/news/239477 
/toyota-android-auto-privacy-concerns 



 27 

กว่าการใช้แรงงานขั้นพื้นฐานทั่วไป อีกทั้งการพัฒนางานสร้างสรรค์ยังมีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วได้สร้างสรรค์และสั่งสมขึ้น เช่น การพัฒนา
งานสร้างสรรค์ในอุปกรณ์เสมือนจริง (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน  
ที่เป็นรูปแบบสามมิติ จำลองเข้าสู่สถานการณ์จริงผ่านกล้องและประมวลผลวัตถุทับซ้อนเข้าเป็นภาพ
เดียวกัน ซึ่งเป็นการพัฒนางานสร้างสรรค์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้โดยวิธีการจำลอง
สถานการณ์จริงทำให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนางาน
สร้างสรรค์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้ ซึ่งเมื่อทรัพยากร
มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว ย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสที่การพัฒนางานสร้างสรรค์ของ
ประเทศนั้นจะได้นำมาพัฒนาต่อยอดในระยะยาว 

ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลใน
ปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะมีผลทำให้อัตราเร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดดแล้ว  
หากพิจารณาถึงผลกระทบในอีกด้านหนึ่งนั้นจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีความกังวลจาก
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีผลิตซ้ำในสินค้าดิจิทัล เช่น ไฟล์
สื่อบันเทิง หรือซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนในการผลิตซ้ำค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ดี  ผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยี
ข้างต้นมิได้มีแค่ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์เท่านั้น หากแต่ผู้ละเมิดก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำซ้ำและ
เผยแพร่งานได้โดยแทบจะไม่ต้องลงทุนเช่นกัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้สร้างสรรค์เป็น
อย่างมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดที่ในอดีตผู้ละเมิดนั้นต้องใช้ต้นทุนเป็นเงิน
จำนวนมากเนื่องจากเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์ในการทำซ้ำยังไม่เจริญก้าวหน้าดังเช่น
ในปัจจุบัน29 ดังนั้น การปกป้องการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้วยระบบกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเป็นตัวแปร
สำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะประเทศผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะการ
พัฒนางานสร้างสรรค์เป็นหลักประกันสำหรับคุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้วดังที่กล่าวมา โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมแห่งบริบทยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ ามา
เอื้ออำนวยต่อการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย 

 
29 Christian Handke, The Economics of Copyright and Digitisation: A Report 

on the Literature and the Need for Further Research, p. 8, Retrieved February 28, 
2022 from https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=616064002106075070124 
01711302612312103701602509304400701407301602600210107407011312002806203
01240450330100260770950851031241120460830780610830960660300670921210250
94010018046069069069116097112065117096086127103073125114121110103097065
077068098002125098&EXT=pdf&INDEX=TRUE 
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2.1.3.2 มุมมองของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 
สำหรับมุมมองของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่มีต่อบทบาทของการพัฒนาการ

พัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนั้น ผู้เขียนได้เริ่มศึกษาจากการกำเนิดของยุคดิจิทัลที่ทำให้เกิดคลื่น
ลูกที่สาม (Third Wave) ในระบบทุนนิยม อันส่งผลให้อุตสาหกรรมถูกปฏิรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ก็ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก  
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
ตัดสินใจในการบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบไปต่อหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมการเงิน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป30  

เมื่อเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะ
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาก จึงมีการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมหาศาล 
โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่เพื่อต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานสร้างสรรค์ใหม่ใน
การเพิ่มประสิทธิผลในภาคการผลิต และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ31 จากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงชี้ให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเป็นวิธีการพัฒนา
โอกาสของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการใน
อันที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนใช้การพัฒนา
งานสร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจาก
สภาวะประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาได ้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ตอประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาอย่างลึกซึ้งเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศจะ
สามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่
สำคัญ เช่น จากงานภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ แต่ก็ถือว่าเป็นเพียงส่วน

 
30 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้, 

ค้นวันที ่13 มกราคม 2565 จาก http://oldweb.most.go.th/main/index.php/news/ 
procurement-news/4054.html 

31 Shahid Alikhan, Socio Economic Benefits of Intellectual Property 
Protection in Developing Countries, WIPO publication no. 454(E), (Geneva: WIPO, 
2000), p. 4.  
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เล็กน้อยเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่มักนำเข้าสินค้าลิขสิทธิ์เป็น
สำคัญ ในขณะที่งานที่มีการนำเสนอผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งซึ่งสาธารณชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำต้อง
เสียค่าตอบแทน แต่หากประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามีการขยายความคุ้มครองภายใต้ระบบ
กฎหมายลิขสิทธิ์จากสื่อแอนะล็อกไปสู่สื่อดิจิทัลมากจนเกินสมควรแล้ว ขอยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  
ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งวา “การใช้งานโดยธรรม” (Fair Use) อาจถูกจำกัด จนทำให้ประชาชนของ
ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามิอาจปกป้องสิทธิของตนเองได้32 จึงกล่าวได้ว่าประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนาในที่นี้มิใช่แค่อยู่ในฐานะประเทศที่กำลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่เป็นประเทศซึ่งตก
อยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ โดยยังจำเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองสิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

สำหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้ใช้งานสร้างสรรค์
อันมีลิขสิทธิ์ก็ควรจะพิจารณาทบทวนถึงการนำมาตรการการใช้งานโดยธรรมไปใช้และตีความให้
เหมาะสมควบคูไปกับการคุมครองลิขสิทธิ์ด้วย เพราะถึงแม้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ จะมีความชอบธรรมใน
การได้รับความคุมครองและใชสิทธิตามกฎหมายที่ตนมีเพื่อแสวงหากําไร เพื่อชดเชยคาใช้จ่ายที่ได้
ลงทุนและทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่การเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่ง 
ตอการศึกษา เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน33 

จากมุมมองของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการ
พัฒนางานสร้างสรรค์การผลิตและการให้บริการใหม่ในรูปแบบดิจิทัลนั้นมีอิทธิพลต่อห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) ทำให้มีการจัดโครงสร้างทางการค้าใหม่ภายใต้บริบทยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีความ
ยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองโอกาสทางธุรกิจ
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นทุกวินาที และอำนวยประโยชน์ต่อการแสวงหาโอกาสและวิธีการใน
การเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมหาศาลให้เป็นประโยชน์ เพื่อเข้าถึงองค์ประกอบในการสร้างการพัฒนา
งานสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการ โดยทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง และการคุ้มครองการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้
ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมทั้งต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์สาธารณะจะมีส่วนใน
การช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับอุตสาหกรรมของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา
อันจะนำมาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

 
32 จักรกฤษณ ์ควรพจน์, ลิขสทิธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล, หน้า 7, ค้นวันที่ 2 เมษายน 2561 

จาก http://www.ftawatch.org/sites/default/files/documents/2007_jakkrit_licences.pdf 
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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2.2 แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในการพัฒนางานสร้างสรรค์ 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์มิได้มีเจตนารมณ์เพียงแค่ปกป้องสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์
เท่านั้น หากแต่เป็นไปเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
และประโยชน์แห่งสาธารณะ เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของทั้งสอง
ฝ่ายจึงมีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณา ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม บริบททางการค้าภายในประเทศ 
และบริบททางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลัก
แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้  
 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานสำหรับความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิ 
สำหรับแนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้  ผู้ เขียนได้นำเสนอให้เห็นว่ารากฐาน 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์มีความเชื่อมโยงกับวัตถุแห่งสิทธิอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรสำหรับ
ตัวผู้สร้างสรรค์งานหรือสังคมบ้าง ทั้งในแง่มุมด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านสังคม กล่าวคือ 

2.2.1.1 สาระแห่งสิทธิในลิขสิทธิ์ 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่ เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทาง

ปัญญาของบุคคล ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้ผู้อื่นมา ใช้ผลงานทาง
ปัญญาที่ตนได้สร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้น เรียกว่า “สิทธิเด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่ผู้เดียว” (Exclusive 
Rights) สิทธิเด็ดขาดเป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรือนิเสธสิทธิ (Negative Rights) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิห้าม
ไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิที่ตนมีอยูต่ามกฎหมาย34 

สิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นการให้อำนาจเฉพาะแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้
สิทธิ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ จึงมีลักษณะเป็นสิทธิในเชิงปฏิเสธ กล่าวคือ เป็นสิทธิที่จะห้ามไม่ให้
บุคคลอื่น นอกจากตนเองที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ฯลฯ งานลิขสิทธิ์ของตน และ
หากใครฝ่าฝืน ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) 
ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถปกป้องสิทธิของตนได้โดยการบังคับใช้สิทธิทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 

 
34 อรพรรณ พนัสพัฒนา, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 17. 
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สิทธิแต่ผู้เดียวหรือ สิทธิเด็ดขาดในการใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์ทางปัญญาน้ี
มิได้หมายความถึงการมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่เป็นการที่ผู้ทรงสิทธิสามารถที่
จะควบคุมการผลิต การดัดแปลง การจำหน่าย เผยแพร่ หรือใช้ผลงานทางปัญญานั้นได3้5 

ระบบลิขสิทธิ์ของ Anglosaxon ก่อตั้งขึ้นบนทฤษฎีการใช้ประโยชน์ (Theories of 
utilitarianism) ในขณะที่ระบบของยุโรปโดยทั่วไปอยู่บนหลักจริยศาสตร์ (Deontology) การจัดการ
สิทธิทางศีลธรรมของผู้เขียนและผู้สร้างสรรค์แสดงให้เห็นความแตกต่างนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ  
ในสหภาพยุโรป เริ่มต้นด้วยอนุสัญญาเบิร์นปี ค.ศ. 1886 ผู้เขียนและผู้สร้างสรรค์มีสิทธิในการอ้าง
ความเป็นผู้สร้างสรรค์แห่งงานสร้างสรรค์ที่ตนสร้างสรรค์ขึ้น (Right of Parternity) ซึ่งมีสิทธิในการ
ตีพิมพ์ครั้งแรก และสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (Right to Integrity of the Work) ในขณะ
ที่สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นศิลปินทัศนศิลป์เฉพาะที่ได้รับการคุ้มครองที่คล้ายกันภายใต้กฎหมาย  
The Visual Artists Rights Act of 199036 

นอกจากหลักการข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีอีก 3 ทฤษฎีที่ให้ความสำคัญและ
ถูกนำมาเป็นแนวคิดและหลักการพื้นฐานสำหรับความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งได้แก่ 

2.2.1.2 ทฤษฎีความเป็นธรรม (Fairness Theory)  
สิทธิ์ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ากฎหมายควรให้สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สมควรได้รับ กล่าวอีก

นัยหนึ่ง การลงทุนลงแรงด้วยความวิริยะอุตสาหะควรได้รับการตอบแทน และผู้สร้างสรรค์ควรได้รับ
สิทธิในการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ให้อยู่ในความคุ้มครองของตนแต่เพียงผู้เดียว37 ตัวอย่างเช่น สิทธิ
แต่ผู้เดียวทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถผูกขาดการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างจำกัดและมีโอกาสในการ
แสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ชองตน การนำทฤษฎีนี้ ไปใช้เพิ่มเติมอาจเกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ประกอบขึ้นหรือรวบรวมขึ้น และ
การคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานที่ประกอบขึ้นจากการรวบรวมข้อเท็จจริง (ข้อเท็จจริงไม่ได้รับการ
คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ในปัจจุบัน) ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่ งในประเทศกฎหมายทั่ วไป เช่น 
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 

 

 
35 อำนาจ เนตยสภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญชูน, 2558), หน้า 14. 
36 Jessica Meindertsma, Theories of Copyright, Retrieved February 28, 2019 

from library.osu.edu/site/copyright/2014/05/09/theories-of-copyright/ 
37 จิรประภา มากลิ่น, คำอธิบายกฎหมายลขิสิทธิ์, พิมพ์ครัง้ที ่2 (กรุงเทพมหานคร:  

วิญญูชน, 2560), หน้า 33. 
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2.2.1.3 ทฤษฎีสวัสดิการ (Welfare Theory)  
ส่งเสริมผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมและเอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด ระบบนี้สร้างสมดุลในการสร้างแรงจูงใจด้วยกลไกเพื่อให้งานสามารถ
เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของทุกคน (เช่น สิทธิแต่ผู้เดียวและการสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง) 
ทฤษฎีสวัสดิการเน้นที่ความแตกต่างที่ดีโดยรวมกับผลตอบแทนที่เน้นเฉพาะบุคคลของทฤษฎีความ
เป็นธรรม และชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดต่อ
การใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของสาธารณะเปรียบเทียบกับการอำนวยความสะดวกในการ
สร้างสรรค์งานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของสาธารณะมากขึ้น การปฏิรูปลิขสิทธิ์ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากทฤษฎีสวัสดิการอาจเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับงานเหล่านั้นซึ่งจะต้อง
สร้างสรรค์ในปริมาณที่ “เหมาะสม” ทฤษฎีนี้สอดคล้องมากที่สุดกับพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาในด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งมุ่งหมายสำหรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อ “ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และศิลปะที่มีประโยชน์” อันตอบโจทย์ในการส่งเสริมให้สาธารณะ ได้ใช้ประโยชน์จาก
งานสรรค์ดังกล่าว และในขณะเดียวกันงานสร้างสรรค์นั้นที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และศิลปะ จึงได้รับการคุ้มครองเป็นการตอบแทนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา38  

2.2.1.4 ทฤษฎีวัฒนธรรม (Culture Theory) 
ทฤษฎีวัฒนธรรมยืนยันว่ากฎหมายควรปลูกฝังวัฒนธรรมที่ยุติธรรมและน่าดึงดูดใจ 

ทฤษฎีนี้มุ่งสู่ความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเป็นการส่งเสริมการ
ทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ มากกว่าที่จะจำกัดขอบเขตเฉพาะงานที่มีความต้องการ
อยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับทฤษฎีสวัสดิการ ทฤษฎีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คาดหวังว่ากฎหมายควรกระตุ้น
ให้บุคคลประพฤติตนในลักษณะที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นโยบาย
ลิขสิทธิ์อาจมีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ความหลากหลาย ศิลปะ การศึกษา และประชาธิปไตย ดังนั้น 
นักปฏิรูปลิขสิทธิ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีวัฒนธรรมอาจพยายามระบุและแก้ไขอุปสรรคที่
กำหนดโดยกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เพ่ือการศึกษาของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์39 

 
38 Article I, Section 8, Clause 8, of the United States Constitution 

Article I, Section 8, Clause 8: 
[The Congress shall have Power . . . ] To promote the Progress of Science 

and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive 
Right to their respective Writings and Discoveries. 

39 Jessica Meindertsma, op cit. 



 33 

จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับสิทธิทาง
เศรษฐกิจ และสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) ในการกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
ให้กับสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันไม่ให้สามารณะเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับ
อนุญาต และในอีกทางหนึ่งหากพิจารณาในด้านของประโยชน์สาธารณะ ทฤษีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
สาธารณะย่อมได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงงานหรือการได้รับอนุญาตในการใช้ประโยชน์ในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้ดุลยภาพแห่งการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิ และข้อยกเว้นใน
การละเมิดลิขสิทธิ์ของสาธารณะในการใช้งานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ เพื่อตอบแทนความ
วิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมภาคการผลิตจากการสร้างสรรค์ โดยให้หลักประกันใน
แสวงหาประโยชน์จากกงานสร้างสรรค์ในระยะเวลาหนึ่ง ที่ผู้อื่นจะไม่สามารถละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวใน
งานสร้างสรรค์ได้ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ถูกตราขึ้นและนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้สร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ เพื่อสาธารณะ เพื่อแลกกับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ รัฐบาลให้ผู้แต่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวใน
งานนั้นอย่างจำกัดในช่วงเวลาจำกัด หลังจากนั้น สาธารณชนจะสามารถนำงานนั้นไปใช้และหา
ประโยชน์ได้ การอภิปรายนโยบายลิขสิทธิ์ที่กล่าวถึงวิธีการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์และข้อจำกัด และข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์จึงต้องพิจารณาถึงการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์บางส่วน ลิขสิทธิ์ควรมีการบังคับใช้เท่าที่จำเป็นจริง ๆ เพื่อจูงใจการสร้างสรรค์ผลงาน 
และในระหว่างระยะเวลาของข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์ควรใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน4์0 

ลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีมีความสำคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าประวัติความเป็นมาของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความพยายามในการยับยั้งหรือควบคุม
นวัตกรรมนั้นผ่านลิขสิทธิ์แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้
ถือสิทธิ์กับผลประโยชน์ของผู้บริโภคและบริษัทที่พึ่งพาการใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่าง
ถูกกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม ลิขสิทธิ์อาจสามารถกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ได้ 
เนื่องจากผู้ทรงสิทธิ์อาจใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในลักษณะผูกขาด และด้วยเหตุนี้บุคคลภายนอกจึงไม่
สามารถใช้งานสร้างสรรค์นั้นสำหรับการพฒันาต่อยอดงานสร้างสรรค์เดิมได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้

 
40 จุมพล ภิญโญสินวัฒน ์และภูมินทร์ บุตรอินทร์, ประวัตศิาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2560), หน้า 149. 
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ถือสิทธิ์ดั้งเดิม ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เคร่งครัดมากเกินสมควรจึงอาจสามารถจำกัด
บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าถึงหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่นอกเหนือจากความรู้หรือเนื้อหาที่ได้รับการ
คุ้มครอง ซึ่งเป็นการปิดโอกาสในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
พัฒนาการลงทุน และการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสังคม 

เงื่อนไขลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดเกินไปสามารถขัดขวางการลงทุนและพัฒนางานสร้างสรรค์
ในอนาคตโดยไม่ต้องสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกันในการลงทุนในส่วนของเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวอย่างเช่น 
เมื่อสหรัฐอเมริกาขยายระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 20 ปี กล่าวคือจากระยะเวลาการ
คุ้มครอง 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม เป็น 70 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม อย่างไรก็ตาม
การขยายระยะเวลาดังกล่าวมีผลเพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจลงทุน ท้ายที่สุดจากมุมมองของนัก
ลงทุนนั้นระยะเวลาของการคุ้มครองในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าปัจจุบันเกือบเท่ากันกับเงื่อนไขลิขสิทธิ์
ถาวร ด้วยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนจึงแนะนำว่าการเพิ่มระยะเวลาลิขสิทธิ์เกินกว่า 50 ปีไม่ได้
ให้แรงจูงใจเพิ่มเติมในการลงทุน เนื่องจากเงินที่ได้รับในอนาคตจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายใน
ปัจจุบัน 
 

2.2.2 แนวคิดในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ 
2.2.2.1 แนวคิดว่าด้วยความยุติธรรมทางธรรมชาตแิละทฤษฎสีิทธิตามธรรมชาติ  
เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักการให้ความเป็นธรรมกับ 

ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิทธิในทางศีลธรรมที่สนับสนุนการทุ่มเทสติปัญญาและความชำนาญเพื่อ
สร้างสรรค์งาน และการที่จะให้ผู้สร้างสรรค์งานได้รับความเป็นธรรมจึงจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิแต่ 
ผู้เดียวที่ผู้สร้างสรรค์จะใช้ประโยชน์จากงานนั้น รวมทั้งให้สิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานสร้างสรรค์ของตน อีกทั้งยังมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นละเมิดงานสร้างสรรค์
ดังกล่าวจากการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์41 

โดยที่ความต้องการปกป้องผลประโยชน์โดยชอบธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ที่ทุ่มเท
สร้างสรรค์ผลงานนับได้ว่าเป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือแนวคิดว่าด้วยความยุติธรรม
ทางธรรมชาตินั่นเอง และแนวคิดนี้ได้นำมาสู่การพัฒนาเป็นทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติซึ่งมีพื้นฐาน
เชื่อมโยงมาจากหลักสิทธิมนุษยชน นับได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันในประเทศภาคพื้นยุโรป โดยที่ 
นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มซึ่งสนับสนุนทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาตินี้ต่างก็มีความเห็นว่าเมื่อ
บุคคลใดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานในการผลิตสิ่งใดขึ้นมา ผลงานอันเกิดจากการที่ได้ทุ่มเทความคิด
นั้นควรเป็นทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้รั ฐจึงควรคุ้มครองทรัพย์สินทาง

 
41 จิรประภา มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
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ปัญญาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์นั้น ซึ่งการรับรองหรือคุ้มครองสิทธิดังกล่าวถือเป็นการที่
รัฐรับรองธรรมสิทธิ (Moral Rights) ที่เจ้าของมีในตัวงานผลงานสร้างสรรค์ของตน42 ทั้งนี้ หากผู้อื่น
นำผลงานของผู้สร้างสรรค์ไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์ การกระทำ
เช่นนี้ถือเป็นการขโมยการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้น จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อันลักษณะที่
คล้ายคลึงกับการลักทรัพย์ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นนี้มักถูกแสดงออกโดยประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้ว ซึ่งมักเปรียบเทียบการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในประเทศที่
กำลังพัฒนาว่าเปรียบเสมือนเป็นการกระทำของโจรสลัด (Piracy)  

จากความคิดเบื้องต้นของทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาตินี้จะเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนให้
คุ้มครองลิขสิทธิ์จากเหตุผลทางด้านความเป็นธรรมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิทธิในทางศีลธรรมที่ 
ผู้สร้างสรรค์งานควรได้รับความเป็นธรรมในการคุ้มครองสิ่งที่ตนได้ทุ่มเทปัญญาในการสร้างสรรค์  
ผู้สร้างสรรค์จึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้
ประโยชน์ในงานของตนได้ รวมทั้งได้รับการรับรองสิทธิตามกฎหมายที่จะหวงกั้นไม่ให้ผู้อื่นนำงาน
สร้างสรรค์ของตนเองไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ก่อน  

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาตินั้นมีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีที่ผลงาน
ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแล้ว ผู้อื่นที่มิใช่ผู้สร้างงานนั้นก็สามารถนำงาน
ดังกล่าวไปใช้ได้ กรณีนี้หมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ในตัวผลงานไม่ได้เป็นของผู้ที่คิดค้นเสมอไป
อย่างที่ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติกล่าว เช่น แม้ผู้คิดค้นงานสร้างสรรค์ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่าง
เพียงพอในการสร้างสรรค์งาน แต่งานนั้นอาจขัดต่อนโยบายภายในประเทศ หรือ ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานดังกล่าวอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ แม้ว่า
การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะให้ประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียว แต่สิ่งที่จำต้องพิจารณาคือ
ประโยชน์ที่ส่วนรวมหรือมนุษยชาติพึงจะได้รับจากผลงานสร้างสรรค์ด้วย มิเช่นนั้นผู้ที่รับประโยชน์
จากการคุ้มครองก็จะมีเพียงส่วนน้อย เช่น การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักการใช้งาน
โดยธรรมซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์ 

2.2.2.2 แนวคิดด้านเศรษฐกจิกับทฤษฎคีุ้มครองป้องกัน 
โดยทั่วไปแล้วผู้สร้างสรรค์งานในแต่ละประเภทนั้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ

สร้างสรรค์งาน และย่อมเป็นธรรมดาที่เมื่อผู้ใดได้ลงทุนไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมต้องมความคาดหวัง
ผลตอบแทนจากสิ่งนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องกำหนดมาตรการคุ้มครอง 

 
42 Chidi Oguamanam, “Beyond Theories: Intellectual Property Dynamics in the 

Global Knowledge Economy,” Wake Forest Intellectual Property Law Journal  
9, 2 (2009): 108-109. 
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ผู้สร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานมีแรงบันดาลใจที่จะผลิตงานต่อไปในอนาคต เนื่องจากหากไม่
มีมาตรการทางกฎหมายที่จะดำเนินการกับผู้อื่นที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ ผลที่จะ
ตามมาคือผู้สร้างสรรค์ย่อมได้รับความเสียหายจากสิ่งที่ตนเองได้ลงทุนไปแล้ว และทำให้ในที่สุดผู้
สร้างสรรค์งานก็จะไม่คิดค้นงานสร้างสรรค์อีกต่อไป เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ตนเองจะถูกละเมิดสิทธิ
เพราะขาดกฎหมายที่จะรับรองการคุ้มครองสิทธิประโยน์ซึ่งตนพึงได้รับจากการลงทุน 

เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกับทฤษฎีคุ้มครองป้องกันจะเห็นได้ว่าพื้นฐานทางความคิดของ
นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีแนวคิดที่เชื่อว่าเมื่อมีการแสดงออกมาซึ่งความคิดแล้ว ถือว่ามีวัตถุ
แห่งสิทธิเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นสิ่งอันมีค่าเสมอเหมือนกับทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ควรรับรองให้แก่เจ้าของ
สิทธินั้น โดยให้ได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากสิทธิทางแพ่ง แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอันไม่
อาจจับต้องได้ก็ตาม43 จากทฤษฎีของนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาให้เป็น
ระบบ มีการให้ความคุ้มครอง และกำหนดกรอบแห่งสิทธิอันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า และต่อมาแนวคิดในเรื่องของการให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้ถูกพัฒนาโดยรวบรวมเอา
สิทธิข้างต้นมาจัดเป็นหมวดหมู่  พร้อมทั้ งกำหนด ให้สิทธิเหล่านั้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) ซึ่งหมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการใช้
ความคิดและสติปัญญาของมนุษย์ โดยแต่เดิมสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
และเครื่องหมายการค้า ต่อมามีการจัดระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยแยกสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ออกเป็น 2 สาขา คือ ทรัพย์สินทางวรรณกรรมและศิลปกรรม และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  
ซึ่งทรัพย์สินทางวรรณกรรมและศิลปกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์ 
เกี่ยวกับแสดงออกซึ่งความคิด อันได้แก่สิทธิทางลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมายถึง 
ผลงานอันเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิต หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร44 

จากทฤษฎีคุ้มครองป้องกันดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ในยุคดิจิทัลนั้น พึงต้อง
ให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อมูลการบริหารสิทธิ ด้วยเหตุผลที่ทั้งมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อมูลการบริหารสิทธิต่างก็เป็นเครื่องมือปกป้องคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สิน
ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานมีความเชื่อใจต่อระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ และ
เมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ต่อมาได้อีกเป็น
ลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่างเพียงพอสำหรับการนำไปใช้เป็น

 
43 อำนาจ เนตยสภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
44 จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และภูมินทร์ บุตรอินทร์, ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 14-15. 
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พื้นฐานเหตุผลการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล เนื่องจากหากกฎหมายให้ความคุ้มครอง
ป้องกันมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures: TPMs) หรือ
ข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management Information: RMI) จนเกินขอบเขตแห่งความจำเป็น
ในการนำไปใช้เพื่อช่วยคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว สิ่งที่กฎหมายคุ้มครองนั้นก็จะไปกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะได้โดยไปปิดกั้นองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สังคมพึงจะได้รับจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์งาน
อันมีลิขสิทธิ์ 

2.2.2.3 แนวคิดด้านสังคมและวัฒนธรรมกับทฤษฎีเสรีนิยม 
งานที่สร้างสรรค์มิได้ถูกตีค่าให้เป็นเพียงวัตถุในเชิงรูปธรรมเท่านั้น หากแต่งาน

สร้างสรรค์บางประเภทอาจมีคุณค่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นที่มาที่ไปทางวัฒนธรรมของชาติและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา
สังคม โดยที่ผู้สร้างสรรค์นั้นเป็นสมาชิกในสังคม ซึ่งสร้างงานขึ้นมา ผู้อื่นซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมอาจมี
ส่วนได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยจากงานสร้างสรรค์นั้น โดยที่กรณีนี้อาจก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ขึ้นแก่ส่วนรวม และเป็นเหตุผลสำคัญที่กฎหมายควรให้ความคุ้มครองเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดย
ภาพรวม45 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เพ่ือตอบแทน
ผู้สร้างสรรค์งานเพราะเป็นผู้ลงทุนในการสร้างสรรค์งาน โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับ
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเมื่อสิ้นสุดการคุ้มครองและงาน
สร้างสรรค์นั้นก็กลายเป็นสมบัติสาธารณะที่สมาชิกในสังคมย่อมได้ประโยชน์ในท้ายที่สุด46 

เมื่อพิจารณาไปถึงทฤษฎีเสรีนิยมจะเห็นได้ว่านักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มซึ่ง
สนับสนุนทฤษฎีเสรีนิยมนี้มีมุมมองต่อทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะที่สิ่งนี้ล้วนก่อกำเนิดมาจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในสังคม มิใช่ของปัจเจกชนเพียงคนใดคนหนึ่ง เนื่องจากในการที่
บุคคลใดจะสร้างสรรค์งานใดก็ตามเป็นธรรมดาที่ต้องได้รับอิทธิพลจากงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นที่มีอยู่
ก่อนแล้ว จึงรับทั้งรูปแบบตลอดจนความคิดขั้นพื้นฐานอันเป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด แล้วนำมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์งานของตนเอง ทรัพย์สินทางปัญญาจึงควรตกเป็นสมบัติ
สาธารณะเนื่องจากมีที่มาจากการสร้างสรรค์ของมวลมนุษยชาติ และเมื่อผู้สร้างสรรค์งานได้รับ
ประโยชน์จากงานที่ผู้อื่นสร้างสรรค์ไว้แล้ว จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าถึงงานอันมีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรีไม่มีข้อจำกัด เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความคิด

 
45 จิรประภา มากลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
46 จิรศักดิ ์รอดจันทร์, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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สร้างสรรค์อันยังประโยชน์ต่อการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

จากทฤษฎีเสรีนิยมนี้ จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์จึงต้องมีกำหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว งานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นสมบัติ
สาธารณะ (Public domain) เพื่อให้สังคมได้นำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นยุคดิจิทัลกลับมีหลายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีเช่นว่า เนื่องจากมี
การนำมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือข้อมูลการบริหารสิทธิมาใช้กับงานลิขสิทธิ์ที่สิ้นสุดการ
คุ้มครองแล้ว จึงทำให้เสมือนงานนั้นได้รับการต่ออายุการคุ้มครองไปโดยอัตโนมัติ และขยาย
ระยะเวลาการคุ้มครองออกไปตามแต่เจ้าของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือข้อมูลการบริหาร
สิทธิเป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคดิจิทัลไม่ใช่เสรีนิยมโดย
แท้จริง หากแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเหนือในตลาดที่จะเข้ามาสร้าง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ดังนั้น เพื่อให้ทฤษฎีเสรีนิยมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
กฎหมายและนโยบายภาครัฐจึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย และ
ประเด็นปัญหานี้ผู้เขียนจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทวิเคราะห์ 

2.2.2.4 ดุลยภาพแห่งสิทธิภายใต้ระบอบลิขสิทธิ์ (Equilibrium of Rights under 
the Copyright Regime) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิภายใต้ระบอบลิขสิทธิ์นั้น มีที่มาจากข้อสังเกต
ในทฤษฎีตามธรรมชาติที่มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งมีลักษณะเป็นการผูกขาด
สิทธิประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์จากการใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งาน อีกทั้งเป็นการตอบแทน
ผู้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนได้ลงทุนไปด้วยการคุ้มครองมิให้งานสร้างสรรค์ถูกละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้
สร้างสรรค์ตามทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน อย่างไรก็ตามการผูกขาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสาธารณะใน
การเข้าถึงและใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทฤษฎีเสรีนิยมแล้วจะ
เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญามิใช่ของปัจเจกชนเพียงคนใดคนหนึ่ง เพราะผลงานสร้างสรรค์อาจได้รับ
อิทธิพลจากงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนแล้วนำมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์งานของตนเอง ดังนั้น
จึงควรกำหนดขอบเขตการใช้สิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรม อันจะเป็นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิทธิของผู้
สร้างสรรค์กับสิทธิของสาธารณชน (Public Rights) 

นอกจากนี้การรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างสิทธิของผู้สร้างสรรค์กับสิทธิของ
สาธารณชนมีความสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
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Human Rights: UDHR) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ใช้งานสร้างสรรค์ ในข้อ 2747 ได้วางหลักในเรื่องดังกล่าวว่า  

1) บุคคลมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมในประชาคมอย่างเสรี  
ที่จะชื่นชม ศิลปะและมีส่วนในความก้าวหน้าและผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 

2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุ้มครองประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและ
ทางวัตถุอันเป็นผลไดจ้ากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะซึ่งตนเป็นเจ้าของ 

จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 27 จะเห็นได้ว่า แม้ใน (2) นี้ จะกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ใจความใน (1) 
แห่งปฏิญญาดังกล่าวก็มีการวางหลักเกณฑ์อย่างกว้างเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการใช้
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วย ซึ่งการวางหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทั้งสองด้านนี้ถือ
เป็นกลไกในการถ่วงดุลมิให้เกิดการผูกขาดงานสร้างสรรค์จนเกินสมควร และวิธีการถ่วงดุลมิให้เกิด
การผูกขาดในงานสร้างสรรค์ดังกล่าวก็ด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักของประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ กับ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งพึงได้รับจากงานอันมีลิขสิทธิ์ หรืองานที่ไม่มีลิขสิทธิ์อันตกเป็นของสาธารณะ 
ตลอดจนลักษณะของการใช้งานโดยธรรม เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา 

อีกทั้งตามหลักเกณฑ์ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ถือเป็นปัจจัยสำคัญของระบบลิขสิทธิ์ในการรักษาสมดุลของผู้
สร้างสรรค์และผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ซึ่งการให้น้ำหนักกับประโยชน์สาธารณะนั้น อาจตีความได้ว่า สิทธิ
แต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิจะต้องยังดำรงอยู่ หากแต่กฎหมายได้เปิดช่องอนุญาตให้ผู้อื่นซึ่งเป็นสมาชิกใน
สังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่คิดมูลค่าด้วย อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับการตีความได้ว่าประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายคุ้มครองนั้นขัดกับแนวปฏิบัติทางการ
ค้าที่มุ่งแสวงหากำไร เนื่องจากแนวความคิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สนับสนุนเรื่อง “ประโยชน์
สาธารณะ” ที่กำหนดไว้ในระดับนานาชาติสามารถใชแ้ก่กรณีต่าง ๆ ในลักษณะความหมายกว้าง ๆ ได้ 
แต่ในทางปฏิบัติสำหรับการใช้และการตีความกฎหมายภายในประเทศของแต่ละประเทศย่อม

 
47 Universal Declaration of Human Rights,  

Article 27: Right to participate in cultural life 
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the 

community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 
Everyone has the right to the protection of the moral and material 

interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the 
author. 
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พิจารณาไปตามนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่งเกิดจากเจตจำนงค์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนประเทศนั้น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งผู้เขี ยนจะได้กล่าวโดย
ละเอียดต่อไปในส่วนกฎหมายภายในประเทศของต่างประเทศที่ยกมาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย 

ทั้งนี้ นโยบายสาธารณะที่จะนำมาถ่วงดุลมิให้เกิดการผูกขาดการใช้ประโยชน์งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้น สะท้อนให้เห็นได้จากหลักการใช้งานโดยธรรมที่ปรากฏในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และ กฎหมายภายในประเทศ และภายใต้หลักการใช้งานโดยธรรมดังกล่าวยังมีหลักการ
สำคัญอีกสองประการที่สนับสนุนว่าการกระทำบางอย่างไม่สมควรเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากแต่
จะต้องเอื้อเฟื้อต่อประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญ ได้แก่ “หลักการใช้ส่วนตัว (Private Use) 
และการนำออกแสดงสู่สาธารณะ (Public Performance)” เนื่องจากการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว แม้จะมีความคาบเกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่เป็นส่วนตัวหรือขยายไปสู่ที่
สาธารณะ ภายในขอบเขตที่ไม่ได้มีการแสวงหาประโยชน์หรือเรียกค่าบริการโดยตรงจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ก็อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อย่างเป็นธรรมได้ โดยที่เป็นไปเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากหลักการใช้งานโดยธรรมไปถึงพฤติการณ์ที่
เจ้าของลิขสิทธิ์มีความยินยอมที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแล้ว ก็จะช่วยให้ผู้ได้รับ
ความยินยอมนั้นสามารถเข้าใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับความยินยอมโดยไม่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เรียกได้ว่าเป็น “หลักความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ (Consent of 
Copyright Owners)48  

แนวคิดประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายเพื่อเพื่อประโยชน์สมาชิกในสังคม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้ ให้ความคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) เจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ งานสร้างสรรค์
อันมีลิขสิทธิ์ก็มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาของสังคมผ่านการเรียนรู้งานสร้างสรรค์ที่ปรากฏอยู่
และได้รับการคุ้มครอง  จึงมีความจำเป็นรัฐจะต้องดำเนินการกำหนดขอบเขตการจัดการให้สาธารชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในงานดังกล่าวได้โดยรักษาดุลยภาพไม่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความ
กระทบกระเทือนเกินสมควรและไม่สร้างภาระต่อผู้ใช้งานมากจนเกินไป เพื่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน (Public Order)  โดยการรักษาดุลยภาพดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในการรักษาศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกการนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าจากการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
งานโดยธรรม ทั้งในกรณีที่เป็นการใช้ส่วนตัวและการนำออกแสดงสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นกรณีที่

 
48 อำนาจ เนตยสภา และ ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, เรื่องเดิม, หน้า 129-130. 
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เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้วก็ดี เหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อลิดรอนสิทธิแต่ผู้เดียวของ
ผู้ทรงสิทธิในลิขสิทธิ์ หากแต่เป็นไปเพื่อสร้างกลไกในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิแต่ผู้เดียวดังกล่าว
กับประโยชน์สาธารณะ ส่วนในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตแห่งประโยชน์สาธารณะว่าจะกว้าง
หรือแคบเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณะที่สะท้อนออกมาในรูปแบบระบบกฎหมายว่าด้ วย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศตนนั่นเอง ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเป็นกรณีต่าง ๆ ในบทที่ 4 ต่อไป 

 
2.2.3 แนวคิดและหลักการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้ระบบลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตลอดระยะเวลาช่วงศตวรรษที่ 20 เพื่อให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถูกใช้เป็นสื่อในการจัดเก็บงานสร้างสรรค์และ
ใช้เป็นเครือข่ายโทรคมนาคมมีผลทำให้แนวคิดด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งวิวัฒนาการด้านการให้คุ้มครองในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแนวคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบริบทยุค
ดิจิทัล เพื่อรับมือต่อสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งกรณีการคัดลอก การทำซ้ำ การเผยแพร่สู่
สาธารณะ ดังจะกล่าวต่อไปนี ้

2.2.3.1 หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แต่เดิมปัจจัยหลักที่นำมาพิจารณาว่างานใดสมควรได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่

พิจารณาแค่เพียงความวิริยะอุตสาหะตามหลัก Sweat of the Brow ซึ่งคำนึงถึงเพียงแค่ปัจจัยความ
อุตสาหะ ความทุ่มเทด้านเวลาและการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดงาน แต่มิได้คำนึงถึงว่างานดังกล่าวจะมี
ความคิดริเริ่ม (Originality) หรือไม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในปี 1991 ศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้
วินิจฉัยคดี Feist Publication, Inc., v. Rural Telephone Service Co.49 ว่าการที่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เพียงแค่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มาเรียงลำดับตามตัวอักษรแล้วจัดพิมพ์ขึ้นนั้นไม่ได้
แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันสมควรที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ในกรณีนี้หากมี
กระบวนการคัดเลือกและจัดเรียงชื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์นั้นงานที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวอาจถือ
เป็นงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังนั้นแม้งานจะถูกสร้างขึ้นด้วย
ความวิริยะอุตสาหะมากเพียงไรก็ตาม แต่หากงานนั้นปราศจากซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานนั้นก็
ไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ คดีนี้จึงเป็นคดีแรกที่มีคำวินิจฉัยที่วางบรรทัดฐานอย่างชัดเจนว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะต้องมีปริมาณการริเริ่มสร้างสรรค์ที่พอประมาณนั้นเป็นปัจจัยสำคัญใน

 
49 คดี  Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499  U.S. 340 

(1991) 
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การพิจารณาว่างานใดสมควรได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์50 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแม้คุณค่าทางศิลปะจะไม่
เป็นเงื่อนไขในการได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่งานนั้นก็ยังจะต้องมีตวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นโดย
อิสระ (Independent Creation)  ปราศจากการลอกเลียนแบบ จึงจะได้รับการคุ้มครอง 

ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้นจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเรียบเรียง
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำสมุดโทรศัพท์ได้โดยอัตโนมัตินั้น ศาลแห่งประเทศออสเตรเลียเองก็ได้มีการ
ตัดสินในคดี  Telstra Corporation Ltd. v. Phone Directories Company Pty Ltd.51 ว่าสมุด
โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ถือเป็นวรรณกรรมที่จะได้รับการคุ้มครองเนื่องจากปราศจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าแม้บริบทในการสร้างสรรค์ผลงานจะเปลี่ยนจากยุคอนาล็อคไป
เป็นยุคดิจิทัลแล้วก็ตาม แต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นยังถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้งาน
สร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

2.2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบริบทยุคดิจิทัล 
แนวคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในบริบทยุคดิจิทัลแบ่งออกเป็นหลายแนวคิด ทั้งแนวคิดที่เป็น

แบบแนวคิดจารีตประเพณี (Copyright Traditionalism) ซึ่งแนวคิดน้ีเชื่อว่ากฎระเบียบเดิมที่มีอยู่นั้น
เพียงพอและสามารถนำมาปรับใช้ กับปัญหาลิขสิทธิ์ในบริบทที่มีเทคโนโลยีใหม่ของโลกไร้พรมแดนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีแนวความคิดนี้ได้ยกกรณีศึกษาการนำกฎหมายลิขสิทธิ์เดิมมาปรับใช้กับ
สื่อร่วมสมัย52 อย่างไรก็ดี ในทัศนะของผู้เขียนนั้น แนวคิดดังกล่าวกลับเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมมากนักเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางดิจิทัลนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้
พฤติการณ์แห่งการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน การบังคับใช้กฎระเบียบเดิม
อาจจะไม่สามารถป้องกันการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้แนวคิดจารีตประเพณี ยังถูกคัดค้านจากผู้มีแนวคิดปฏิรูป (Copyright 
Revisionism) ซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งหมดนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์
ได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผลมากกว่าการใช้วิธีอื่น โดยเชื่อว่าวิธีทางนิติบัญญัตินั้นจะช่วยอำนวยให้สาธารณชน
เข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการลดทอนการผูกขาดสิทธิของเจ้าของ

 
50 จุมพล ภิญโญสินวัฒน ์และภูมินทร์ บุตรอินทร์, คำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2564), หน้า 201-202. 

51 คดี Telstra Corporation Limited v Phone Directories Company Pty Ltd [2010] 
FCA 44 

52 ไพจิตร สวัสดสิาร, “ลิขสิทธิใ์นโลกไร้พรมแดนของคอมพิวเตอร ์(Copyright in 
Cyberspace),” ดลุพาห 48, 1 (2544): 40-41. 
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งานสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดโดย
ปราศจากการพิจารณาถึงพฤติการณ์จำเป็น อย่างไรก็ดี ยังมีแนวคิดซึ่งคัดค้านการใช้บทบัญญัติทาง
กฎหมายซึ่งเชื่อว่าในยุคเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์จะมีบทบาทน้อยลง และ
การแสวงหาวิธีอื่นน่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทยุคดิจิทัล เช่น การใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี โดยเข้ารหัสงานอันมีลิขสิทธิ์ และการใช้ข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อแสดงข้อมูลของผู้
สร้างสรรค์ผลงานและกำหนดเงื่อนไขการใช้งานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมี แนวคิดการให้ความ
คุ้มครองระดับสูงสุด (Copyright Maximalism) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา
ลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุมกับสินค้าและบริการทุกประเภทซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อผล
ปกป้องประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งาน และเพื่อลดผลกระทบและความกังวลของผู้สร้างสรรค์งานจาก
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิด โดยที่แนวคิดนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นปัจเจกชนเท่านั้น หากแต่เป็นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมซึ่งมีรายได้จากลิขสิทธิ์ในภาพรวม44  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้ระบบ
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้นมุ่งให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานและผู้ทรงสิทธิเป็นสำคัญ แต่มิได้คำนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ และทำให้มีการคุ้มครองการพัฒนางานสร้างสรรค์ในลักษณะที่เป็นการผูกขาด
เกินกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคแอนะล็อกนอกจากนี้มาตรการบางประการอาจทำให้ช่องทางในการใช้
งานโดยธรรมไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ  
 

2.3 หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights) กับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ภายใต้
ระบบลิขสิทธิ…์……………………… 

หลักการสิ้นสิทธิ เกิดขึ้นเมื่องานสร้างสรรค์อันมีทลิขสิทธิ์ ได้มีการออกจำหน่ายทำให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์นั้นสิทธิไม่มีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้ซื้องานสร้างสรรค์ดังกล่าวนำงานออกจำหน่ายต่อไป รวมถึงไม่มี
สิทธิห้ามไม่ให้ผู้อื่นนำเข้างานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ด้วย ทั้งนี้หลักการสิ้นสิทธินั้นมีแนวทฤษฎีแยก
เป็น 2 ทฤษฎี ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย (Implied License) และ ทฤษฎีการสิ้นสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Intellectual Property Rights) 

ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย (Implied License) เป็นทฤษฎีที่ถูกใช้ในประเทศที่มีระบบ
กฎหมายแบบคอมมอนอว์ โดยมีวางหลักว่าสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการห้ามผู้อื่นไม่ให้
จำหน่ายสินค้าต่อนั้นสิ้นลงทันทีโดยปริยายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ได้กำหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้ผู้
ซื้อนำไปจำหน่ายต่อผู้อื่น กล่าวคือหากไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวแล้วถือเสมือนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นทำ
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การอนุญาตโดยปริยายให้ผู้ซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ของตนนั้นสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายต่อไปยังผู้อื่นได้
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมีการ
กำหนดเงื่อนไข เช่นการห้ามผู้ซื้องานลิขสิทธิ์จำหน่ายต่องานดังกล่าวไปยังผู้อื่น ผู้ซื้องานนั้นก็ไม่
สามารถขายงานข้างต้นให้ผู้อื่นได้ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวนี้
รวมถึงการที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนดห้ามมิให้ผู้ซื้อสินค้าลิขสิทธิ์นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศที่
เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนดเช่นกัน ซึ่งผู้ซื้อสินค้าก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น53 จึงสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายนั้น ยังคงให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการวางเงื่อนไขเพื่อสร้าง
ข้อจำกัดแก่ผู้ซื้องานลิขสิทธิ์ในการจำหน่าย จ่าย โอน งานสร้างสรรค์ แม้ว่างานดังกล่าวจะเป็นงานที่
มิได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์และผู้ซื้อได้งานมาโดยเสียค่าตอบแทนตามสัญญาซื้อขายก็ตาม ผู้ซื้อก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจำกัดสิทธิในการจำหน่ายจ่ายโอนอย่างเคร่งครัด  

ในขณะที่  ทฤษฎีการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Intellectual 
Property Rights) เป็นทฤษฎีที่วางหลักว่าสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการห้ามผู้อื่นไม่ให้
จำหน่ายสินค้าต่อนั้นสิ้นลงทันทีโดยอัตโนมัติตั้งแต่เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์จำหน่ายสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ของ
ตนเป็นครั้งแรก หรือมีการวางจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยความยินยอมของตน โดยสิทธิในการ
หวงกั้นไม่ให้คนอื่นจำหน่ายสินค้าต่อนั้นหมดสิ้นไปเฉพาะสิทธิในสินค้าที่ได้ถูกจำหน่ายไปแล้วเท่านั้น 
ทั้งนี้สิทธิในการหวงกั้นมิให้ผู้อื่นจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของตนตามทฤษฎีการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นต่างจากทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย กล่าวคือ ตามทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยายนั้นสิทธิ
ในการหวงกั้นมิให้ผู้อื่นจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์นั้นจะขึ้นกับการวางเงื่อนไขการห้ามการจำหน่ายสินค้า
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย ในขณะที่ตามทฤษฎีการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น สิทธิในการหวงกั้น
มิให้ผู้อื่นจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์นั้นจะหมดสิ้นทันทีโดยมิต้องพิจารณาว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้วาง
เงื่อนไขการห้ามการจำหน่ายสินค้าต่อหรือไม่54 

จากการพิจารณาหลักการสิ้นสิทธินั้นจะเห็นได้ว่าหลักดังกล่าวเป็นหลักประกันแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ว่า ตราบใดที่เจ้าของลิขสิทธิ์ยังไม่ได้นำงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ออกจำหน่ายในครั้งแรก 
เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถแสวงหาประโยชน์จากสินค้าลิขสิทธิ์นั้นได้อยู่  ในขณะเดียวกันหลักการขาย
ครั้งแรก (First Sale Doctrine) ซึ่งบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา ก็ได้สร้างหลักประกันในฝ่ายของผู้ซื้อ
งานอันมีลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันเนื่องจากจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ 
ดังนั้นหลักการสิ้นสิทธิเป็นหลักประกันในการคุ้มครองผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนสิทธิในงานดังกล่าว เพื่อที่จะ

 
53 นันทน อินทนนท์, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), หน้า 17. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65-66. 
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สามารถแสวงหาประโยชน์ซึ่งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้านั้นอย่างเต็มที่ 
เนื่องจากหากไม่มีดังกล่าวการที่ผู้ซื้อแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อนำหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ ผู้ซื้อก็สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้หรือจำหน่ายงานนั้นต่อได้โดยปราศจากความรับผิด นอกจากนี้หลักการสิ้นสิทธิ
นั้นยังเป็นหลักประกันต่อบุคคลที่สามที่รับโอนสินค้าลิขสิทธิ์จากผู้ซื้อรายแรกรวมทั้งผู้บริโภครายอื่นก็
สามารถแสวงหาประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้านั้นได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีการนำออกจำหน่ายต่อไป
ยังบุคคลอื่นกี่ทอดก็ตาม สมกับที่ตัวเองได้จ่ายค่าตอบแทนไป  

ดังนั้น ความจำเป็นของการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธินั้นมีบทบาทการสร้างดุลยภาพในระบบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะเป็นหลักประกันแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรับโอนสินค้านั้นต่อมาในภายหลัง และมี
ความประสงค์จะจำหน่ายสินค้านั้นต่อไป โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ หลักกฎหมายนี้  
ก็เป็นหลักประกันแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ว่า หากเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไม่ได้นำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ ของ
ตนเองออกจำหน่าย เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการสงวนไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน 

 

2.4 บทสรุปท้ายบท................................... 

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้า และมีส่วน
ในการสนับสนุนทำเกิดการสร้างการพัฒนางานสร้างสรรค์ซึ่งทำให้สินค้าและบริการมีมูลค่าสูงขึ้น และ
สามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้  กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่
ผู้สร้างสรรค์ก็เนื่องจากเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งแรงกายและแรง
สติปัญญาในการสร้างสรรค์งานอันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์จึงควรได้รับสิทธิที่จะหวง
กั้นมิให้ผู้อื่นลอกเลียนงานของผู้สร้างสรรค์โดยมิได้รับความยินยอม อีกทั้งการให้การคุ้มครองดังกล่าว
ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์การพัฒนางานสร้างสรรค์ใหม่ต่อไปใน
อนาคตได้ นอกจากนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นต้องการที่จะให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง
งานสร้างสรรค์ได้เมื่อระยะเวลาคุ้มครองงานสร้างสรรค์นั้นหมดลง หรือมีเหตุในการใช้งานโดยธรรม 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือผูกขาดมิให้ผู้อื่นเข้าถึงงานสร้างสรรค์  อันจะนำมา
ซึ่งการหยุดชะงักในการต่อยอดการพัฒนางานสร้างสรรค์ ทั้งนี้การสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้
สร้างสรรค์งาน และประโยชน์สาธารณะนั้นมิใช่เป็นเพียงแค่สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น หากแต่
ยังเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานซึ่งได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วย 

อย่างไรก็ดีการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลซึ่งเปิดโอกาสให้มีการใช้
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและการบริหารข้อมูลสิทธินั้นมีข้อพิจารณาว่าหากใช้บังคับอย่าง
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เคร่งครัดกับทุกประเทศทั้งประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งาน 
และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งเป็นเพียงผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานจะใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการผูกขาดงานสร้างสรรค์มิให้กลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่ไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองเข้าถึงงานสร้างสรรค์ ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสียดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์
สาธารณะ ซึ่งทำให้การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถดำเนินสอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิม
ของกฎหมายลิขสิทธิ ์

จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ยกมาศึกษาทั้งทฤษฎีการคุ้มครองลิขสิทธิ์และ
ทฤษฎีการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้ระบบลิขสิทธิ์นั้น แม้ว่าบางทฤษฎีจะมีข้อสังเกตว่า
เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิค่อนข้างมาก หากแต่ก็ยังสามารถนำมาเป็น
เหตุผลเบื้องหลังสำหรับการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้ ตามความเหมาะสมของบริบท
ยุคดิจิทัลในแต่ละประเด็นปัญหาที่จะกล่าวในบทวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างสมดุล ระหว่าง
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์สาธารณะในระบบลิขสิทธิ์ 

นอกจากนี้  การพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลภายใต้ระบบลิขสิทธิ์ ยัง
จำเป็นต้องอาศัยกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานบังคับใช้ร่วมกันระหว่างประเทศด้วย เพื่อนำมาสร้างเป็น
หลักประกันว่าสิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจะมิได้ถูกลดทอนไปด้วยเหตุแห่งการบั งคับใช้ใน
พรมแดนที่ต่างกันและบริบททางพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดยในบทต่อไปผู้เขียนจะได้มี
การพิจารณาถึงกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคเริ่มต้นตามอนุสัญญา  
กรุงเบิร์น (Berne Convention) ซึ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประพันธ์ในงานประเภทวรรณกรรม 
และความคุ้มครองได้ถูกขยายไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งผู้ทรงสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองชัดเจนมากขึ้น
ตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) และต่อมาวิวัฒนาการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้เดินทาง
มาถึงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO Copyright Treaty: WCT) เป็นตัวขับเคลื่อนการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ยุคดิจิทัลอีกด้วย  



บทที่ 3 
 

กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัลของ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

ในบทนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการคุ้มครองการพัฒนางานสร้างสรรค์ในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่นานาประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นภาคีสมาชิก อันได้แก่ อนุสัญญา
กรุงเบิ ร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ความ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ประพันธ์เป็นสำคัญ และมีการกำหนดข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้สาธารณชนสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเป็นธรรม ไว้เป็นหลักบันได
สามขั้น หรือหลักการทดสอบ 3 ประการ (Three Step Test) อันเป็นเสาหลักที่กฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบับอ่ืนได้อ้างถึงต่อมา55 

จากนั้นผู้เขียนจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ตามความตกลงทริปส์ (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement)  ซึ่ ง เป็ น ก ฎ ห ม าย
ระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมาก เพราะประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกต่างก็เป็นภาคี
สมาชิกกฎหมายฉบับนี้ โดยเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นสำคัญ อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับให้ประเทศสมาชิกใช้เป็น
มาตรฐานขั้นต่ำที่สามารถอนุวัติการให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศตนได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวได้ว่า
ความตกลงทริปส์เป็นกฎหมายที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในบริบทยุค  
แอนะลอ็กไปสู่การคุ้มครองในยุคดิจิทัลอีกด้วย 

สำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
Treaty: WCT) นั้น ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายฉบับนี้ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
ในยุคดิจิทัลเป็นสำคัญ โดยที่มีพื้นฐานหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาจากอนุสัญญากรุงเบิร์นหากแต่มีการ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อมูลการบริหารสิทธิที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีหลักเกณฑท์ี่กล่าวถึงหลักการสิ้นสิทธิในบริบทดิจิทัลไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย  

 
55 Steven D. Anderman, op cit., p. 17. 



 48 

กฎหมายระหว่างประเทศฉบับสุดท้ายที่ผู้เขียนได้นำมาศึกษาคือสนธิสัญญามาร์ราเคซ 
(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, 
Visually Impaired or Otherwise Print Disabled) อันมีที่มาจากหลักบันไดสามขั้นหรือหลัก
ทดสอบสามประการ (Three Step Test) ที่กำหนดเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมต่อผู้มีความสามารถทางการมองเห็นไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
อนุญาตให้แปลงสภาพงานให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
จึงเป็นกฎหมายที่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่องานอันมีลิขสิทธิ์มี
การจัดทำไว้ในรูปแบบดิจิทัล หากมีการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับงานดังกล่าว การอนุวัติ
การสนธิสัญญามาราเคซก็จำเป็นจะต้องสร้างกลไกที่เหมาะสมสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งผู้เขียนจะได้
นำเสนอรายละเอียดกฎหมายระหว่างประเทศทั้ง 4 ฉบับ ดังต่อไปน้ี 
 

3.1 อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 

อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention 
for the Protection of Literary and Artistic Works) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเบิร์น 
(Berne Convention) นั้น นับได้ว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันมุ่งคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีมาก่อน
กฎหมายระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ โดยได้จัดทำขึ้นครั้งแรก ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2429 และยังคงมีผลใช้บังคับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้แก้ไขเพิ่มเติมอีก 7 ครั้ง 
ซึ่งในการแก้ไขครั้งล่าสุดเรียกว่าอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) แก้ไขขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1971 
ณ กรุงปารีส ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงเบิร์นเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญานี้มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และบรรดาประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในทวีป
อเมริกาใต้ เอเชีย และแอฟริกา โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น  
ฉบับกรุงเบอร์ลิน (Berlin Act 1908) 

 
3.1.1 เจตนารมณ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
อนุสัญญากรุงเบิร์นมีเจตนารมณ์ที่จะให้ประเทศภาคีสมาชิกให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

ภายใต้หลักการที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นระบบเดียวกัน โดยกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 
เพื่อให้แต่ละรัฐภาคีสมาชิกรับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไปบัญญัติไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่ง



 49 

กฎหมายภายในของตนเอง และมีหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ 
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ มีการแบ่งประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์การได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ การกำหนดสิทธิขั้นต่ำ อายุการคุ้มครอง ตลอดจนกรอบแห่งสิทธิที่ เจ้ าของลิขสิทธิ์   
เป็นสำคัญ56  

นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงเบิร์นยังได้กำหนดให้ใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักสิทธิขั้น
ต่ำโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นคนมีสัญชาติของประเทศภาคีสมาชิก จึงอาจกล่าวได้ว่า
อนุสัญญานี้มุ่งที่จะใช้บังคับเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเป็นสำคัญ โดยมี
หลักการอันเป็นมาตรฐานประการแรก คือ หลักการกำหนดสิทธิขั้นต่ำ (Minimum Rights) กล่าวคือ 
สิทธิและการคุ้มครองที่ประเทศภาคีสมาชิกได้ให้แก่ผู้ประพันธ์ที่เป็นคนที่มีสัญชาติอื่นนั้น ต้องไม่ด้อย
กว่าระดับมาตรฐานการคุ้มครองที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเบิร์นเช่น ประเทศภาคีสมาชิกต้อง
บัญญัติกฎหมายภายในที่มีมาตรฐานอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่าที่อนุสัญญากรุงเบิร์นกำหนด 
ประการต่อมาประเทศภาคีสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์แม้ว่าเป็นคนที่มี
สัญชาติของรัฐภาคีอื่น เท่ากันกับที่ได้ให้สิทธิแก่คนชาติของตนเองตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) นอกจากนี้ หลักการคุ้มครองโดยไม่มี รูปแบบ (Protection without 
Formalities) นั้นเป็นหลักสำคัญที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นกล่าวคือ ประเทศภาคีสมาชิกไม่
สามารถสร้างเงื่อนไขของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่น ประเทศสมาชิกไม่สามารถบัญญัติกฎหมายโดย
กำหนดให้มีการจดทะเบียนก่อนถึงจะมีสถานะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื่องจากเป็นการสร้างภาระแก่
ผู้สร้างสรรค์และผู้ทรงสิทธิเกินสมควร57 ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนแล้วเห็นว่าข้อกำหนดนี้มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ ที่ผู้สร้างสรรค์ควรที่จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่มีการแสดงออก
ทางความคิด 

ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงเบิร์นให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจากสัญชาติของผู้ประพันธ์ และสถานที่ที่มีการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ตามมาตรา 3 
(1) แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์น โดยประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศต้องบัญญัติกฎหมายที่ ให้  
การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยคนที่เป็นคนชาติของประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญา
กรุงเบิร์นไม่ว่างานนั้นจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม58 นอกจากนี้ แม้ผู้ประพันธ์งาน

 
56 Ibid, p. 5. 
57 จักรกฤษณ ์ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธบิัตร และ

เครื่องหมายการคา้, พิมพ์ครัง้ที ่6 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2559), หน้า 70. 
58 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  

Article 3, paragraph  
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อันมีลิขสิทธิ์จะไม่ได้เป็นคนชาติของประเทศภาคีสมาชิก แต่หากผู้นั้นนำงานดังกล่าวออกเผยแพร่งาน
เป็นครั้งแรกในประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบิร์น หรือ ทำการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ใน
ประเทศสมาชิกพร้อมกันหรือภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก 
ผู้ประพันธง์านดังกล่าวก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้59 

ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่านอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานขั้น
ต่ำในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ในบรรดารัฐสมาชิกซึ่งมีหลายประเทศแล้ว ยังมีการ
ปกป้องผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานของตนในรัฐอื่นที่ตนไม่ได้มีสัญชาติอีกด้วย 
เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากความแตกต่างในทางสัญชาติ อันเป็นการสร้าง
หลักประกันความเท่าเทียมในการคุ้มครองสิทธิในทางปฏิบัติเมื่อมีการบังคับใช้ และยังมีประโยชน์ใน
มิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการกีดกันทางการค้าจากการเลือกปฏิบัติ อันอาจนำมาซึ่งการบิดเบือน
กลไกการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าการป้องกันการเลือกปฏิบัติในอนุสัญญา 
กรุงเบิร์นนั้นสอดคล้องกับการส่งเสริมหลักการค้าเสรีระหว่างประเทศ และการค้าเสรีเองกระตุ้นให้มี
การสร้างสรรค์ผลงาน เพราะผู้สร้างสรรค์ตระหนักว่าตนเองนั้นได้รับการคุ้มครองจากการสร้างสรรค์
สอดคล้องกับทฤษฎีเสรีนิยม ซึ่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าว มิใช่เพียงแต่ปัจเจกชนผู้สร้ างสรรค์
เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่สมาชิกในสังคมซึ่งมีโอกาสได้เข้าถึงงานสร้างสรรค์ย่อมได้รับประโยชน์
ด้วย ซึ่งแม้อนุสัญญากรุงเบิร์นนี้มีมาตั้งแต่ก่อนการเกิดงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล แต่เจตนารมณ์
ดังกล่าวนี้ยังคงเป็นเสาหลักในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทลัอีกด้วย 

 
 

 
(1) Nationality of the Author and Place of Publication of the Work (1) The 

protection of this Convention shall apply to: (a) authors who are nationals of one of 
the countries of the Union, for their works, whether published or not; ibi authors who 
are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first published 
in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in a 
country of the Union. 

59 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  
Article 3, paragraph  
(4) A work shall be considered as having been published simultaneously in 

several countries if it has been published in two or more countries within thirty days 
of its first publication. 
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3.1.2 ขอบเขตแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
อนุสัญญากรุงเบิร์นมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองงาน

วรรณกรรมและศิลปกรรม (Literary and Artistic Works) ที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานโดยอาศัย
สุนทรียภาพ ทำให้มีการใช้ถ้อยคำว่า “ผู้ประพันธ์ (Author)” แทนความหมายไปถึงเจ้าของผลงาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้น ๆ โดยที่มาตรา 2 แห่งอนุสัญญานี้ได้ยกตัวอย่างงานที่กฎหมายให้คุ้มครองไว้ เช่น 
หนังสือ แผ่นพับและงานเขียนอื่น ๆ การบรรยาย การเทศนา และงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
ละคร งานออกแบบท่าเต้น ดนตรีประกอบกับคำร้องหรือไม่มีคำร้อง ผลงานภาพยนตร์ที่มีการหลอม
รวมผลงานที่แสดงโดยกระบวนการคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ งานวาดภาพจิตรกรรม สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม การแกะสลัก งานถ่ายภาพที่มีการหลอมรวมผลงานที่แสดงโดยกระบวนการคล้ายคลึง
กับการถ่ายภาพ งานศิลปะประยุกต์ ภาพวาดแผนที่ แผนภาพสเก็ตช์ และงานสามมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศสถาปัตยกรรม หรือวิทยาศาสตร์60 อย่างไรก็ตาม กรอบความคุ้มครองยังไม่
ครอบคลุมไปถึงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังไมส่อดคล้องกับเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นด้วย 

3.1.2.1 สิทธิของผู้ประพันธ์ 
สำหรับขอบเขตการคุ้มครองนั้น อนุสัญญากรุงเบิร์นได้กำหนดกรอบความคุ้มครอง

สิทธิของผู้ประพันธ์ทางเศรษฐกิจไว้ ได้แก่ สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการทำซ้ำ ดัดแปลง 
และเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ หรือการออกอากาศ หรือการสื่อสารสู่สาธารณชน รวมถึงยังให้
การรับรองสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) ของผู้ประพันธ์ ตลอดจนขจัดข้อยุ่งยากในการคุ้มครอง

 
60 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  

Article 2  
( 1 )  The expression “literary and artistic works” shall include every 

production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode 
or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, 
addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-
musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical 
compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated 
works expressed by a process analogous to cinematography ; works of drawing, 
painting, architecture, sculpture, engraving and lithography ; photographic works to 
which are assimilated works expressed by a process analogous to photography, works 
of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works 
relative to geography, topography, architecture or science. 
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ลิขสิทธิ์โดยยกเลิกเงื่อนไขการจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ และที่สำคัญมีการกำหนดมาตรการ
บังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอันเกิดจากการผูกขาดสิทธิใน
งานสร้างสรรค์หากประเทศสมาชิกมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้งานสร้างสรรค์นั้น 

เมื่อกล่าวถึงสิทธิทางศีลธรรม จะเห็นได้ว่ามาตรา 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์น61  
ได้แบ่งสิทธิทางศีลธรรมออกเป็นสองประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิของผู้ประพันธ์ที่จะอ้างอิงชื่อตนเองว่าเป็น
ผู้สร้างสรรค์ (Right of Paternity) และสิทธิที่ผู้ประพันธ์จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นบิดเบือนหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของตน (Right of Respect) ซึ่งสิทธิทางศีลธรรมนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
ผู้ประพันธ์เท่านั้น ผู้อื่นเช่นองค์กรใดที่แม้เป็นผู้ทรงสิทธิก็มิอาจอ้างสิทธินี้ได้ จะอ้างได้ก็เพียงแต่สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เท่านั้น62 
ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาได้ว่านอกจากอนุสัญญากรุงเบิร์นจะรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจแล้ว ยังให้
ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ประพันธ์ด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่อนุสัญญากรุงเบิร์นได้มีการ
ยกร่างขึ้นจะยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารสิทธิ แต่ก็มีหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
สิทธิทางศีลธรรมที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประพันธ์กับผลงานของตนเช่นเดียวกันกับ
หน้าที่ที่สำคัญของข้อมูลการบริหารสิทธิ 

3.1.2.2 ข้อยกเว้นการละเมิด 
ในอนุสัญญากรุงเบิร์นแม้ว่าจะได้ให้ความคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ประพันธ์ไว้

อย่างชัดเจน แต่มาตรา 9 (2) ก็ได้บัญญัติสาระสำคัญถึงการคำนึงถึงผลประโยชน์ของสั งคมไว้
เช่นเดียวกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) นั้นสามารถถูก
กำหนดเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีสิทธิในการทำซ้ำ (Reproduction) หากมีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักบันไดสามขั้นหรือหลักทดสอบสามประการ/ขั้นตอน (Three Step 
Test) ได้แก่ ขั้นตอนการพิจารณาลำดับแรก “To permit the reproduction of such works in 

 
61 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works  

Article 6 bis  
( 1 )  Independently of the author’s economic rights, and even after the 

transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the 
work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other 
derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his 
honor or reputation. 

62 จักรกฤษณ ์ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธบิัตร และ
เครื่องหมายการคา้, หน้า 80. 
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certain special cases” ซึ่งหมายความว่ากฎหมายภายในประเทศภาคีสมาชิกอาจอนุญาตให้การ
ทำซ้ำผลงานสามารถทำได้เพียงเฉพาะกรณีพิเศษบางกรณีเท่านั้น ขั้นตอนต่อมา “Provided that 
such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work”  คื อ 
จะต้องพิจารณาด้วยว่าการใช้งานนั้นไม่ควรขัดแย้งกับการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของผู้ประพันธ์ 
และขั้ น ตอนสุ ดท้ ายที่ จ ะต้ อ งน ำมาพิ จ ารณ า  “Does not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author” คือต้องไม่ขัดต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ประพันธ์จนเกินสมควร กล่าวคือเป็นการใช้งานโดยธรรม (Fair Use)63 

จากเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมซึ่งถูกกำหนดในอนุสัญญากรุงเบิร์นนั้นจะเห็นได้ว่า
หลักบันไดสามขั้นหรือหลักทดสอบ 3 ประการ (Three Step Test) ยังคงเป็นหลักการซึ่งเป็นเสาหลัก
ที่รัฐสมาชิกจะใช้เป็นข้อพิจารณาออกบทบัญญัติเพื่อถ่วงดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ประพันธ์และ
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในการที่รัฐสมาชิกจะพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดที่เป็นกรณีพิเศษที่จะเปิดโอกาส
ให้สาธารณชนใช้งานได้โดยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณะของแต่ละรัฐว่าจะมุ่งเน้นการให้
ความสำคัญกับด้านใด และขอบเขตของการใช้งานโดยธรรมอย่างไรที่จะไม่เป็นการขัดแย้งกับการ
แสวงหาประโยชน์ตามปกต ิและไม่ขัดต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ประพันธ์จนเกินสมควร  

ทั้งนี้มีข้อพิจารณาว่าในการบัญญัติกฎหมายของรัฐสมาชิกที่จะกำหนดว่ากรณีใดเป็น
การใช้งานโดยธรรม โดยกำหนดให้เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น อาจกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็น
กรณีเฉพาะเจาะจงไป (The Certain Case) หรือ กำหนดอย่างกว้าง ๆ (A Certain Case) แต่ขอให้
ข้อยกเว้นนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักการทดสอบทั้งสามประการ/ขั้นตอน (Three Step Test)  
ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศด้วย กล่าวคือ การกำหนดข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้งเป็นกรณีไปในแต่ละเรื่องนั้น อาจทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการอำนวย
ประโยชน์แก่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ในฐานะประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่ง
อยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ประกอบกับหากประเทศดังกล่าวมีขั้นตอนทางนิติบัญญัติที่ใช้ระยะ
เวลานานในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประเทศเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากการไม่

 
63 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

Article 9, paragraph (2) Exceptions  
( 2)  It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to 

permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such 
reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 
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สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ได้เนื่องจากความ
เคร่งครัดในการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย 

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าแม้หลักบันไดสามขั้น หรือการทดสอบ 3 ประการ/ขั้นตอน 
(Three Step Test) ในอนุสัญญากรุงเบิร์นจะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้ลดการผูกขาด
สิทธิของผู้ประพันธ์ในงานสร้างสรรค์ แต่มีข้อพิจารณาว่าในกรณีงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ที่มีมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในการสกัดกั้นมิให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตนั้น 
เป็นกลไกที่ทำให้เกิดการผูกขาดงานสร้างสรรค์ไว้ที่ผู้ประพันธ์ และการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะกรณีอย่างเคร่งครัด อาจทำให้หลักบันไดสามขั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลได้ 
 

3.2 ความตกลงความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPS) 

ความตกลงทริปส์ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPS Agreement) มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ซึ่งย่อมรวมถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อให้รัฐภาคี
สมาชิกนำไปอนุวัติการให้เป็นกฎหมายภายในประเทศตน โดยความหมายของมาตรฐานขั้นต่ำนี้คือ  
รัฐภาคีสมาชิกจะให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทในระดับที่ต่ำกว่าบทบัญญัติใน
ความตกลงทริปส์มิได้ อย่างไรก็ดี รัฐภาคีสมาชิกอาจกำหนดระดับคุ้มครองที่สูงกว่าความตกลงทริปส์
ได้ หากหลักเกณฑ์ความคุ้มครองนั้นไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งความตกลงทริปส์ นอกจากความตก
ลงทริปส์จะวางหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้แล้ว ยังวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
เรื่องขอบเขตของสิทธิแต่ละในงานสร้างสรรค์แต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับ
ข้อพพิาทระหว่างประเทศไว้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

3.2.1 เจตนารมณ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
ความตกลงทริปส์มีการนำหลักการซึ่งอยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศมาเป็น

พื้นฐานเจตนารมณ์แห่งกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(Nation Treatment Principle: NT) หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-



 55 

Favoured-Nation Treatment Principle: MFN) และหลักต่างตอบแทน (Reciprocity Principle) 
ซึ่งแม้หลักการดังกล่าวจะมีอิทธิพลมาจากความตกลงแกตต์ แต่การบังคับใช้นั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ 
หลักการภายใต้ความตกลงทริปส์ใช้บังคับกับปัจเจกชน ส่วนหลักการในความตกลงแกตต์นั้นจะใช้
บังคับกับสินค้าโดยบังคับกับการดำเนินธุรกรรมการค้าระหว่างรัฐ แต่มิได้ใช้บังคับกับปัจเจกชน อีกทั้ง
ความตกลงทริปส์เพียงแต่กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกมีพันธกรณีในการอนุวัติการกฎหมายของตน
ให้ไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของความตกลงทริปส์เท่านั้น ดังนั้นรัฐภาคีสมาชิกยังคงมีอำนาจใน
การพิจารณากำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์จากการอนุวัติการตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส์
ตามที่ตนเห็นว่าสอดคล้องกับบริบทของประเทศตน 

หลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์นั้นมีส่วนสำคัญต่อบทบาทใน
การพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี6้4 

1) ส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนางานสร้างสรรค์ ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

2) รักษาดุลยภาพทางผลประโยชน์ทั้งของผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้ความรู้จากความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าสังคมและเศรษฐกิจ 

3) สร้างความสมดุลระหว่างพันธกรณีและสิทธิโดยอิสระของประเทศสมาชิกใน 
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยความตกลงทริปส์เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดวิธีการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของระบบกฎหมายและปัจจัยทางเศรษฐกิจของตน อย่างไรก็ดี  
มาตรฐานการคุ้มครองของประเทศสมาชิกนั้น ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่บทบัญญัติแห่งความตกลงทริปส์
ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมีอิสระที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งอาจมากกว่าที่กำหนดไว้ใน
บทบัญญัติแห่งความตกลงทริปส์ก็ได้ หากการคุ้มครองดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งความตกลงนี ้

แม้ว่าความตกลงทริปส์จะมีเป้าหมายในการวางมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็ยังมีความยืดหยุ่นที่ให้อิสระแก่ประเทศภาคีสมาชิกเลือกใช้มาตรการที่

 
64 TRIPS Agreement  

Article 7 
Objectives 
The protection and enforcement of intellectual property rights should 

contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and 
dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of 
technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, 
and to a balance of rights and obligations. 
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จำเป็นในการบังคับใช้สิทธิ ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการ 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประโยชน์สาธารณะที่เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
สังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันผู้ทรงสิทธิใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยมิชอบ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้แนวทางปฏิบัติที่สร้างข้อจำกัดทาง
การค้าโดยไม่มีเหตุผล65 

ทั้งนี้ ความตกลงทริปส์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้
ว่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้นจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับการอนุโลมในการอนุวัติการกฎหมายและมาตรการภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตก
ลงทริปส์ภายใน 10 ปี66 นับตั้งแต่วันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การค้าโลกมีผลใช้บังคับ ส่วนประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาจะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนเวลาในการอนุวัติการกฎหมายภายในของตนให้
สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การค้าโลกมีผลใช้
บังคับ อย่างไรก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานในเรื่องหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งนั้น ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาต้องรับไปปฏิบัติ
ภายในกำหนดเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การค้าโลกมีผลใช้บังคับ ส่วนประเทศที่
พัฒนาแล้วจะต้องดำเนินการอนุวัติการกฎหมายภายใน 1 ปี นับจากวันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การ
การค้าโลกมีผลใช้บังคับ67  

 
65 World Intellectual Property Organization, Advice on Flexibilities under the 

TRIPS Agreement, Retrieved March 12, 2020 from https://www.wipo.int/ip-
development/en/policy_legislative_assistance/advice_trips.html 

66 TRIPS Agreement  
Article 66 
Least-Developed Country Members 
1 .  In view of the special needs and requirements of least-developed 

country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their 
need for flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be 
required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for 
a period of 10  years from the date of application as defined under paragraph 1  of 
Article 6 5 .  The Council for TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-
developed country Member, accord extensions of this period. 

67 TRIPS Agreement  
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จากระยะเวลาในการอนุวัติการกฎหมายของความตกลงทริปส์ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่ายิ่ง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยมาก ความตกลงทริปสจ์ะยิ่งให้เวลาในการอนุวัติการกฎหมายมากขึ้น 
ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าในช่วงเวลาการร่างและการเริ่มต้นบังคับใช้ความตกลงทริปส์นั้นได้เล็งเห็น
ถึงความแตกต่างด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยอำนวยความเป็นธรรมแก่
ประเทศสมาชิกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ 

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเวลาแห่งการอนุโลมการอนุวัติการผ่านพ้นแล้ว แต่ความแตกต่าง
ระหว่างพัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศยังคงปรากฏอยู่ อีกทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีพัฒนา
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลทำให้ระดับความแตกต่างในการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนางานสร้างสรรค์
ระหว่างประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศพัฒนาน้อยเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
มากขึ้นด้วย และแม้ว่าความตกลงทริปส์ที่มุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
แต่เจตนารมณ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับได้อย่างยุติธรรมหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าระยะเวลาในการอนุโลม
การอนุวัติการมิใช่เพียงปัจจัยเดียวในการอำนวยความยุติธรรมให้ทุกประเทศเท่านั้น หากแต่การบังคับใช้
มาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองนั้นต้องคำนึงถึงขีดความสามารถการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีของแต่ละประเทศในแต่ละช่วงเวลาประกอบด้วย มิฉะนั้นมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดขึ้นโดย
ไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านเทคโนโลยีของแต่ละประเทศในปัจจุบัน อาจกลายเป็นปัจจัยในการสกัด
กั้นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่อไปด้วย 

นอกจากนี้  มีข้อน่าพิจารณาว่าความตกลงทริปส์ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้แทน
กฎหมายระหว่างประเทศฉบับเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนหน้า แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น
มาตรการเสริม (Supplementary) เพื่อทำให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 2 (1) ของความตกลงทริปส์ที่กำหนดให้รัฐภาคีสมาชิก

 
Article 65  
2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of 

four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this 
Agreement other than Articles 3, 4 and 5. 

3.  Any other Member which is in the process of transformation from a 
centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is undertaking 
structural reform of its intellectual property system and facing special problems in 
the preparation and implementation of intellectual property laws and regulations, 
may also benefit from a period of delay as foreseen in paragraph 2. 
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ปฏิบัติตามมาตรา 1 ถึง 12 และมาตรา 19 แห่งอนุสัญญากรุงปารีส และในมาตรา 2 (2) แห่งความ
ตกลงทริปส์ ที่กำหนดรับรองพันธกรณีที่ภาคีความตกลงทริปส์มีต่อกันอยู่แล้วตามความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมทั้งพันธกรณีซึ่งภาคีสมาชิกมีอยู่ภายใต้
อนุสัญญากรุงเบิร์น68 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นยังคงมีบทบาทในฐานะเป็นเสาหลัก
สำหรับการใช้และการตีความความตกลงทริปส์อยู่   

วัตถุประสงค์และหลักการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามความตกลงทริปส์ในอีกประเด็นหนึ่งได้กำหนด
ว่า “การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี และการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ตลอดจนมีประโยชน์ต่อผู้สร้าง
และผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี และสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมและทางเศรษฐกิจของประเทศภาคี
สมาชิก โดยรัฐภาคีสมาชิกสามารถบัญญัติกฎหมายภายในของตน ด้วยการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะอันเป็นปัจจัยความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
เทคโนโลยีของตนได้ และรัฐภาคีสมาชิกสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้สิทธิโดยมิ
ชอบโดยผู้ทรงสิทธิ หรือเพื่อป้องกันการใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นการจำกัดทางการค้าโดยปราศจาก
เหตุผล หรือเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ”69 ซึ่งกลไกดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นเป็นหลักการที่สำคัญ ดังนี ้

 
68 TRIPS Agreement  

Article 2  
Intellectual Property Conventions 
1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply 

with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). 
2.  Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing 

obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the 
Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in 
Respect of Integrated Circuits. 

69 Article 7 TRIPS Agreement 
Objectives 
The protection and enforcement of intellectual property rights should 

contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and 
dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of 
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3.2.1.1 หลักดินแดน (Territorial Principle) ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights: IPRs) 

โดยทั่วไปตามหลักดินแดนนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักเกิดขึ้นจากการรับรอง
โดยกฎหมายภายในของแต่ละประเทศซึ่งเป็นตัวกำหนดสาระสำคัญของการคุ้มครอง ทั้งเรื่องเงื่อนไข
การคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ การใช้สิทธิ อย่างไรก็ดี  ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น  
ผู้ที่สร้างสรรค์งานจะได้รับการคุ้มครองในทันทีโดยไม่ต้องปฏิบัติตามแบบพิธีการหรือการจดทะเบียน
แต่อย่างใด และในเรื่องการบังคับสิทธินั้น ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถบังคับสิทธิของตนต่อการกระทำ
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ กล่าวคือลิขสิทธิ์นั้นไม่อาจถูกละเมิดโดยการกระทำที่เกิดขึ้นนอก
ประเทศ และการกระทำที่เกิดขึ้นภายในประเทศจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักดินแดนนั้นมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองอำนาจอธิปไตยของแต่ละ
ประเทศ ที่จะรองรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในประเทศของตน70 

ทั้งนี้ ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเห็นได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศให้การรับรองมี
ความเป็นอิสระจากกันกล่าวคือสิทธิที่มีอยู่ในประเทศหนึ่งจะมีความสมบูรณ์แยกต่างหากจากสิทธิที่  
ผู้ทรงลิขสิทธิ์นั้นมีอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น การที่ผู้ทรงลิขสิทธิ์ไม่ได้รับความคุ้มครองในรัฐหนึ่ง หรือ
การที่ความคุ้มครองในรัฐหนึ่งมีข้อบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ในประเทศหนึ่งด้วย71 อย่างไรก็ตาม ในบริบทการค้าระหว่างประเทศนั้น 
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์มักมีอำนาจต่อรองสูงกว่า  
ทำให้ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่อยู่ในฐานะผู้ใช้งานสร้างสรรค์อยู่ในสภาวะจำยอมที่จะต้อง
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว จึงอาจพิจารณาได้ว่าแม้หลักดินแดนของ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายังคงดำรงอยู่ในเชิงหลักการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาจถูกลดทอน
ความสำคัญลงด้วยเหตุความแตกต่างในบรบิทอำนาจต่อรองของผู้ทรงสิทธิแต่ละประเทศ 

3.2.1.2 หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งถูกนำมาใช้กับกฎหมายระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงทริปส์เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม 
หลักดังกล่าวไม่ใช่หลักกฎหมายใหม่ หากแต่เป็นหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ในกฎเกณฑ์การค้าระหว่าง

 
technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, 
and to a balance of rights and obligations. 

70 จักรกฤษณ ์ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธบิัตร และ
เครื่องหมายการคา้, หน้า 42. 

71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
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ประเทศภายใต้ความตกลงแกตต์มาเป็นเวลานานแล้ว โดยที่ความตกลงทริปส์ในส่วนของหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง
ประเทศภาคีสมาชิกในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นหลักประกันว่าคนทุกสัญชาติของประเทศภาคี
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จะต้องได้รับการปฏิบัติในการ
คุ้มครองลิขสิทธิอ์ย่างเสมอภาคกัน72  

กล่าวโดยหลักการแล้วนั้น หมวดที่ 4 ของความตกลงทริปส์ได้นำเสนอองค์ประกอบ
ใหม่ในระบอบทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่งภายใต้บทบัญญัตินี้ ความได้เปรียบ ความอนุเคราะห์ เอกสิทธิ์ หรือการคุ้มกันใด ๆ  
ที่มอบให้กับคนชาติของประเทศอื่น ๆ ในระดับทวิภาคี (แม้แต่กับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก องค์การการค้าโลก) 
จะต้องสอดคล้องกับคนชาติของสมาชิก องค์การการค้าโลกทั้งหมด อย่างไรก็ตามข้อนี้จะไม่บังคับใช้
กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนที่จะ
มีผลใช้บังคับของข้อตกลง องค์การการค้าโลกโดยมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อคณะ
มนตรีความตกลงทริปส์ และไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยพลการหรือไม่สามารถให้เหตุผลได้  
ชาติของสมาชิกคนอื่น ๆ 

ทั้งนี้มีข้อพิจารณาว่าภายใต้มาตรา 24 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้า (General Agreement on Tariffs and Trades: GATT)73 หากมีการให้สิทธิประโยชน์

 
72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
73 General Agreement on Tariffs and Trades: GATT  

The Original Mandate 
The original GATT Article XXIV, complemented by an “ Ad Art XXIV” , has 

been updated in 1994 with an Understanding. 
Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) 
Territorial Application — Frontier Traffic — Customs Unions and Free-trade 

Areas 
1.  The provisions of this Agreement shall apply to the metropolitan 

customs territories of the contracting parties and to any other customs territories in 
respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being 
applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application. 
Each such customs territory shall, exclusively for the purposes of the territorial 
application of this Agreement, be treated as though it were a contracting party; 
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Provided that the provisions of this paragraph shall not be construed to create any 
rights or obligations as between two or more customs territories in respect of which 
this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under 
Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application by a single 
contracting party. 

2.  For the purposes of this Agreement a customs territory shall be 
understood to mean any territory with respect to which separate tariffs or other 
regulations of commerce are maintained for a substantial part of the trade of such 
territory with other territories. 

3. The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent: 
(a) Advantages accorded by any contracting party to adjacent countries in 

order to facilitate frontier traffic; 
(b) Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by 

countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in 
conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War. 

4. The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom 
of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration 
between the economies of the countries parties to such agreements.  They also 
recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to 
facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the 
trade of other contracting parties with such territories. 

5.  Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as 
between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of 
a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the 
formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that: 

(a) with respect to a customs union, or an interim agreement leading to a 
formation of a customs union, the duties and other regulations of commerce 
imposed at the institution of any such union or interim agreement in respect of trade 
with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the 
whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and 
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ภายใต้การทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่สินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งจะไม่ถูกนำมาบังคับใช้ ดังนั้น ประเทศ
ที่ทำการตกลงเขตการค้าเสรีจึงไม่ต้องให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอื่นที่เป็นภาคีสมาชิก
องค์การการค้าโลก จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำความตกลงเขตการค้าเสรีสำหรับสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่สินค้า
อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นข้อยกเว้นการบังคับใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณามาตรา 4 (d)74 ของความตกลงทริปส์นั้นวางหลักว่า ให้นำ
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมาบังคับใช้กับสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทาง

 
regulations of commerce applicable in the constituent territories prior to the 
formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may 
be; 

(b)  with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to 
the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce 
maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of 
such free–trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of 
contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall 
not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations 
of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the 
free-trade area, or interim agreement as the case may be; and 

(c)  any interim agreement referred to in subparagraphs (a)  and (b)  shall 
include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a 
free-trade area within a reasonable length of time. 

74 TRIPS Agreement 
Article 4 
Most-Favoured-Nation Treatment 
With regard to the protection of intellectual property, any advantage, 

favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other 
country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all 
other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or 
immunity accorded by a Member: 
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ปัญญา เพราะสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สูง การให้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้การทำความตกลงเขตการค้าเสรีจึงไม่เป็นข้อยกเว้นการบังคับใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งแต่อย่างใด ดังนั้นหากมีการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้การทำความตกลง
เขตการค้าเสรีสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ประเทศภาคสมาชิกอื่นย่อมได้
ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวเท่าเทียมกัน 

การปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ช่วยให้สมาชิก 
องค์การการค้าลดการเฝ้าติดตามและเจรจาค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการปฏิบัติที่เสียเปรียบ กล่าวโดย
สรุป หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมีผลในการลดต้นทุนในการรักษาระบบการค้าเสรี 
ข้อสังเกตคือการเจรจาทวิภาคีในบางกรณีขาดความโปร่งใส และการเจรจามีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสองประเทศ จึงมีความเป็นไปได้ที่ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง อาจไม่ขยายไปยังทุกประเทศซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจา นอกจากนี้
กำหนดให้ภาคีที่ลงนามต้องใช้มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้น ความตกลงทริปส์
ผนวก (TRIPS-PLUS) ในกรณีส่วนใหญ่ข้อตกลง เขตการค้าเสรี ขาดการให้ความตระหรักในความ
สมดุลทางเทคโนโลยีในแง่ที่ดูเหมือนว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศที่เป็นผู้
ส่งออกสุทธิของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น จึงสร้างภาระหนักให้กับประเทศที่
ต้องพึ่งพาสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก 

 
( a)  deriving from international agreements on judicial assistance or law 

enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of 
intellectual property; 

( b)  granted in accordance with the provisions of the Berne Convention 
( 1971)  or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a 
function not of national treatment but of the treatment accorded in another 
country; 

(c)  in respect of the rights of performers, producers of phonograms and 
broadcasting organizations not provided under this Agreement; 

(d) (d) deriving from international agreements related to the protection of 
intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the 
WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS 
and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of 
other Members. 
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ความตกลงทริปส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงทริปส์ผนวก (TRIPS-Plus) ได้สร้าง
ภาระผูกพันใหม่สำหรับสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่พัฒนาน้อยกว่า ซึ่งต้องปฏิรูปหรือสร้างระบบ
กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของตน เพื่อที่จะปกป้องประโยชน์สำหรับประเทศที่เป็นผู้ส่งออก
สุทธิของทรัพย์สินทางปัญญา แต่มีความเสี่ยงสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าไม่ได้ตรงไปตรงมาโดยสมบูรณ์ ในแง่นี้ ทรัพย์สินทางปัญญามี
จุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องการสร้างสรรค์ทางปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าขอ งมนุษย์ในการ
แก้ปัญหาและส่งเสริมเส้นทางที่ปลอดภัยสู่ความก้าวหน้า ในขณะที่การค้าเป็นกิจกรรมของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสร้างทางปัญญาและมุ่งตอบสนองความ
ต้องการเป็นหลักและกระจายทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมีผลกระทบอย่างกว้างในการลงนาม
เขตการค้าเสรีซึ่งรวมถึงความตกลงทริปส์ผนวก (TRIPS-Plus) ในแง่นี้ หากประเทศใดเต็มใจที่จะให้
มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่สูงขึ้นแก่ประเทศอื่นเพื่อเพิ่มดุลการค้า หมายความตาม
ตัวอักษรว่าสามารถเรียกร้องผลประโยชน์ ผลประโยชน์ เอกสิทธิ์ หรือการคุ้มกันทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
สำหรับพลเมืองทั้งหมดของสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) รายอื่น 
ซึ่งไม่ได้สมัคร เขตการค้าเสรี เฉพาะข้อกำหนดนี้เป็นกลไกทางยุทธวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ซึ่งโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายที่จะค่อย ๆ กำหนดระดับสูงสุด
ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคนทั้งโลก 

ดังนั้น หากมีประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกได้ทำความตกลงทวิภาคีกับ
อีกประเทศหนึ่งแล้ว แม้ว่าประเทศคู่สัญญานั้นจะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือไม่ก็ตาม ถ้า
มีการยินยอมที่จะให้เอกสิทธิ์ ข้อได้เปรียบ ความอนุเคราะห์ หรือความคุ้มกัน เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิพิเศษในเรื่องเงื่อนไขการคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง 
ขอบเขตแห่งสิทธิ หรือการบังคับใช้สิทธิ หากมีการให้ประโยชน์ต่อกันแล้ว ผลคือสิทธิประโยชน์ที่
ประเทศภาคีแห่งองค์การการค้าโลกได้ให้แก่ประเทศอื่นตามความตกลงทวิภาคีนั้น จะส่งผลขยายไป
ถึงประเทศภาคีสมาชิกประเทศอื่นด้วย ซึ่งหลักการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อต้องการให้บรรดาประเทศ
ภาคีสมาชิกได้รับความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคนชาติของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิงมีข้อน่าสังเกตว่า ใน
ความเป็นจริงแล้วประเทศแต่ละประเทศนั้นมิได้มีความเสมอภาคกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วมักอยู่ใน
ฐานะผู้เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์และงานสร้างสรรค์ ส่วนประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา มักจะ
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ไม่อยู่ในฐานะที่อาจเข้าถึงหรือใช้งานสร้างสรรค์และงานสร้างสรรค์ได้ การนำหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งมาใช้อย่างเคร่งครัดจนเกินไป เช่น การห้ามมิให้ทำข้อตกลงทวิภาคีระหว่าง
ประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศที่
กำลังเศรษฐกิจพัฒนาในกรณีการเข้าถึงและใช้งานสร้างสรรค์ การบังคับใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งอย่างเข้มงวดจนโดยละเลยอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ อาจเป็น
การตัดโอกาสของบรรดาประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหรือใช้งาน
สร้างสรรค์ได้ นอกจากนี้ ข้อจำกัดในการทำข้อตกลงแบบทวิภาคีนั้นอาจทำให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศนั้นมีพัฒนาการที่ช้าลง เนื่องจากการพัฒนากฎหมายผ่านข้อตกลงแบบพหุภาคีต้องใช้
ระยะเวลานาน และอาจไม่ทันต่อการคุ้มครองเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าการบังคับใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่งจึงควรมีลักษณะยืดหยุ่นโดยคำนึงถึงบริบทการพัฒนาของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะของประเทศนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิ
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 

3.2.1.3 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติกำหนดให้ทุกประเทศที่เป็น ภาคีสมาชิกขององค์การ

การค้าโลกต้องให้สิทธิแก่คนชาติของประเทศภาคีอื่นไม่น้อยไปกว่าสิทธิที่ให้แก่คนชาติของตนเอง เพื่อ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคนต่างชาติและคนชาติของรัฐที่บัญญัติกฎหมาย โดยประเทศ
ภาคีสมาชิกไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการใด ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็น
การช่วยเหลือเฉพาะคนชาติของตนเอง75 

ดังนั้น ประเทศภาคีขององค์การการค้าโลกต้องให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คน
ชาติของตนและแก่คนต่างชาติอย่างเสมอภาคกัน โดยมีข้อสังเกตว่าความตกลงทริปส์ใช้หลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในลักษณะหลักต่างตอบแทนอย่างสมบูรณ์ (Material Reciprocity) ซึ่งเป็นการใช้
หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติควบคู่ไปกับหลักต่างตอบแทน กล่าวคือ คู่กรณีทุกฝ่ายต้องให้สิทธิแก่คน
ต่างชาติดังเช่นที่ให้สิทธิแก่คนชาติของตนเอง รวมทั้งจะต้องให้สิทธิแก่กันและกัน ในลักษณะต่างตอบ
แทนซึ่งส่งผลให้ประเทศภาคีสมาชิกถูกจำกัดเสรีภาพในการกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน
ประเทศของตน อันเป็นการลิดรอนอำนาจอธิปไตยของรัฐมากกว่าการใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
เพียงแค่หลักเดียว76 และที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือการใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติประกอบกับหลัก

 
75 จักรกฤษณ์  ควรพจน์ , กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และ

เครื่องหมายการค้า, หน้า 60. 
76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61-62. 
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ต่างตอบแทนในความตกลงทริปส์เป็นความต้องการของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในการที่จะ
บังคับให้นานาประเทศยกระดับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้มีมาตรฐานที่มีความเคร่งครัดมากขึ้น ซึ่งการที่
ความตกลงทริปส์มีการนำหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในลักษณะหลักต่างตอบแทนอย่างสมบูรณ์มาใช้
เป็นครั้งแรกจากที่ไม่เคยมีการใช้ในอนุสัญญากรุงเบิร์นมาก่อน แสดงให้เห็นว่าความตกลงทริปส์ได้ให้
น้ำหนักการอำนวยประโยชน์แก่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานนำมาใช้เป็นกลไก
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิอย่างมีนัยยะสำคัญ 

จากหลักการดังกล่าวสรุปได้ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้ได้ถูกบังคับใช้ในลักษณะที่
ประนีประนอมเพื่อสามารถอำนวยความเป็นธรรมต่อภาคีสมาชิก ในลักษณะที่ไม่กำหนดระดับ  
การคุ้มครองที่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นประเทศที่ลงทุนคิดค้น
เทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์ และก็มิได้ไม่กำหนดขอบเขตการคุ้มครองที่เคร่งครัดเกิน
สมควร จนทำให้ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ได ้ 

อย่างไรก็ตาม การนำหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งมาใช้ในความ
ตกลงทริปส์อย่างเคร่งครัดนั้น อาจทำให้ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์งาน
เกิดความลังเลที่จะอนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเข้าถึงหรือใช้งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากหากให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ประเทศใด ก็จะต้องให้สิทธินั้นแก่
ประเทศสมาชิกทั้งหลายเช่นกัน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิในรัฐตน
ได้ เนื่องจากบางประเทศที่ได้รับประโยชน์นั้นมิได้อยู่ในฐานะที่ควรได้รับความช่วยแหลือให้เข้าถึงงาน
สร้างสรรค์เพราะอาจเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ประเทศเศรษฐกิจ
พัฒนาแล้วเลือกที่จะปิดโอกาสประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาด้วยในการ
เข้าถึงงานเสียตั้งแต่ต้น ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ของประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนา และการที่ความตกลงทริปส์มีการนำหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในลักษณะหลัก
ต่างตอบแทนอย่างสมบูรณ์มาใช้จากที่ไม่เคยมีการใช้ในอนุสัญญากรุงเบิร์นมาก่อนเลยนั้น ถือได้ว่าความ
ตกลงทริปส์ได้อำนวยประโยชน์ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์งาน โดยนำความตก
ลงทริปส์มาอนุวัติการใช้เป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิอย่างมีนัยยะสำคัญ 

 
3.2.2 ขอบเขตแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
จากเจตนารมณ์ตามหัวข้อ 3.2.1 ที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าขอบเขตความตกลงทริปส์

มุ่งเน้นคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิ (Right Holder) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างสรรค์  
ผู้ลงทุนในการผลิตงานสร้างสรรค์ หรือผู้รับโอนสิทธิ โดยจะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่ใช้ในความตกลงทริปส์นี้ 
มิได้ใช้คำว่าสิทธิของผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นปัจเจกชนดังเช่นที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นดังนั้น จึงอาจ
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พิจารณาได้ว่าความตกลงทริปส์มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิได้
หลากหลายกรณีกว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นและทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ
ทรัพย์สินอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่จะคุ้มครองเพียงลำพังสิทธิของผู้ประพันธ์เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม การกำหนดผู้รับประโยชน์แห่งสิทธิที่แตกต่างจากอนุสัญญากรุงเบิร์นเช่นนี้ทำให้มี
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่าการอนุวัติการความตกลงทริปส์ในแต่ละประเทศควรมีขอบเขตการคุ้มครองผู้
ทรงสิทธิอย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป  

3.2.2.1 สิทธิของผู้ทรงสิทธ ิ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นนั้นเป็นเสาหลักของความคุ้มครองลิขสิทธิ์และ

ความตกลงทริปส์มาตรา 9 (1) กำหนดให้ภาคีสมาชิกปฏิบัติตามมาตรา 1 ถึง มาตรา 21 และ
ภาคผนวกท้ายฉบับอนุสัญญากรุงเบิร์นมาใช้77 ซึ่งสิ่งที่อนุสัญญากรุงเบิร์นได้ให้ความคุ้มครอง
ผู้ประพันธ์และได้มีการนำมากำหนดไว้ในความตกลงทริปส์นั้นผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วจากหัวข้อ 
3.2.1.1 อย่างไรก็ตามรัฐสมาชิกไม่มีสิทธิหรือข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญา
กรุงเบิร์นเกี่ยวกับสิทธิทางศีลธรรมซึ่งเป็นสิทธิของผู้สร้างสรรค์ตามอนุสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ด้วย
บริบทการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมและบริบทยุคดิจิทัลซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างสรรค์
งานอันมีลิขสิทธิ์ ความตกลงทริปส์จึงพัฒนาขอบเขตความคุ้มครองจากที่เคยปรากฏในอนุสัญญากรุง
เบิร์น ดังนี ้

เนื่องจากบริบทความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มาตรา 
10 แห่งความตกลงทริปส์ได้เพิ่มความคุ้มครองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากการละเมิดทั้งภาษาต้นกำเนิดและภาษาวัตถุ 78 โดยกำหนดให้คุ้มครองโปรแกรม

 
77 TRIPS Agreement  

Article 9 
Relation to the Berne Convention 
1 .  Members shall comply with Articles 1  through 2 1  of the Berne 

Convention (1 9 7 1 )  and the Appendix thereto.  However, Members shall not have 
rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under 
Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom. 

78 TRIPS Agreement  
Article 10 Computer Programs and Compilations of Data 
1 .  Computer programs, whether in source or object code, shall be 

protected as literary works under the Berne Convention (1971). 
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คอมพิวเตอร์เป็นประเภทหนึ่งของงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นทั้งนี้  
ความตกลงทริปส์เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้การรับรองว่าผู้ทรงสิทธิในงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง นั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการ
อนุญาตหรือห้ามมิให้มีการเช่าในเชิงพาณิชย์ต่อสาธารณะซึ่งต้นฉบับหรืองานสำเนาจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอนุสัญญากรุงเบิร์นแล้วไม่ปรากฏความคุ้มครองในเรื่องสิทธิการ
เช่าแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ มีข้อพิจารณาว่าหากเป็นกรณีที่ ได้รับโอนสิทธิในต้นฉบับงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ได้มาซึ่งต้นฉบับนั้นจะมีสิทธินำงานสร้างสรรค์
ดังกล่าวออกให้เช่าได้หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้รัฐสมาชิกของความตกลงทริปส์อาจกำหนดแนวทางใน
การบัญญัติกฎหมายได้เป็นสองแนวทาง โดยแนวทางแรกคือ กำหนดให้สิทธิการเช่าเป็นข้อยกเว้นของ
หลักการสิ้นสิทธิ ทำให้ผู้ทรงสิทธิยังคงมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะนำงานออกให้เช่าได้ หรือรัฐสมาชิกอาจ
เลือกบัญญัติแนวทางที่สองในการบัญญัติกฎหมายกำหนดให้สิทธิการเช่าอยู่ภายใต้หลักการสิ้นสิทธิ 
ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นที่ได้ต้นฉบับงานสร้างสรรค์มาโดยชอบ สามารถนำงานดังกล่าวออกให้เช่าเพื่อ
การพาณิชย์ได้ 

จะเห็นได้ว่าจากการเพิ่มบทบัญญัติตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความรุดหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว ยังมีข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ทรง
สิทธิในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล และในช่วงเปลี่ยนผ่านรูปแบบ
งานสร้างสรรค์จากยุคอนาล็อคไปยุคดิจิทัล มีข้อเท็จจริงปรากฏว่างานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลถูกละเมิด
อย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ทรงสิทธิอาศัยวิธีการที่เรียกว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไก
ปกป้องผลประโยชน์ของตน อย่างไรก็ตาม การหลบเลี่ยงเลี่ยงมาตรการข้างต้นยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้
เป็นความผิดภายใต้ระบบลิขสิทธิ์ตามความตกลงทริปส์ ซึ่งในเรื่องของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
นี้ ผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไปในการวิเคราะห์สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก 

 
 

 
2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or 

other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents 
constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which 
shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any 
copyright subsisting in the data or material itself. 
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3.2.2.2 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์
ความตกลงทริปส์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ทรง

สิทธิกับประโยชน์สาธารณะไว้ด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังที่ปรากฏในมาตรา 1379 แห่งความ 
ตกลงทริปส์ ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญถึงหลักบันไดสามขั้น หรือหลักการทดสอบ 3 ประการ 
(Three Step Test) ทำนองเดียวกับอนุสัญญากรุงเบิร์นโดยที่ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นจะต้องมี
กฎหมายภายในประเทศกำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าได้แก่กรณีใดบ้าง ส่วนลำดับต่อไปในทางพิจารณา
จะต้องพิจารณาว่าได้กระทำการขัดต่อการใช้งานตามปกติของผู้ทรงสิทธิหรือไม่ และลำดับสุดท้าย
จะต้องพิจารณาด้วยว่าได้กระทำการขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิจนเกินสมควรหรือไม่ อันจะ
เห็นได้ว่าการตีความขอบเขตกรณีที่จะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมีความแคบลงไปตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม การที่ความตกลงทริปส์ใช้ถ้อยคำของผู้ได้รับความคุ้มครองสิทธิให้เป็น 
“ผู้ทรงสิทธิ” ซึ่งแตกต่างจากอนุสัญญากรุงเบิร์นที่ใช้คำว่า “ผู้ประพันธ์” นั้น ได้สร้างความแตกต่างใน
การบังคับใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิ ตามความตกลงทริปส์หมายถึงผู้ที่ได้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่คำว่า “ผู้ประพันธ์”ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นนั้นมีความหมายรวมทั้ง
ผู้ที่ได้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และสิทธิในทางศีลธรรมด้วย80 จึงมีข้อพิจารณาว่าข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อ 13 แห่งความตกลงทริปส์ ที่กล่าวไว้ว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมต้องไม่ขัดต่อ
การใช้งานตามปกติของผู้ทรงสิทธิ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิจนเกินสมควรนั้น  
อาจมีความหมายที่ส่งผลทำให้เกิดความลดทอนสิทธิทางศีลธรรมของผู้ประพันธ์เนื่องจากบทบัญญัติ
ตามความตกลงทริปส์เองนั้นเปิดโอกาสให้รัฐสมาชิกสามารถไม่นำเรื่องสิทธิทางศีลธรรมมาใช้ก็ได้ 81 

 
79 TRIPS Agreement  

Article 13 Limitations and Exceptions 
Members shall confine limitations or exceptions to Exclusive Rights to 

certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work 
and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. 

80 จักรกฤษณ์  ควรพจน์ , กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า, หน้า 80-81. 

81 Article 9 Relation to the Berne Convention 
1 .  Members shall comply with Articles 1  through 2 1  of the Berne 

Convention (1 9 7 1 )  and the Appendix thereto.  However, Members shall not have 
rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under 
Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom. 
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อีกทั้งสิทธิทางศีลธรรมจะมีได้ก็แต่ในผู้ประพันธ์ที่เป็นปัจเจกบุคคลเท่านั้น ในขณะที่ผู้ทรงสิทธิอาจ
หมายถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์  

ข้อสังเกตอีกหนึ่งประการที่น่าพิจารณาคือ ในเรื่องการใช้งานโดยธรรมซึ่งถูกบัญญัติ
ในข้อ 13 แห่งความตกลงทริปส์นั้นปรากฏให้เห็นในลักษณะของข้อจำกัดหรือข้อยกเว้น “สิทธิแต่ผู้
เดียว” (Exclusive Rights) ของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งการใช้ถ้อยคำดังกล่าวนี้มีลักษณะกว้างกว่าการใช้คำว่า 
“สิทธิในการทำซ้ำ” (The Reproduction of Such Works) ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 9 (2) แห่ง
อนุสัญญากรุงเบิร์นอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว การทำซ้ำ
นั้นมักเป็นจุดเริ่มต้นพฤติการณ์แห่งการละเมิดในลักษณะอืน่ด้วย เช่น การดัดแปลง หรือการเผยแพร่ 

จากการพิจารณาความตกลงทริปส์เมื่อเปรียบเทียบอนุสัญญากรุงเบิร์นแล้วจะเห็นได้
ว่าแม้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ถ้อยคำไม่มากในเรื่องของการใช้งานโดยธรรม แต่การเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคำดังกล่าวก็ชี้ให้เห็นว่าความตกลงทริปส์นั้นสามารถให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้
ครอบคลุมและชัดเจนกว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์มุ่งให้ความคุ้มครองประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในระดับอุตสาหกรรมของผู้ทรงสิทธิมากกว่าคุ้มครองเพียงแค่ผู้สร้างสรรค์ระดับปัจเจกบุคคล 

 

3.3 สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty: WCT)…………………………… 

หลังจากการบังคับใช้อนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์มาเป็นระยะหนึ่ง มีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าขอบเขตการบังคับใช้ในทางปฏิบัติเริ่มมีปัญหาจากการตีความที่ไม่สามารถทำให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริงบางประการ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบังคับ
ใช้กับข้อเท็จจริงที่มีบริบทของสินค้าและบริการที่มีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  จนนำไปสู่การจัดทำ
สนธิสัญญา 2 ฉบับ คือ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty: WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะได้
กล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ 
WCT เป็นสำคัญ 

ในช่วงก่อนหน้าของการเจรจา สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกถูกมองว่าเป็นโปรโตคอลของอนุสัญญาเบิร์นซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อตกลงดังกล่าวนับตั้งแต่การ
ประชุมสตอกโฮล์มปี 2514 อย่างไรก็ตามในขณะที่การแก้ไขอนุสัญญาเบิร์นจำเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นเอกฉันท์จากทุกฝ่าย สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงถูก
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กำหนดให้เป็นสนธิสัญญาเพิ่มเติมซึ่งเสริมอนุสัญญาเบิร์น การไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจา
เกี่ยวกับการขยายขอบเขตของอนุสัญญาเบิร์นในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
การประชุมไปสู่แกตต์ส่งผลให้เกิดความตกลงทริปส์ ดังนั้นลักษณะของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ใด ๆ  
โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงแคบลงมากโดยจำกัดเฉพาะการจัดการกับความท้าทายที่เกิด
จากเทคโนโลยีดิจิทัล  

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเน้นย้ำถึงแรงจูงใจในการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอ้างว่ามีความสำคัญต่อความพยายามในการสร้างสรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้รับการคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรมตามมาตรา 482 และการจัดเรียงและการเลือก
วัตถุดิบในฐานข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 583 อีกทั้งยังให้ผู้เขียนผลงานสามารถควบคุม
การเช่าและการจำหน่ายในมาตรา 6 ถึงมาตรา 884 ซึ่งอาจไม่มีภายใต้อนุสัญญาเบิร์นเพียงอย่างเดียว 

 
82 WIPO Copyright Treaty 

Article 4 Computer Programs 
Computer programs are protected as literary works within the meaning of 

Article 2 of the Berne Convention.  Such protection applies to computer programs, 
whatever may be the mode or form of their expression. 

83 WIPO Copyright Treaty 
Article 5 
Compilations of Data (Databases) 
Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the 

selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are 
protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself 
and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained 
in the compilation. 

84 WIPO Copyright Treaty 
Article 6 
Right of Distribution 
(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. 
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(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 

Article 7 
Right of Rental 
(1) Authors of 
(i) computer programs; 
(ii) cinematographic works; and 
(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of 

Contracting Parties, 
shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the 

public of the originals or copies of their works. 
(2) Paragraph (1) shall not apply 
( i) in the case of computer programs, where the program itself is not the 

essential object of the rental; and 
( ii)  in the case of cinematographic works, unless such commercial rental 

has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right 
of reproduction. 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, 
on April 1 5 , 1 9 9 4 , had and continues to have in force a system of equitable 
remuneration of authors for the rental of copies of their works embodied in 
phonograms may maintain that system provided that the commercial rental of works 
embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the 
exclusive right of reproduction of authors. 

Article 8 
Right of Communication to the Public 
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 
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นอกจากนี้ยังห้ามมิให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อปกป้องผลงานตามมาตรา 
1185 และการแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิที่มีอยู่ในผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 1286 อีกด้วย 

 
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. 

85 WIPO Copyright Treaty 
Article 11 
Obligations concerning Technological Measures 
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective 

legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are 
used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or 
the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not 
authorized by the authors concerned or permitted by law. 

86 WIPO Copyright Treaty 
Article 12 
Obligations concerning Rights Management Information 
(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies 

against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with 
respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, 
enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or 
the Berne Convention: 

( i)  to remove or alter any electronic rights management information 
without authority; 

( ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the 
public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights 
management information has been removed or altered without authority. 

( 2)  As used in this Article, “ rights management information”  means 
information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right 
in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and 
any numbers or codes that represent such information, when any of these items of 



 74 

สนธิสัญญาดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเนื้อหากว้างมาก ตัวอย่างเช่นในการห้ามการ
หลีกเลี่ยงมาตรการคุ้มครองทางเทคนิคแม้ว่าการหลีกเลี่ยงดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการแสวงหาสิทธิ
ในการใช้กฎหมายและการใช้ที่เป็นธรรม และการใช้มาตรฐาน “One Size Fits All” ที่บังคับใช้กับ 
ประเทศที่ลงนามทั้งหมดแม้จะมีบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมความรู้ที่แตกต่างกัน
อย่างมากก็ตาม 
  

3.3.1 เจตนารมณ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคใหม่ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ภาคีสมาชิกตระหนักในความสำคัญของการสร้าง
กฎเกณฑ์ใหม่ร่วมกันโดยตีความหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมอย่างชัดเจน และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่มีต่องาน
สร้างสรรค์และการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ในโลกการสื่อสารไร้พรมแดน เพื่อการพัฒนาและให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

นอกจากนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ยังได้กล่าวถึงการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างงานด้วยการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในขณะเดียวกันสนธิสัญญา
ดังกล่าวก็มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้สร้างสรรค์กับประโยชน์ของ
สาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอีกด้วย87 

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังมีความสัมพันธ์กับ
อนุสัญญากรุงเบิร์นในแง่ที่ประเทศที่เข้าเป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญานี้จะต้องยอมรับพันธะกรณีตาม
อนุสัญญากรุงเบิร์นโดยปริยาย ที่สำคัญสนธิสัญญานี้ได้ระบุขอบเขตการคุ้มครองอย่างชัดเจนว่า 
การคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญานี้จะไม่ลดทอนสิทธิหน้าที่ในการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมของภาคีที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นดังนั้น ประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบิร์น
ก็จะไม่เสียสิทธิหรือประโยชน์ที่ตนมีอยู่เดิมเมื่อตนเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญานี้ โดยที่ประเทศใดที่เข้า

 
information is attached to a copy of a work or appears in connection with the 
communication of a work to the public. 

87 World Intellectual Property Organization, Guide to the Copyright and 
Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and 
Related Rights Terms, p. 11, Retrieved April 23, 2021 from 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf 
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ร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งสนธิสัญญานี้จะต้องปฏิบัติและผูกพันตามอนุสัญญากรุงเบิร์นมาตรา 1 ถึง 21 
และภาคผนวกของอนุสัญญา88 นอกจากนี้ ในข้อความยอมรับ (Agreed Statement) ได้ขยายความ
ว่าเนื้อหาของอนุสัญญากรุงเบิร์นฉบับกรุงปารีสมีขอบเขตขว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับกับงาน
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้89 ซึ่งมาตรา 3 ของสนธิสัญญานี้ก็ได้บัญญัติให้ภาคีต้องปฏิบัติตามมาตรา 2 ถึง 
6 ของอนุสัญญากรุงเบริ์นด้วย90 

 
3.3.2 ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
สาระสำคัญของสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นี้จะมี

ขอบเขตความคุ้มคลองที่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ โดยขอบเขตใน 
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามสนธิสัญญานี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 2 ซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่า 
การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะไม่คุ้มครองความคิด (Ideas) ขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือการค้นพบ

 
88 WIPO Copyright Treaty  

Article 1 (4)  
Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of 

the Berne Convention.1 
89 WIPO Copyright Treaty  

Article 25 
Depositary 
The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty. 
Agreed statements concerning Article 1 (4 ): The reproduction right, as set 

out in Article 9 of the Berne Convention, and the exceptions permitted thereunder, 
fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. 
It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic 
medium constitutes a reproduction within the meaning of Article 9  of the Berne 
Convention 

90 WIPO Copyright Treaty  
Article 3 
Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention 
Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 

to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty 
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ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ แต่ให้การคุ้มครองการแสดงออกทางความคิด (Expression of Idea) 
เท่านั้น91 และอาจจำแนกเป็นกรณีได้ ดังนี ้

3.3.2.1 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้มีบทบาทในการให้

ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยในมาตรา 4 ของสนธิสัญญานี้ กำหนดให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม ตามความหมายในมาตรา 2 ของ
อนุสัญญากรุงเบิร์นทั้งนี้ ไม่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะมีการแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบ
ใด92 

3.3.2.2 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล (Complilation of 
Data) 

มาตรา 5 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้
กำหนดให้มีการคุ้มครองการรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมใน
ส่วนที่เป็นตัวข้อมูลเอง หากแต่จะให้ความคุ้มครองงานรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดย
ผ่านกระบวนการคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหา93 ดังนั้น งานประเภทนี้จะมีเฉพาะข้อมูลที่ใช้ปรากฏให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น ไม่ว่างานนั้นจะปรากฏในรูปแบบดั้งเดิมหรือในรูปแบบดิจิทัลก็ตาม 

 
91 Article 2  

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of operation or mathematical concepts as such. 

92 Article 4  
Computer programs are protected as literary works within the meaning of 

Article 2 of the Berne Convention.  Such protection applies to computer programs, 
whatever may be the mode or form of their expression. 

93 Article 5  
Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the 

selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are 
protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself 
and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained 
in the compilation. 
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และการคุ้มครองการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อมูลใหม่นี้จะไม่กระทบต่องานอันมีลิขสิทธิ์เดิมของงาน
นั้นที่ได้รับความคุ้มครองอยู่เดิม94 

3.3.2.3 มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technical Protection Measures: 
TPMs) 

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกำหนดให้ประเทศ
ภาคีต้องจัดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technical 
Protection Measures: TPMs) อย่างเพียงพอและให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายอย่างเป็นธรรม 
เพื่อเป็นการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาใช้ป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ภายใต้สนธิสัญญานี้หรือภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นโดยปราศจากความ
ยินยอมจากผู้สร้างสรรค์หรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย95   

ทั้งนี้ ประเทศภาคีสมาชิกสามารถกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับปกป้องมิให้มี
การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเหล่านั้นได้เอง โดยสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้กำหนดเงื่อนไขว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่กฎหมาย
คุ้มครองนั้นจะต้องเป็น “มาตรการที่มีประสิทธิภาพ (Effective)” เพื่อที่จะป้องกันบุคคลอื่นมิให้เข้า
ใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหลักการสำคัญของการให้ความคุ้มครอง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี คือเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนแล้ว ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต้องให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น
ด้วยการป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการหลบเลี่ยง (Circumvention) หรือทำลายมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี และมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตามสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ต้องเป็นมาตรการ
ที่จำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขในการกระทำ โดยที่การจำกัดการกระทำ (Restricting) นี้แบ่งออกเป็น

 
94 Ibid. J.A.L. Sterling and Trevor Cook, p. 713. 
95 WIPO Copyright Treaty  

Article 11  
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective 

legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are 
used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or 
the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not 
authorized by the authors concerned or permitted by law 
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สองแบบ คือ การจำกัดการเข้าถึงงาน และการจำกัดการกระทำต่อตัวงาน96   นอกจากนี้ การที่รัฐ
สมาชิกจะให้ความคุ้มครองแก่มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพนั้น
ย่อมรวมความถึงการป้องกันการกระทำของผู้ผลิต จัดหา จำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์และบริการเพื่อ
การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีด้วย97  

แต่อย่างไรก็ตามคำนิยามว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพยังไม่มี
การบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในสนธิสัญญาฉบับนี้ จึงเป็นพื้นที่สำหรับภาคีสมาชิกในการมีอิสระที่จะ
กำหนดคำนิยามและขอบเขตของความมีประสิทธิภาพในมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศ ซึ่งในประเด็นน้ีผู้เขียนจะขออภิปรายในรายละเอียดในบทที่ 5 ต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะกับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะ
นำมาศึกษาในบทที่ 4  

3.3.2.4 การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights management information: 
RMI) 

ข้อมูลการบริหารสิทธิ คือข้อมูลที่บ่งชี้ประเภทของงาน ผู้สร้างสรรค์งาน เจ้าของสิทธิ
ในงาน หรือข้อมูลเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งานสร้างสรรค์ ตลอดจนตัวเลขหรือ
รหัสที่แสดงถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกบรรจุอยู่ในสำเนางานหรือปรากฏในงานส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สู่สาธารณชน และข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาเมื่อมีการทำซ้ำงานอันมี
ลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขงานสร้างสรรค์ จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสำคัญผิดในสิทธิ
แห่งงานสร้างสรรค์98 

 
96 World Intellectual Property Organization. Guide to the Copyright and 

Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and 
Related Rights Terms. 

97 Ibid. p. 218. 
98 Article 12 (2) WIPO Copyright Treaty: 

As used in this Article, rights management information” means information 
which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, 
or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers 
or codes that represent such information, when any of these items of information is 
attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a 
work to the public.” 
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การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิดังกล่าว ประเทศภาคีสมาชิกจำต้องจัดหา
มาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อนำไปใช้ควบคุมไม่ให้มีการละเมิดสิทธิต่อ
ข้อมูลการบริหารสิทธิเหล่านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือย้ายข้อมูลการบริหารสิทธิโดยปราศจาก
ความยินยอมของผู้ทรงลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประเทศภาคีสมาชิกจำต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ที่บังคับใช้กับการนำเข้าเพื่อจำหน่าย การกระจายเสียง หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำสำเนางาน ซึ่งมี
ข้อมูลการบริหารสิทธิเหล่านั้น โดยผู้กระทำการดังกล่าวรู้อยู่แล้วว่าได้มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์99 

 
3.3.3 สิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบดิจิทัล 

3.3.3.1 สิทธิในการทำซ้ำ 
มาตรา 1 (4) แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

กำหนดให้นำเอามาตรา 1 ถึง 21 ของอนุสัญญากรุงเบริ์นมาใช้บังคับ100 ทั้งนี ้มาตรา 9 แห่งอนุสัญญา
กรุงเบิร์นได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิในการทำซ้ำ โดยกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการอนุญาตให้มีการทำซ้ำ และด้วยเหตุดังกล่าวสนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงไม่ได้บัญญัติเรื่องสิทธิในการทำซ้ำของผู้สร้างสรรค์
เอาไว ้

 
99  Article 12 (1) of WIPO Copyright Treaty 

Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies 
against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with 
respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, 
enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or 
the Berne Convention: 

( i)  to remove or alter any electronic rights management information 
without authority;  

( ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the 
public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights 
management information has been removed or altered without authority.” 

100 Article 1 (4) WIPO Copyright Treaty 
Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of 

the Berne Convention. 
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นอกจากนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังให้การ
ยอมรับเนื้อความแห่งบทบัญญัติในมาตรา 9 แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นโดยให้สิทธิในการทำซ้ำตาม
มาตรา 9 แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นและข้อยกเว้นมาตราดังกล่าว สามารถนำไปบังคับใช้ได้กับ
พฤติการณ์ที่เป็นดิจิทัลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าการจัดเก็บ
งานสร้างสรรค์ลงในสื่อดิจิทัลให้ถือว่าเป็นการทำซ้ำภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกฉบับนี้101  

3.3.3.2 สิทธิในการจำหน่าย 
ก่อนหน้าที่สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถูกจัดทำขึน้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าสิทธิในการจำหน่ายนี้ไม่เคยถูกบัญญัติในอนุสัญญาฉบับใดที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์มาก่อน ทั้งนี้ มาตรา 6 สนธิสัญญาดังกล่าวได้ให้การรับรองสิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์ที่จะมี
สิทธิแต่ผู้เดียวในการอนุญาตให้จัดทำต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ของตนออกสู่สาธารณชน 
นอกจากนี้ ในวรรคสองแห่งมาตรานี้ได้กำหนดเงื่อนไขต่อไปว่า ภายหลังจากได้มีการจำหน่ายครั้งแรก
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยการอนุญาตของผู้สร้างสรรค์ 
ประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญานี้สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพื่อให้สิทธิจำหน่ายหรือการโอน
กรรมสิทธิ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปได้102 ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้ให้
ทางเลือกประเทศภาคีสมาชิกในการที่จะนำหลักการสิ้นสิทธิมาใช้กับงานดิจิทัลอันมีลิขสิทธิ์ได ้

 
101 Concerning Article 1(4) WIPO Copyright Treaty 

The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and 
the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in 
particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a 
protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction 
within the meaning of Article 9 of the Berne Convention. 

102 Article 6 of WIPO Copyright Treaty 
(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the Exclusive Rights 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.” 
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3.3.3.3 สิทธิในการเช่า 
สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในอันที่จะให้สิทธิในการให้เช่างานอันมีลิขสิทธิ์ของตน 

นั้นได้ถูกรับรองในมาตรา 7 (1) แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
โดยกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานภาพยนตร์ และงานต่าง  ๆ ที่อยู่ในสิ่ง
บันทึกเสียงตามที่กฎหมายภายในของประเทศภาคีกำหนดไว้ มีสิทธิแต่ผู้เดียวในการให้เช่าต้นฉบับ
หรือสำเนางานต่อสาธารณชน103   

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นในเรื่องสิทธิการให้เช่าได้ถูกบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 7(2) 
ว่า สิทธิแต่ผู้เดียวในเรื่องของการเช่าดังกล่าวจะไม่นำไปใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยตัวของ
โปรแกรมเองนั้นไม่ใช่วัตถุหลักในการเช่าและรัฐสมาชิกอาจไม่กำหนดให้สิทธิในการให้เช่างาน
ภาพยนตร์เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิก็ได้ เว้นแต่การเช่านั้นจะทำให้เกิดการทำซ้ำงานนั้นอย่าง
แพร่หลาย จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิแต่ผู้เดียว104 

3.3.3.4 สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มาตรา 8 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้มีการ

รับรองสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้ โดยสิทธิของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในการเผยแพร่งาน
วรรณกรรมและศิลปกรรมต่อสาธารณชนนั้นครอบคลุมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งโดยวิธีการ
เผยแพร่แบบมีสายหรือไร้สาย ตลอดจนการจัดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงงานต่าง ๆ ได้จากสถานที่

 
103 WIPO Copyright Treaty  

Article 7(1)   
“Authors of 
(i) computer programs; 
(ii) cinematographic Works; and 
(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of 

Contracting Parties, shall enjoy the Exclusive Rights of authorizing commercial rental 
to the public of the originals or copies of their works.” 

104 Article 7(2) of WIP0 Copyright Treaty: “Paragraph (1) shall not apply 
( i) in the case of computer programs, where the program itself is not the 

essential object of the rental; and 
( ii)  in the case of cinematographic works, unless such commercial rental 

has led to widespread copying of such works materially impairing the Exclusive Rights 
of reproduction.”  
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และเวลาที่สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าการบังคับ
ใช้มาตรา 8 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะต้องไม่กระทบต่อ
ข้อ 11 (1) (ii), ข้อ 11ทวิ (1) (i) และ (ii), ข้อ 11 ตติย (1) (ii), ข้อ 14 (1) (ii) และ ข้อ 14 ทวิ (1) 
แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์น105  

 
3.3.4 ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
เนื่องจากเรื่องระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์มิได้ปรากฏโดยตรงในบทบัญญัติแห่ง

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ดังนั้น จึงต้องนำระยะเวลาการให้
ความคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงเบิร์นมาใช้บังคับ โดยอาศัยมาตรา 4 ของสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งกำหนดให้ประเทศภาคีต้องปฏิบัติตามมาตรา 1 ถึง 21 ของ 
อนุสัญญากรุงเบิร์นกล่าวคือ ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และต่อเนื่องจากนั้นไปอีก 50 ปี อย่างไรก็
ตาม ในเรื่องการคุ้มครองงานภาพถ่าย สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
กำหนดไว้ว่าไม่นำบทบัญญัติในมาตรา 7 (4) แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นมาบังคับใช้ เนื่องจากบทบัญญัติ
ในมาตรา 7 (4) ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นไดบ้ัญญัติให้ความคุ้มครองงานภาพถ่ายไว้เพียง 25 ปี เท่านั้น 
ดังนั้น ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ประเภทอื่นตามอนุสัญญากรุงเบิร์นจึงถูก
นำมาใช้เป็นระยะเวลาการให้ความคุ้มครองงานภาพถ่ายด้วย นั่นคือ ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และ
ต่อเนื่องจากนั้นไปอีก 50 ปี106 

 
105 WIPO Copyright Treaty  

Article 8  
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 Rights 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. 

106 WIPO Copyright Treaty  
Article 9 
Duration of the Protection of Photographic Works  
In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply 

the provisions of Article 7 (4) of the Berne Convention. 
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3.3.5 ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการละเมิด 
ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

ได้รับสิทธิตามมาตรา 10 (1) แห่งอนุสัญญานี้ ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อกำหนดข้อยกเว้นหรือ
ข้อจำกัดสิทธิต่าง ๆ ได้ หากไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์โดยปกติจากงานสร้างสรรค์ และ
ไม่กระทบต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้สร้างสรรค์107 

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในมาตรา 10 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก ยังได้ให้สิทธิแก่รัฐสมาชิกในการขยายความถึงขอบเขตข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยสามารถกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในระบบเครือข่าย
ดิจิทัลได้ หากรายละเอียดแห่งการขยายความดังกล่าวนั้นไม่ได้มีผลกระทบเป็นการไปลดทอนหรือ
ขยายกรอบข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นตามอนุสัญญากรุงเบิร์นทั้งนี้ ตามมาตรา 10 (2) แห่งสนธิสัญญาว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ประเทศภาคีสมาชิกเมื่อได้
ปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเบิร์นแล้ว ย่อมมีอำนาจกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเพื่อใช้กับกรณีพิเศษ
เป็นการเฉพาะได้ โดยข้อจำกัดหรือข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์อีกด้วย108   
 

 
107 WIPO Copyright Treaty  

Article 10 
Limitations and Exceptions 
( 1)  Contracting Parties may, in their national legislation, provide for 

limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic 
works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal 
exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests 
of the author. 

108 WIPO Copyright Treaty  
Article 10 Limitations and Exceptions 
(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine 

any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases 
that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the author. 
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3.4 สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณา
แล้วสำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for 
Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print 
Disabled) 

สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคน
ตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์  (Marrakesh Treaty to Facilitate 
Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise 
Print Disabled) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในเมืองมาราเคช และเป็นส่วน
หนึ่งของสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่บริหารงานโดยองค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization: WIPO) มีมิติด้านการพัฒนาด้านมนุษยธรรมและสังคมที่
ชัดเจน และเป้าหมายหลักคือการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนตาบอด 
หรือผู้พิการทางสายตา  

สนธิสัญญามาราเคซ (Marakesh Treaty) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีมาภายหลังจาก
อนุสัญญากรุงเบิร์นความตกลงทริปส์ และสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก จึงมีหลักเกณฑ์ที่มุ่งขยายสิทธิสำหรับกลุ่มบุคคลบางประเภทที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับประสาท
สัมผัสทางตา โดยที่ไม่ได้ไปขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสามฉบับข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 
3.4.1 เจตนารมณ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
อารัมภบทของสนธิสัญญามาราเคซนั้นได้กล่าวว่าสนธิสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้

เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์สำหรับคนตาบอด บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถมีส่วนร่วมในวิถี
ชีวิตด้านวัฒนธรรมของชุมชน เพลิดเพลินกับงานศิลปะ และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนแสวงหาประโยชน์อื่น ๆ จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของกลุ่มบุคคลข้างต้นซึ่งมีอุปสรรคทางกายภาพในการแสวงหา ได้รับ และสื่อสารข้อมูล รวมถึง
การศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยการเพิ่มจำนวนงานที่อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้และพัฒนาการแพร่กระจาย
ของงานดังกล่าว จึงอาจพิจารณาได้ว่าสนธิสัญญาดังกล่าวสร้างคุณูปการอย่างยิ่งแก่บุคคลที่มีความ
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บกพร่องทางการมองเห็นหรือมีความพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศเศรษฐกิจ
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ แม้รัฐสมาชิกจะมีข้อกฎหมายภายในซึ่งวางหลักเกณฑ์ในเรื่องข้อจำกัดความรับผิด
หรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนตาบอด บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือคน
พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความขาดแคลนของงานที่อยู่ในรูปแบบที่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวเข้าถึงได้ยังคงปรากฏอยู่ สนธิสัญญาฉบับนี้จึงมีการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
มิใช่เพียงแค่ภายในประเทศ แต่ยังผลักดันให้มีการเผยแพร่งานที่อยู่ในรูปแบบที่บุคคลดังกล่าวเข้าถึง
ได้ในระดับระหว่างประเทศด้วย ซึ่งสนธิสัญญานี้ได้ให้ความสำคัญในการข้อจำกัดความรับผิดหรือ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมในการทำให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลาที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ก็ตาม อีกทั้งประเด็นสำคัญที่สนธิสัญญานี้เน้น
ย้ำก็คือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของหลักบันไดสามขั้นหรือหลักทดสอบสามประการ 
(Three Step Test) ตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นมาตรา 9 (2) 
โดยที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์ของ
สาธารณะ 

 
3.4.2 ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

3.4.2.1 ประเภทของงานที่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 
สนธิสัญญามาราเคซวางขอบเขตการคุ้มครองสิทธิ ไว้ในมาตรา 1 โดยกำหนดว่า ไม่มี

บทบัญญัติในในสนธิสัญญามาราเคซนี้ที่จะลดทอนพันธกรณีใด ๆ ที่ภาคีผู้ทำสัญญามีต่อกันละกัน
ภายใต้สนธิสัญญาอื่น และไม่กระทบถึงสิทธิที่ภาคีผู้ทำสัญญามีภายใต้สัญญาอื่นด้วย 109 ดังนั้น  
จากหลักการในข้อนี้สามารถพิจารณาได้ว่าสนธิสัญญามาราเคซได้รับอิทธิพลจากอนุสัญญา และข้อ
ผูกพันระหว่างรัฐในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีมาก่อนหน้า เพียงแต่สนธิสัญญามา
ราเคซเป็นการกำหนดข้อผูกพันเพื่อขยายโอกาสแก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงงานที่มีก าร

 
109 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 

Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled 
Article 1 
Relation to Other Conventions and Treaties 
Nothing in this Treaty shall derogate from any obligations that Contracting 

Parties have to each other under any other treaties, nor shall it prejudice any rights 
that a Contracting Party has under any other treaties. 
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โฆษณาแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อ 2 (a) นั้น คำว่า “งาน” นั้น หมายถึงงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมตามความหมายของข้อ 2 (1) แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นที่อยูในรูปของข้อความ สัญลักษณ์ที่
ใช้แทนข้อมูลและหรือภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโฆษณาหรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนแล้ว
ในสื่อใดก็ตาม110 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า เพื่อประโยชน์แก่คนตา
บอด บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ สนธิสัญญาฉบับนี้
ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถบัญญัติกฎหมายภายในอันเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อ
เว้น ในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่สู่สาธารณะ ในงานอันมีลิขสิทธิ์หลายประเภท โดยในส่วนของ
ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ สนธิสัญญามาราเคซได้อ้างอิงประเภทงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นซึ่งเป็นเสาหลักของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังนั้น การกำหนดกฎหมายภายใน
ของรัฐสมาชิกเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อเว้นเช่นว่านี้ย่อมไม่ขัดกับพันธกรณีเดิมที่รัฐสมาชิก
ผูกพันอยู่ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นจึงทำให้สามารถขจัดข้อยุ่งยากในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย
ภายในประเทศภาคีสมาชิกได้ด้วย 

3.4.2.2 ประเภทของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองให้เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
งานที่อยู่ในรูปแบบสำหรับคนตาบอด บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือ

คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้นั้น สนธิสัญญามาราเคซมิได้กำหนดให้บุคคลใด ๆ 
สามารถทำให้เกิดรูปแบบงานดังกล่าวได้ตามความต้องการ แม้จะมีความจำเป็นทางด้านกายภาพก็
ตาม หากแต่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในการทำซ้ำ จำหน่าย หรือจำหน่าย รวมถึงเผยแพร่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ลักษณะดังกล่าวจะต้องทำโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งได้แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการ
ยอมรับโดยรัฐบาลเพื่อจัดเตรียมการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอน การอ่านเชิงประยุกต์ 

 
110 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 

Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled  
Article 2 Definitions  
For the purposes of this Treaty:  
(a) “works” means literary and artistic works within the meaning of Article 

2(1) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, in the 
form of text, notation and/ or related illustrations, whether published or otherwise 
made publicly available in any media 
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รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล ให้แก่กลุ่มบุคคลข้างต้น โดยองค์กรดังกล่าวต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อ
แสวงหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์111 

ทั้งนี้ สนธิสัญญามาราเคซมีการวางนิยามอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่องค์กรให้บริการ คือ 
ผู้ได้รับประโยชน์ จากการได้มีโอกาสเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งได้แก่ 
บุคคลตาบอด บุคคลมีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือมีความพิการด้านการรับรู้หรือการอ่าน  
ซึ่งไม่สามารถได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีระดับการมองเห็นมากเทียบเท่ากับคนปรกติ และสภาวะ
ดังกล่าว ต้องมีระดับความบกพร่องจนถึงขนาดที่ไม่สามารถอ่านงานสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการมองเห็นหรือการอ่านของคนปรกติ นอกจากนี้ ยังรวมถึงบุคคลที่ไม่สามารถจับ
ถือหรือจัดการใด ๆ กับหนังสือเพื่อใช้อ่านได้ หรือเพ่งหรือขยับดวงตาถึงขนาดที่จะสามารถอ่านไ ด้
อย่างปรกติเนื่องจากความพิการของร่างกาย112  

 
111 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 

Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled  
Article 2 (c) 
“authorized entity” means an entity that is authorized or recognized by 

the government to provide education, instructional training, adaptive reading or 
information access to beneficiary persons on a non-profit basis.   It also includes a 
government institution or non-profit organization that provides the same services to 
beneficiary persons as one of its primary activities or institutional obligations  

112 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 
Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled  

Article 3 
Beneficiary Persons 
A beneficiary person is a person who: 
(a) is blind; 
( b)  has a visual impairment or a perceptual or reading disability which 

cannot be improved to give visual function substantially equivalent to that of a 
person who has no such impairment or disability and so is unable to read printed 
works to substantially the same degree as a person without an impairment or 
disability;  or [3] 
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เมื่อพิจารณาจากสนธิสัญญามาราเคซจะเห็นได้ว่ามีการจำกัดบุคคลสองประเภท 
กล่าวคือ ประเภทที่หนึ่ง คือ บุคคลซึ่งเป็นองค์กรผู้ทำซ้ำ จำหน่าย หรือจำหน่าย รวมถึงเผยแพร่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาล
กำหนดและได้รับการยอมรับเท่านั้น ส่วนประเภทที่สอง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นได้รับประโยชน์นั้น
จำกัดแค่เป็นคนพิการทางสายตาจนไม่สามารถอ่านหนังสือ รวมทั้งคนที่ไม่สามารถจับถือหนังสือได้ด้วยเหตุ
แห่งความพิการ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าหลักเกณฑ์แห่งสนธิสัญญามาราเคซ นอกจากจะขยายโอกาส
แก่ผู้พิการดังที่กล่าวมาให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ได้เแล้ว ในขณะเดียวกันก็มีการให้
ความสำคัญในการรักษาสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ไปพร้อมกันด้วย โดยการวางขอบเขต
จำกัดองค์กรผู้จัดทำสื่อ และผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อป้องกันผู้สร้างสรรค์มิให้ได้รับความเสียหายจนเกิน
สมควร 

3.4.2.3 เงื่อนไขการส่งผ่านงานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงระหว่างรัฐภาคีสมาชิก 
สนธิสัญญามาราเคซมีการวางข้อจำกัดว่ารัฐสมาชิกสามารถส่งงานลิขสิทธิ์ที่ทำซ้ำ 

หรือดัดแปลงไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ ให้แก่รัฐสมาชิกอื่นได้ แต่รัฐสมาชิกอื่นไม่สามารถส่งต่อ
งานดังกล่าวไปให้ประเทศที่สามหรือรัฐสมาชิกอื่นอีกครั้งหนึ่งได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เนื่องจากหากมีการส่งต่อ ๆ กันไปในหลายรัฐ ย่อมส่งผลให้การควบคุมและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ในงานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับอาจทำได้ยาก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สร้างสรรค์อาจได้รับ
ความเสียหายเกินสมควรแก่เหต1ุ13  

 
(c) is otherwise unable, through physical disability, to hold or manipulate a 

book or to focus or move the eyes to the extent that would be normally acceptable 
for reading; regardless of any other disabilities. 

113 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 
Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled  

Article 5 
Cross-Border Exchange of Accessible Format Copies 
1 .  Contracting Parties shall provide that if an accessible format copy is 

made under a limitation or exception or pursuant to operation of law, that accessible 
format copy may be distributed or made available by an authorized entity to a 
beneficiary person or an authorized entity in another Contracting Party [6]. 

2 . A Contracting Party may fulfill Article 5 (1 ) by providing a limitation or 
exception in its national copyright law such that: 
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(a) authorized entities shall be permitted, without the authorization of the 

rightholder, to distribute or make available for the exclusive use of beneficiary 
persons accessible format copies to an authorized entity in another Contracting 
Party;  and 

(b) authorized entities shall be permitted, without the authorization of the 
rightholder and pursuant to Article 2 (c) , to distribute or make available accessible 
format copies to a beneficiary person in another Contracting Party; 

provided that prior to the distribution or making available the originating 
authorized entity did not know or have reasonable grounds to know that the 
accessible format copy would be used for other than beneficiary persons [7]. 

3. A Contracting Party may fulfill Article 5(1) by providing other limitations 
or exceptions in its national copyright law pursuant to Articles 5(4), 10 and 11. 

4. (a) When an authorized entity in a Contracting Party receives accessible 
format copies pursuant to Article 5 ( 1 )  and that Contracting Party does not have 
obligations under Article 9 of the Berne Convention, it will ensure, consistent with its 
own legal system and practices, that the accessible format copies are only 
reproduced, distributed or made available for the benefit of beneficiary persons in 
that Contracting Party’s jurisdiction. 

(b) The distribution and making available of accessible format copies by an 
authorized entity pursuant to Article 5(1 ) shall be limited to that jurisdiction unless 
the Contracting Party is a Party to the WIPO Copyright Treaty or otherwise limits 
limitations and exceptions implementing this Treaty to the right of distribution and 
the right of making available to the public to certain special cases which do not 
conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice 
the legitimate interests of the rightholder [8], [9]. 

(c) Nothing in this Article affects the determination of what constitutes an 
act of distribution or an act of making available to the public. 

5. Nothing in this Treaty shall be used to address the issue of exhaustion of 
rights. 
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ทั้งนี้สนธิสัญญามาราเคซ ยังมีการวางข้อจำกัดในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ด้วย โดยกำหนดข้อห้ามการแปลงานอันมีลิขสิทธิ์ กล่าวคือ องค์กรที่ได้รับอนุญาตแม้จะได้รับ
สิทธิในการดัดแปลงงานเพื่อเข้าถึงงานได้ แต่ไม่สามารถนำมาแปลเป็นภาษาของตนเองได้  
ซึ่งย่อมหมายถึงหากงานลิขสิทธิ์มีภาษาใด114 องค์กรที่ได้รับอนุญาตได้แต่เพียงแปลงสภาพของงานให้
ผู้พิการมีโอกาสในการเข้าถึงงานเท่านั้น แต่โอกาสในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ไม่ได้รวมความถึงความ
สะดวกทางภาษาแต่อย่างใด ข้อจำกัดดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ โดยให้
ผู้สร้างสรรค์สามารถตรวจสอบได้ว่างานของตนได้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากน้อยเพียงใด เพราะหาก
สนธิสัญญาให้สิทธิแก่รัฐในการอนุญาตให้มีการแปลงานสร้างสรรค์ได้ ผู้สร้างสรรค์อาจทำการ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยากและอาจได้รับความเสียหายเกินสมควรในยุคดิจิทัลที่การละเมิด
ลิขสิทธิ์สามารถทำได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ข้อจำกัดในเรื่องการแปลภาษาดังกล่าวนั้น จะต้อง
พิจารณาถึงบริบทความแตกต่างทางภาษาของแต่ละประเทศด้วย โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนาซึ่งอาจมีภาษาเป็นของตัวเอง และด้วยความเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือ ประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งขาดปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์ในการเรียนรู้ภาษาอื่น การสร้างข้อจำกัดดั งกล่าว
ตามที่สนธิสัญญาได้กำหนดไว้ในเรื่องของการห้ามแปลงานนั้น อาจเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นทำให้คน
พิการไม่ได้รับโอกาสในการรับรู้ข้อมูล ตลอดจนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการพัฒนา
งานสร้างสรรค ์

 

3.5 สรุปท้ายบท………………………….. 

จากการศึกษารายละเอียดของกฎหมายระหว่างประเทศจะเห็นว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นได้
วางรากฐานกำหนดขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งในระยะเวลา
ต่อมาความตกลงทริปส์ได้นำบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเบิร์นมาใช้เป็นหลักกการขั้นพื้นฐานในการ

 
114 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who 

Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled  
Article 4 (ii) 
the work is converted to an accessible format copy, which may include 

any means needed to navigate information in the accessible format, but does not 
introduce changes other than those needed to make the work accessible to the 
beneficiary person; 
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บัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความตกลงทริปส์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับ
ประเทศภาคีสมาชิกนำไปอนุวัติการโดยไม่ขัดต่ออนุสัญญากรุงเบิร์นซึ่งประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา
กรุงเบิร์นหลายประเทศเป็นภาคีสมาชิกความตกลงทริปส์ด้วย และจากที่ศึกษาถึงเจตนารมณ์แห่ง
ความตกลงทริปส์จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจอย่างชัดเจน แตกต่างไปจากอนุสัญญากรุงเบิร์นที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประพันธ์ที่เป็น
ปัจเจกชน อีกทั้งความตกลงทริปส์ยังมีการเพิ่มเติมเรื่องสิทธิแต่ผู้ เดียวในการให้เช่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งไม่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์นด้วย 

เมื่อบริบททางสังคม และเศรษฐกิจมีการพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่ างรวดเร็ว 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงได้ถูกจัดทำขึ้นโดยเปิดโอกาสให้รัฐ
สมาชิกมีอำนาจในการออกกฎหมายภายในเพื่อขยายข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทในยุคดิจิทัล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความตกลงทริปส์มีบทบาทสำคัญในฐานะ
เป็นข้อตกลงที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างอนุสัญญากรุงเบิร์นในยุคเริ่มต้น 
ไปสู่สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์แบบ
ใหม่ในยุคที่มีเทคโนโลยีและการพัฒนางานสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบของงานสร้างสรรค์ 

สิ่งที่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ให้ความสำคัญเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์ที่สำคัญคือการคุ้มครอง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้งานลิขสิทธิ์ในรูปแบบดิจิทัลถูก
ละเมิดได้โดยง่ายและแพร่กระจายการกระทำละเมิดไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ประเทศภาคีสมาชิกจะต้อง
มีมาตรการป้องกันการกระทำของผู้ผลิต จัดหา จำหน่าย เครื่องมืออุปกรณ์และบริการเพื่อการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธินั้น 
ประเทศสมาชิกพึงต้องคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด
มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับการนำเข้าเพื่อจำหน่าย การกระจายเสียง หรือเผยแพร่สู่
สาธารณชน ทำสำเนางาน ซึ่งมีข้อมูลการบริหารสิทธิเหล่านั้น โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่าได้มีการย้าย
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยปราศจากความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์  นอกจากนี้ 
สนธิสัญญา สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังให้ทางเลือกประเทศ
ภาคีสมาชิกที่จะนำหลักการสิ้นสิทธิมาใช้กับงานดิจิทัลอันมีลิขสิทธิ์ที่ผ่านการขายหรือจำหน่ายครั้ง
แรกโดยชอบด้วยกฎหมายได้อีกด้วย และสำหรับกรณีงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นทรัพย์สินสาธารณะอัน
เนื่องมาจากสิ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองนั้น จะเห็นได้ว่า  สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกให้ความคุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ 
และต่อเนื่องไปอีก 50 ปี ในขณะที่อนุสัญญากรุงเบิร์นให้ความคุ้มครองงานภาพถ่ายไว้เพียง 25 ปี 
เท่านั้น  
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล และการแพร่กระจายงานละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ล้วนมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่มิใช่กฎหมายเป็น
กลไกควบคู่กันในการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมภายใต้ระบบนิเวศทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิในการชั่งน้ำหนัก
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์ของสาธารณชนในการใช้งานลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ
พัฒนางานสร้างสรรค์ต่อยอดการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งตาม
อนุสัญญากรุงเบิร์นความตกลงทริปส์ และสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกก็กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้โดยสอดคล้องกัน โดยมีที่มาจากหลักบันไดสามขั้นหรือ
หลักทดสอบสามประการ (Three Step Test) ที่ปรากฏในอนุสัญญากรุงเบิร์น 

จากหลักการบันไดสามขั้นเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวประกอบกับหลักการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นที่มาที่นานาประเทศต่างตกลงกันภายใต้หลักเกณฑ์สนธิสัญญามาราเคซ 
เพื่อให้คนตาบอด บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้มี
โอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นในการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
จำนวนงานที่อยู่ในรูปแบบที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนพัฒนาการแพร่กระจายงาน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริบทดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมักเป็น
อุปสรรคที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงสิทธิของบุคคลกลุ่มเหล่านี้ ทำให้ต้องพิจารณาภายใต้บริบทของ
กฎหมายภายในประเทศทีอ่นุวัติการตามสนธิสัญญามาราเคซต่อไปด้วย 

สำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ผู้เขียนได้นำเสนอในบทนี้นับได้ว่าเป็น
หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศภาคีสมาชิกสามารถนำไปอนุวัติการให้เหมาะสมกับบริบทยุคดิจิทัลของ
ประเทศตนได้ซึ่งผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายและตัวอย่างแนวทางการปรับใช้
กฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมาศึกษาเปรียบเทียบกับของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 
รวมถึงประเทศไทย ในบทที่ 4 ต่อไป 



บทที่ 4 
 

ศึกษาเปรียบเทียบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุค
ดิจิทัลของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

การศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในบทนี้เป็นการบรรยายเชิงพรรณาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบเพื่อให้เห็นถึงลักษณะการบัญญัติกฎหมายตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้บริบทเชิง
เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยให้
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

โดยมีข้อพิจารณาประเด็นที่หนึ่ง คือ มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) และงานสร้างสรรค์
ที่มีลักษณะเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีทำให้การใช้งานโดยธรรมถูกจำกัดกรอบการใช้ประโยชน์ในงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์
ทั้งในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนั้นมีการ
บัญญัติข้อยกเว้นในการบังคับใช้บทบัญญัติการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไว้โดยเฉพาะ 
เพื่อกำหนดขอบเขตแห่งความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ หากแต่การใช้งานโดยธรรม (Fair Use) นั้นไม่
สามารถเป็นข้อยกเว้นความผิดกรณีการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological 
Protection Measures: TPMs) ได้ทำให้การใช้งานโดยธรรมนั้นมีข้อจำกัดในการบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติ  

ส่วนประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนานั้นได้รับผลกระทบจากความเคร่งครัดในการใช้มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมิได้มีศักยภาพเท่าเทียมกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนา
แล้วซึ่งอยู่ในสถานะผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งมีความได้เปรียบเชิงการพัฒนางานสร้างสรรค์   
โดยที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเองก็มีการใช้และการตีความพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปในแนวทางที่อาจเป็นอุปสรรคต่อหลักการใช้
งานโดยธรรมได้ ซึ่งหลักดังกล่าวยินยอมให้สาธารณชนสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ ภายใต้
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ แต่สาธารณชนของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะ
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ผู้ใช้งานกลับถูกสกัดกั้นจากเทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ตั้งแต่แรก อีกทั้งยังทำให้
ไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ของงานสร้างสรรค์
นั้นจนทำให้สังคมของประเทศผู้ใช้งานถูกสกัดกั้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ 
 

4.1 การคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว........................... 

กฎหมายลิขสิทธ ิ์ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่ผู้เขียนทำการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์
ดิจิทัลนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้เป็นแหล่งทุนทางปัญญา
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์และการพัฒนางานสร้างสรรค์อันมีอิทธิพลต่อองค์
ความรู้ของโลก จึงเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่อยู่ ในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์  (Content 
Provider’s Country) 
 

4.1.1 กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (Digital 

Millennium Copyright Act 1998: DMCA) ที่ดำเนินการตามสนธิสัญญาปี 1996 สองฉบับ ของ
องค์กรทรัพย์สินทางปัญ ญ าโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) คื อ 
สนธิสัญญาอิน เทอร์ เน็ต  (WIPO Internet Treaties) ซึ่ งประกอบด้วย 2 สนธิสัญญาได้แก่   
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT)  
และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO 
Performances and Phonograms Treaty: WPPT)115 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ ขยายขอบเขต
ของความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) หลาย
ประการ และ ยังได้มีการขยายขอบเขตการคุ้มครองเกินกว่าที่กำหนดในสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตด้วย 
ซึ่งกฎหมายนี้กำหนดให้การผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการ ที่เจตนาทำขึ้นเพื่อหลบ
เลี่ยงมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นอาชญากรรม และกฎหมายดังกล่าว
ยังกำหนดให้การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถือเป็นอาชญากรรมอีกด้วย ไม่ว่าจะเกิด
การละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม อีกทั้ง กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกายังเพิ่ม

 
115 Margaret Dowie-Whybrow, Core Statutes on Intellectual Property 2017-

18, 5th ed. (Palgrave: Palgrave Core Statutes, 2017), p. 274. 
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บทลงโทษต่อการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Title 17 of the United 
State Code ให้ขยายของเขตของลิขสิทธิ์ รวมถึงได้จำกัดภาระความรับผิดของผู้ให้บริการออนไลน์ใน
กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้บริการด้วย116  

ทั้งนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นห้าส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ 
บทบัญญัติซึ่งระบุฐานความผิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และห้ามละเมิด
ข้อมูลการบริหารสิทธิโดยมีการเพิ่มเติมเรื่องการเยียวยาทางแพ่งและกำหนดโทษทางอาญาแก่
ผู้กระทำความผิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต ส่วนที่สอง คือ 
บทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการออนไลน์หากผู้ใช้บริการมีพฤติการณ์
ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนที่สาม คือ บทบญัญัติซึ่งกล่าวถึงข้อยกเว้นในการทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์น
กรณีที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมหรือรักษาสภาพ ส่วนที่สี่ เป็นบทบัญญัติปกิณกะ 
(Miscellaneous Provisions) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสำนักงานลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นของความรับผิด
ในการทำบันทึกชั่วคราวของห้องสมุด และส่วนสุดท้าย คือ บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่การ
ออกแบบเรือและอากาศยาน117 

โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีดังต่อไปน้ี 

4.1.1.1 มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลย ี
1) การห้ามหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
มีการกล่าวถึงในพฤติการณ์หลีกเลี่ยง (Circumvention Act) ในมาตรา 

103 ของกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม Chapter 12 ให้แก่ Title 17 
ของ United State Code ซึ่งคือ กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยในมาตรา 1201 (a) (1) บัญญัติว่า “ห้ามมิให้
บุคคลใดทำการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการควบคุมการ
เข้าถึงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามหมวดนี้”118 

 
116 Simon Stokes, Digital Copyright:  Law and Practice, 2nd ed. (Portland, 

Oregon: Hart Publishing., 2005), p. 141. 
117 อรพรรณ พนสัพัฒนา, “บทบาทของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ิ,” วารสารกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ ฉบับพิเศษ (2550): 48. 

118 United States Code, Title 17-Copyrights 
Section 1201. Circumvention of copyright protection systems 
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งานที่ได้รับความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในที่นี้คืองานอันมีลิขสิทธิ์นั่นเอง 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มาตรา 1201 ที่ เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นพันธกรณีตาม
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในการให้ความคุ้มครองแก่มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ในการปกป้องงานของตนโดยห้ามมิให้มี
การหลีกเลี่ยง (Circumvention) โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเอง สำหรับมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ที่ได้รับการคุ้มครองคือมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง (Effectively Controls 
Access to a Work)119 

มีข้อสังเกตว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ในการปกป้องการทำสำเนางาน (Copy 
Control)โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา
จะต้องห้ามการกระทำดังกล่าว เพราะการทำสำเนางานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่แล้ว  

ทั้ งนี้ จะเห็น ได้ว่ามาตราดั งกล่าวของ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทั ลของ
สหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดสิทธิชนิดใหม่แก่ผู้ทรงสิทธิ นั่นคือ สิทธิในการเข้าถึงงาน (Right to Access) 
ซึ่งเป็นที่ชัดแจ้งว่าสิทธิในการเข้าถึงงานนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเบิร์นหรือในสนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่าสิทธิใหม่นี้จะ
เกิดขึ้นมีอยู่เนื่องจากการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั่นเอง120 

อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นว่า บทบัญญัติเรื่องการใช้งานโดย
ธรรม (Fair Use) จะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงงานได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแล้วไม่พบว่ามีการระบุ

 
(a) Violations Regarding Circumvention of Technological Measures.— 
( 1)  ( A)  No person shall circumvent a technological measure that 

effectively controls access to a work protected under this title.  The prohibition 
contained in the preceding sentence shall take effect at the end of the 2-year period 
beginning on the date of the enactment of this chapter. 

119 Zohar Efroni, Access-Right: The Future of Digital Copyright Law (Oxford: 
Oxford University Press, 2010), p. 192. 

120 Patricia Akester, A Practical Guide to Digital Copyright Law (London: 
Sweet & Maxwell 2008), p. 193. 
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ให้การใช้งานโดยธรรมเป็นข้อยกเว้นในความผิดดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นแม้การหลีกเลี่ยงจะทำเพื่อ
เป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมก็ยังถือว่าเป็นการหลักเลี่ยงที่ผิดกฎหมายอยู1่21 

กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological Measure)” คืออะไร แต่ได้ให้ความหมายของ “มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ไว้ในมาตรา 1201 (a) (3) (B) ว่า “มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงานที่มีประสิทธิภาพหากในการทำงานโดยปกติของมาตรการ
ดังกล่าวต้องใช้ข้อมูล หรือขั้นตอน หรือการกระทำใด ๆ เพื่อให้ได้เข้าถึงงาน โดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน”122 

ส่วนความหมายของ “การหลบเลี่ยง (Circumvention)” นั้น บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1201 (a) (3) (A) ว่าหมายถึง “การถอดรหัสงานที่ได้มีการเข้ารหัส หรือการกระทำใด ๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยง ข้าม ถอดออก ทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือทำให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นเสียไป โดย
ปราศจากความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์”123 

 
 
2) เครือ่งมือ (Devices) 

 
121 Ibid., p. 195. 
122 Title17 U.S.C. United States Code, 2011 Edition 

Title 17 - Copyrights 
Chapter 12 - Copyright Protection and Management Systems 
Sec. 1201 (a) (3) (B) -  
(3) As used in this subsection—  
(B) a technological measure “effectively controls access to a work” if the 

measure, in the ordinary course of its operation, requires the application of 
information, or a process or a treatment, with the authority of the copyright owner, 
to gain access to the work. 

123 United States Code, Title 17 - Copyrights 
Section 1201 (a) (3) (A) to “circumvent a technological measure” means 

to descramble a scrambled work, to decrypt an encrypted work, or otherwise to 
avoid, bypass, remove, deactivate, or impair a technological measure, without the 
authority of the copyright owner; and 
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นอกจากพฤติการณ์หลีกเลี่ยงจะเป็นการต้องห้ามแล้ว ยังมีบทบัญญัติห้าม
ในเรื่องเครื่องมือไว้ในมาตรา 1201 (a) (2) อีกว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดผลิต นำเข้า เสนอต่อสาธารณชน 
จัดหา หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นการค้าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าว หาก 

(1) สิ่งดังกล่าวนั้นถูกออกแบบ หรือผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การใช้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ควบคุมการเข้าถึงงานที่ได้รับ
การคุ้มครองตามหมวดนี ้

(2) มีวัตถุประสงค์สำคัญในทางการพาณิชย์ หรือใช้ในทางพาณิชย์
เพียงเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงาน
ที่ได้รับการคุ้มครองตามหมวดนี้ 

(3) สิ่งดังกล่าววางจำหน่ายในท้องตลาดโดยบุคคลหรือผู้แทนของ
บุคคลซึ่งรู้ว่าจะใช้สิ่งนั้นในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการ
ควบคุมการเข้าถึงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามหมวดนี้”124 

มีข้อน่าสังเกตว่า ขณะที่สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตบัญญัติห้ามเฉพาะ
พฤติการณ์หลีกเลี่ยง แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาขยายข้อห้ามดังกล่าวไปยังเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงอีกด้วย โดยมีบทบัญญัติห้ามในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงานในมาตรา 
1201 (a) (2) ตามที่แสดงไว้ให้ดูข้างต้นแล้วยังมีบทบัญญัติห้ามในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

 
124 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1201 (a) (2) (A) 
(2)  No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or 

otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part 
thereof, that— ( A)  is primarily designed or produced for the purpose of 
circumventing a technological measure that effectively controls access to a work 
protected under this title; (B)  has only limited commercially significant purpose or 
use other than to circumvent a technological measure that effectively controls 
access to a work protected under this title; or (C)  is marketed by that person or 
another acting in concert with that person with that person’s knowledge for use in 
circumventing a technological measure that effectively controls access to a work 
protected under this title. 
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การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ในการควบคุมการทำสำเนางานใน
มาตรา 1201 (b) ซึ่งมีข้อความเป็นทำนองเดียวกันกับมาตรา 1201 (a) (2) 

3) ข้อจำกัดและข้อยกเว้น 
(1) ข้อจำกัด 
มาตรา 1201 (c) (1) บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติในมาตรานี้จะไม่กระทบ

ถึงสิทธิ การเยียวยา ข้อจำกัด หรือข้อต่อสู้ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้สิทธิที่เป็นธรรม”125 
มาตรานี้หมายความว่าสิทธิและข้อต่อสู้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์จะแยก

ต่างหากจากกฎหมายนี้และจะไม่กระทบถึงสิทธิการเยียวยา ตลอดจนข้อยกเว้นในเรื่องการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือบรรดาสิทธิและข้อต่อสู้ใด ๆ ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่เคยเป็นข้อถกเถียงกันว่าจะยกเป็นข้อต่อสู้หรือยกเว้นความรับผิดในเรื่องการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีด้วยได้หรือไม่นั้น มาตรา 1201 (c) (1) นี้ยืนยันว่าต้องแยกเรื่องทั้ง
สองเป็นต่างหากจากกัน จะนำข้อต่อสู้ในเรื่องหนึ่งมาเป็นข้อต่อสู้ในอีกเรื่องหนึ่งเพื่อจำกัดความรับผิด
ด้วยไม่ได ้

นอกจากนี้มาตรา 1201 (c) (2) ยังบัญญัติไว้อีกว่า “บทบัญญัติใน
มาตรานี้จะไม่ขยายหรือลดความรับผิดในกรณีที่ต้องรับผิดเพื่อผู้อื่น (Vicarious) หรือในกรณีที่ต้อง
ร่วมรับผิดกับผู้อื่น (Contributory) ในการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ 
เครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าว”126 

มาตรานี้หมายความว่า หากผู้ใดต้องรับผิดตามมาตรา 1201 (a) (2) 
หรือ 1201 (b) ในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือแล้ว ก็จะไม่ต้องพิจารณาว่าเครื่องมือนั้นได้นำไปใช้หรือ
กระทำความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม ่

 

 
125 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1201 (c) (1) Other Rights, etc., Not Affected. — 
( 1)  Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or 

defenses to copyright infringement, including fair use, under this title. 
126 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1201 (c) (2) Other Rights, etc., Not Affected  
Nothing in this section shall enlarge or diminish vicarious or contributory 

liability for copyright infringement in connection with any technology, product, 
service, device, component, or part thereof. 
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(2) ข้อยกเว้น 
ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นในเรื่องการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง

เทคโนโลยทีี่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงไว้ 7 ประการ ดังนี ้
ก) ข้อยกเว้นสำหรับห้องสมุดที่ตั้งขึ้นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใน

การหากำไร, หอเก็บเอกสาร (Archives) และสถาบันการศึกษา ตามมาตรา 1201 (d)127 

 
127 (d) Exemption for Nonprofit Libraries, Archives, and Educational 

Institutions.— 
( 1)  A nonprofit library, archives, or educational institution which gains 

access to a commercially exploited copyrighted work solely in order to make a good 
faith determination of whether to acquire a copy of that work for the sole purpose of 
engaging in conduct permitted under this title shall not be in violation of subsection 
(a) (1) (A). A copy of a work to which access has been gained under this paragraph— 

(A) may not be retained longer than necessary to make such good faith 
determination; and (B) may not be used for any other purpose. 

(2)  The exemption made available under paragraph (1)  shall only apply 
with respect to a work when an identical copy of that work is not reasonably 
available in another form. 

(3) A nonprofit library, archives, or educational institution that willfully for 
the purpose of commercial advantage or financial gain violates paragraph (1)—(A) 
shall, for the first offense, be subject to the civil remedies under section 1203; and 
(B) shall, for repeated or subsequent offenses, in addition to the civil remedies under 
section 1203, forfeit the exemption provided under paragraph (1). 

( 4)  This subsection may not be used as a defense to a claim under 
subsection (a) (2) or (b), nor may this subsection permit a nonprofit library, archives, 
or educational institution to manufacture, import, offer to the public, provide, or 
otherwise traffic in any technology, product, service, component, or part thereof, 
which circumvents a technological measure. 

(5) In order for a library or archives to qualify for the exemption under this 
subsection, the collections of that library or archives shall be— 
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ข) ก ารบั งคั บ สิ ท ธิ ต าม ก ฎ ห ม าย  (Law Enforcement)  
การกระทำของหน่วยงานของรัฐ (Intelligence and other Government Agencies) ตามมาตรา 
1201 (e)128 

ค) การทำวิศวกรรมย้อนกลับในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์  
(Reverse Engineering of Computer Programs) ตามมาตรา 1201 (f)129 

 
(A) open to the public; or (B) available not only to researchers affiliated 

with the library or archives or with the institution of which it is a part, but also to 
other persons doing research in a specialized field. 

128 (e) Law Enforcement, Intelligence, and Other Government Activities.— 
This section does not prohibit any lawfully authorized investigative, 

protective, information security, or intelligence activity of an officer, agent, or 
employee of the United States, a State, or a political subdivision of a State, or a 
person acting pursuant to a contract with the United States, a State, or a political 
subdivision of a State.  For purposes of this subsection, the term “ information 
security”  means activities carried out in order to identify and address the 
vulnerabilities of a government computer, computer system, or computer network. 

129 (f) Reverse Engineering.— 
(1) Notwithstanding the provisions of subsection (a) (1) (A), a person who 

has lawfully obtained the right to use a copy of a computer program may circumvent 
a technological measure that effectively controls access to a particular portion of 
that program for the sole purpose of identifying and analyzing those elements of the 
program that are necessary to achieve interoperability of an independently created 
computer program with other programs, and that have not previously been readily 
available to the person engaging in the circumvention, to the extent any such acts of 
identification and analysis do not constitute infringement under this title. 

(2) Notwithstanding the provisions of subsections (a) (2) and (b), a person 
may develop and employ technological means to circumvent a technological 
measure, or to circumvent protection afforded by a technological measure, in order 
to enable the identification and analysis under paragraph (1) , or for the purpose of 
enabling interoperability of an independently created computer program with other 
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ง) การทำวิจัยเข้ารหัส (Encryption Research) ตามมาตรา 
1201 (g)130 

 
programs, if such means are necessary to achieve such interoperability, to the extent 
that doing so does not constitute infringement under this title. 

(3) The information acquired through the acts permitted under paragraph 
(1), and the means permitted under paragraph (2), may be made available to others 
if the person referred to in paragraph (1) or (2) , as the case may be, provides such 
information or means solely for the purpose of enabling interoperability of an 
independently created computer program with other programs, and to the extent 
that doing so does not constitute infringement under this title or violate applicable 
law other than this section. 

(4) For purposes of this subsection, the term “interoperability” means the 
ability of computer programs to exchange information, and of such programs 
mutually to use the information which has been exchanged. 

130 (g) Encryption Research.— 
( 1)  Definitions. —For purposes of this subsection—( A)  the term 

“encryption research”  means activities necessary to identify and analyze flaws and 
vulnerabilities of encryption technologies applied to copyrighted works, if these 
activities are conducted to advance the state of knowledge in the field of encryption 
technology or to assist in the development of encryption products; and (B) the term 
“ encryption technology”  means the scrambling and descrambling of information 
using mathematical formulas or algorithms. 

( 2)  Permissible Acts of Encryption Research. —Notwithstanding the 
provisions of subsection (a) (1) (A), it is not a violation of that subsection for a person 
to circumvent a technological measure as applied to a copy, phonorecord, 
performance, or display of a published work in the course of an act of good faith 
encryption research if—( A)  the person lawfully obtained the encrypted copy, 
phonorecord, performance, or display of the published work; ( B)  such act is 
necessary to conduct such encryption research; (C)  the person made a good faith 
effort to obtain authorization before the circumvention; and (D)  such act does not 
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constitute infringement under this title or a violation of applicable law other than 
this section, including section 1030 of title 18 and those provisions of title 18 
amended by the Computer Fraud and Abuse Act of 1986. 

(3) Factors in Determining Exemption.—In determining whether a person 
qualifies for the exemption under paragraph (2) , the factors to be considered shall 
include—( A)  whether the information derived from the encryption research was 
disseminated, and if so, whether it was disseminated in a manner reasonably 
calculated to advance the state of knowledge or development of encryption 
technology, versus whether it was disseminated in a manner that facilitates 
infringement under this title or a violation of applicable law other than this section, 
including a violation of privacy or breach of security; ( B)  whether the person is 
engaged in a legitimate course of study, is employed, or is appropriately trained or 
experienced, in the field of encryption technology; and ( C)  whether the person 
provides the copyright owner of the work to which the technological measure is 
applied with notice of the findings and documentation of the research, and the time 
when such notice is provided. 

(4) Use of Technological Means for Research Activities.—Notwithstanding 
the provisions of subsection (a)(2), it is not a violation of that subsection for a person 
to—( A)  develop and employ technological means to circumvent a technological 
measure for the sole purpose of that person performing the acts of good faith 
encryption research described in paragraph (2) ; and (B)  provide the technological 
means to another person with whom he or she is working collaboratively for the 
purpose of conducting the acts of good faith encryption research described in 
paragraph (2) or for the purpose of having that other person verify his or her acts of 
good faith encryption research described in paragraph (2). 

( 5)  Report to Congress. —Not later than 1 year after the date of the 
enactment of this chapter, the Register of Copyrights and the Assistant Secretary for 
Communications and Information of the Department of Commerce shall jointly 
report to the Congress on the effect this subsection has had on—( A)  encryption 
research and the development of encryption technology; ( B)  the adequacy and 
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จ) การปกป้องผู้ เยาว์ (Protection of Minors) ตามมาตรา 
1201 (h)131 

ฉ) การคุ้ มครองข้อมูลที่ ใช้ ระบุตั วบุ คคล (Protection of 
Personally Identifying Information) ตามมาตรา 1201 (i)132 

 
effectiveness of technological measures designed to protect copyrighted works; and 
(C) protection of copyright owners against the unauthorized access to their encrypted 
copyrighted works. 

The report shall include legislative recommendations, if any. 
131 ( h)  Exceptions Regarding Minors. —In applying subsection ( a)  to a 

component or part, the court may consider the necessity for its intended and actual 
incorporation in a technology, product, service, or device, which— 

(1) does not itself violate the provisions of this title; and 
(2) has the sole purpose to prevent the access of minors to material on 

the Internet. 
132 (i) Protection of Personally Identifying Information.— 

( 1)  Circumvention Permitted. —Notwithstanding the provisions of 
subsection (a)(1)(A), it is not a violation of that subsection for a person to circumvent 
a technological measure that effectively controls access to a work protected under 
this title, if—( A)  the technological measure, or the work it protects, contains the 
capability of collecting or disseminating personally identifying information reflecting 
the online activities of a natural person who seeks to gain access to the work 
protected; (B)  in the normal course of its operation, the technological measure, or 
the work it protects, collects or disseminates personally identifying information about 
the person who seeks to gain access to the work protected, without providing 
conspicuous notice of such collection or dissemination to such person, and without 
providing such person with the capability to prevent or restrict such collection or 
dissemination; (C)  the act of circumvention has the sole effect of identifying and 
disabling the capability described in subparagraph (A), and has no other effect on the 
ability of any person to gain access to any work; and (D) the act of circumvention is 
carried out solely for the purpose of preventing the collection or dissemination of 
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ช) การทดสอบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Security 
Testing) ตามมาตรา 1021 (j)133 

 
personally identifying information about a natural person who seeks to gain access to 
the work protected, and is not in violation of any other law. 

(2) Inapplicability to Certain Technological Measures.— 
This subsection does not apply to a technological measure, or a work it 

protects, that does not collect or disseminate personally identifying information and 
that is disclosed to a user as not having or using such capability. 

133 (j) Security Testing.— 
(1) Definition.— 
For purposes of this subsection, the term “ security testing”  means 

accessing a computer, computer system, or computer network, solely for the 
purpose of good faith testing, investigating, or correcting, a security flaw or 
vulnerability, with the authorization of the owner or operator of such computer, 
computer system, or computer network. 

(2) Permissible Acts Of Security Testing.— 
Notwithstanding the provisions of subsection (a)(1)(A), it is not a violation 

of that subsection for a person to engage in an act of security testing, if such act 
does not constitute infringement under this title or a violation of applicable law 
other than this section, including section 1030 of title 18 and those provisions of title 
18 amended by the Computer Fraud and Abuse Act of 1986. 

(3 ) Factors in Determining Exemption.—In determining whether a person 
qualifies for the exemption under paragraph (2 ) , the factors to be considered shall 
include—( A)  whether the information derived from the security testing was used 
solely to promote the security of the owner or operator of such computer, computer 
system or computer network, or shared directly with the developer of such 
computer, computer system, or computer network; and (B) whether the information 
derived from the security testing was used or maintained in a manner that does not 
facilitate infringement under this title or a violation of applicable law other than this 
section, including a violation of privacy or breach of security. 
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ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ของ
ระบบที่มีอยู่นั้นได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ปลอดภัย (Safe Habor)  
ซึ่งจำเป็นต้องมีการหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดความสามารถในการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่ง ใน 
Title 17  the United States Code มาตรา 1201 (f) ระบุว่าซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยหลักการหรือ
แหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ (Open Source Software) เพื่อ
ถอดรหัสเนื้อหาที่มีสัญญาณรบกวน  (Content Scrambling System) ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เข้ารหัส
ไฟล์บนแผ่นดีวีดีเพื่อป้องกันการชมหรือการทำซ้ำโดยละเมิด หากผู้อื่นต้องการใช้งานจึงต้องใช้
อุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีสัญญาอนุญาตในการถอดรหัสข้อมูลจากไฟล์วิดีโอนั้น ทำให้เกิดปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้กับการใช้กฎหมายโดยขึ้นอยู่กับบเจตนาของผู้ใช้ หากการถอดรหัสนั้นทำเพื่อ
จุดประสงค์ในการบรรลุความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สกับ
ระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์ระบบปฏิบัติการดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 1201 ( f) 
แต่อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่น
ละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

4.1.1.2 ข้อมูลบริหารสิทธิขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธิ  

ในส่วนของคำจำกัดความและขอบเขตของข้อมูลบริหารสิทธิ์นั้นได้มีการบัญญัติไว้
ในมาตรา 1202 โดยมีความว่า “มาตรา 1202 (c) ให้ความหมายของข้อมูลการบริหารสิทธิหรือข้อมูล
การจัดการลิขสิทธิ์ (Copyright Management Information: CMI) ไว้ว่าหมายถึง “ข้อมูลอย่างใด ๆ 
ซึ่งแสดงถึงงาน รวมทั้งชื่องาน ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อมูลในคำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ (Copyright Notice) 
ชื่อผู้แสดง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อผู้กำกับ ชนิดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุ 
รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดโดยการจดทะเบียนลิขสิทธิ์”134 

 
(4) Use of Technological Means for Security Testing.— 
Notwithstanding the provisions of subsection (a) (2), it is not a violation of 

that subsection for a person to develop, produce, distribute or employ technological 
means for the sole purpose of performing the acts of security testing described in 
subsection (2 ) , [1 ]  provided such technological means does not otherwise violate 

section [2] (a) (2). 
134 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1202 (c) - Integrity of copyright management information  
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นอกเหนือจากนี้ ในมาตรา 1202 นี้มีการห้ามเรื่องข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ไว้ 2 
ประการ คือ  

 
(c) Definition.—As used in this section, the term “copyright management 

information”  means any of the following information conveyed in connection with 
copies or phonorecords of a work or performances or displays of a work, including in 
digital form, except that such term does not include any personally identifying 
information about a user of a work or of a copy, phonorecord, performance, or 
display of a work: 

( 1)  The title and other information identifying the work, including the 
information set forth on a notice of copyright. 

(2) The name of, and other identifying information about, the author of a 
work. 

(3)  The name of, and other identifying information about, the copyright 
owner of the work, including the information set forth in a notice of copyright. 

( 4)  With the exception of public performances of works by radio and 
television broadcast stations, the name of, and other identifying information about, a 
performer whose performance is fixed in a work other than an audiovisual work. 

( 5)  With the exception of public performances of works by radio and 
television broadcast stations, in the case of an audiovisual work, the name of, and 
other identifying information about, a writer, performer, or director who is credited in 
the audiovisual work. 

(6) Terms and conditions for use of the work. 
(7) Identifying numbers or symbols referring to such information or links to 

such information. 
(8) Such other information as the Register of Copyrights may prescribe by 

regulation, except that the Register of Copyrights may not require the provision of 
any information concerning the user of a copyrighted work. 
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1) มาตรา 1202 (a) “ห้ามทำข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเท็จ หรือ
ห้ามเผยแพร่หรือนำเข้าข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเท็จ โดยบุคคลผู้นั้นรู้และตั้งใจจะจูงใจทำให้
เกิด อำนวยความสะดวก หรือปกปิดการละเมิด135 

2) มาตรา 1202 (b) “ห้ามบุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตจากการเจตนาลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์: เผยแพร่หรือนำเข้าข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ ซึ่งรู้ว่ามีการ
ลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความยินยอม: จำหน่าย นำเข้า หรือแสดงต่อสาธารณชนงานหรือ
สำเนางานซึ่งรู้ว่ามีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ โดยปราศจากความยินยอม ทั้งนี้
บุคคลผู้กระทำจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำของตนจะจูงใจ ทำให้เกิด อำนวยความสะดวก 
หรือปกปิดการละเมิด”136 

 
135 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1202 ( a)  - Integrity of copyright management information  
(a)  False Copyright Management Information.—No person shall knowingly and with 
the intent to induce, enable, facilitate, or conceal infringement— 

(1) provide copyright management information that is false, or 
(2) distribute or import for distribution copyright management information 

that is false. 
136 United States Code, Title 17 - Copyrights 

Section 1202 (b) - Integrity of copyright management information 
( b) Removal or Alteration of Copyright Management Information. —No 

person shall, without the authority of the copyright owner or the law— 
(1) intentionally remove or alter any copyright management information, 
(2) distribute or import for distribution copyright management information 

knowing that the copyright management information has been removed or altered 
without authority of the copyright owner or the law, or 

(3) distribute, import for distribution, or publicly perform works, copies of 
works, or phonorecords, knowing that copyright management information has been 
removed or altered without authority of the copyright owner or the law, knowing, or, 
with respect to civil remedies under section 1203, having reasonable grounds to 
know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any right 
under this title. 
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4.1.1.3 งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) 
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่ไม่สามารถระบุหรือสืบทราบผู้เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งการที่ไม่สามารถขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้จึงทำให้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์
น้ันอาจทำให้ผู้อื่นไม่สามารถนำไปใช้ในงานใหม่ (New Works) ได้ หรือไม่สามารถดัดแปลงรูปแบบให้
เป็นงานดิจิทัลได้ เว้นแต่จะมีการใช้งานโดยธรรม (Fair Use)137 ซึ่งในปี 2011 ได้มีกรณีที่ห้องสมุด
สาธารณะไม่สามารถดัดแปลงรูปแบบหนังสือลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ได้ เนื่องจากอาจมี
ความเสี่ยงต่อการถูกปรับเป็นเงิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบและมีการ
ดำเนินคดี138 โดยที่ในสหรัฐอเมริกาบัญญัติเรื่องงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ปี 1976 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในการจดทะเบียนผลงานที่มีลิขสิทธิ์แทน ตาม  Title 17 of the 
United State Code มาตรา 102139 กล่าวคือ “งานริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งหมดของผู้ประพันธ์จะต้องอยู่
ในสื่อที่สามารถจับต้องได้” จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยกฎหมายนี้ได้รับความ
คุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ง่ายกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปี 1909 ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตามระบบบันทึก
หลักและระบุตัวเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ แต่ยังยากที่จะหาหรือติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หากบุคคลหรือ
องค์กรที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิน้ั์นไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้นการใช้งานใด ๆ ของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผูส้ร้างสรรค์

 
137 Maurizio Borghi and Stavroula Karapapa, Copyright and Mass Digitization 

(Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 70. 
138 Hall Varian, “Copyrights That No One Knows About Don’t Help Anyone,” 

New York Times, Retrieved March 13, 2021 from https://www.nytimes.com/2007/ 
05/31/business/31scene.html 

139 United States Code, Title 17 – Copyrights 
Section 102 - Subject matter of copyright: In general  
(a)  Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original 

works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later 
developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise 
communicated, either directly or with the aid of a machine or device.  Works of 
authorship include the following categories:  ( 1)  literary works; ( 2)  musical works, 
including any accompanying words; (3) dramatic works, including any accompanying 
music; (4) pantomimes and choreographic works; (5) pictorial, graphic, and sculptural 
works; (6) motion pictures and other audiovisual works; (7) sound recordings; and (8) 
architectural works. 

https://www.nytimes.com/2007/05/31/business/31scene.html
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-825312327-364936160&term_occur=999&term_src=title:17:chapter:1:section:102
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1335157162-364936160&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1822058778-364936160&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1496914075-364936160&term_occur=999&term_src=title:17:chapter:1:section:102
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1496914075-364936160&term_occur=999&term_src=title:17:chapter:1:section:102
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-354838591-364936160&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1005842088-364936160&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-1729485709-364936160&term_occur=999&term_src=
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=17-USC-190051244-364936160&term_occur=999&term_src=
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นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตให้มีการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ผู้ใช้งานที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์มักหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องมีการตรวจสอบ
สถานะลิขสิทธิ์ของงานที่จะใช1้40  

ในกรณีที่พฤติการณ์ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสาธารณชน งานจะถูกจำกัดการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ อีกทั้งอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างผลงานใหม่ที่จะถูกสร้างสรรค์ต่อยอดจาก
ผลงานเดิม ผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์มักเกรงที่จะต้องจ่ายค่าเสียหาย
จำนวนมากหากเจ้าของลิขสิทธิ์ปรากฏตัวขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความรับผิด ซึ่งอาจส่งผลให้งานนัก
ประวัติศาสตร์ นักจดหมายเหตุ นักวิชาการ และงานสำนักพิมพ์ปฏิบัติงานยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูง
เกินความจำเป็นในการรวบรวมงานหรือดัดแปลงงาน141 ทั้งนี้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุมีสิทธิที่จะ
จำกัดการทำสำเนางานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์บางอย่างได้ตามมาตรา 108 (h) ชองกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา142  

 
140 Hal Varian, op. cit. 
141 Center for the Study of the Public Domain, Orphan Works Analysis and 

Proposal (Durham, NC: Center for the Study of the Public Domain, Duke University), 
p. 1, Retrieved March 19, 2021 from https://web.law.duke.edu/cspd/pdf/cspd 
proposal.pdf 

142 United States Code, Title 17 - Copyrights 
Section 108 - Limitations on Exclusive Rights:  Reproduction by libraries 

and archives (h) 
(1)  For purposes of this section, during the last 20 years of any term of 

copyright of a published work, a library or archives, including a nonprofit educational 
institution that functions as such, may reproduce, distribute, display, or perform in 
facsimile or digital form a copy or phonorecord of such work, or portions thereof, for 
purposes of preservation, scholarship, or research, if such library or archives has first 
determined, on the basis of a reasonable investigation, that none of the conditions 
set forth in subparagraphs (A), (B), and (C) of paragraph (2) apply. 

( 2)  No reproduction, distribution, display, or performance is authorized 
under this subsection if—(A) the work is subject to normal commercial exploitation; 
(B) a copy or phonorecord of the work can be obtained at a reasonable price; or (C) 
the copyright owner or its agent provides notice pursuant to regulations promulgated 
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จากการศึกษาในเดือนมกราคมปี 2006 ของสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา ได้มีการ
เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์143 ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดที่
จัดทำโดยสำนักงานในรูปแบบที่เปิดรวบรวมข้อมูลจากสาธารณะ โดยพบว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขปัญหางานที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในรายงานเสนอว่าหาก
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น หากห้องสมุดใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์มีการร้องเรียนมาแล้วห้องสมุดยุติใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ทันทีจะได้รับ
การยกเว้นค่าปรับจำนวนมากจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว การใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อ 
ผู้สร้างสรรค์ ที่เจ้าของงานส่งต่อในเชิงพาณิชย์จะถูกเรียกเก็บเฉพาะ “ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล” 
ของผลกำไรและยังสามารถใช้งานนั้นต่อได้ ทางออกที่สำนักงานลิขสิทธิ์เสนอนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากทั้งสองฝ่าย นักวิชาการให้ความเห็นว่าสำนักพิมพ์จะได้รับประโยชน์ และนักจดหมายเหตุกับ
นักวิชาการจะเสียประโยชน์ ซึ่งผู้ประพันธ์เห็นว่างานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้นควรจะรวมถึงงาน
จำนวนมากที่ถูกแสวงหาประโยชน์และทำให้ผู้ประพันธ์ไม่ได้รับรายได้จากงานเหล่านั้น144 ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2006 จึงได้มีการนำร่างกฎหมายต่าง ๆ มาใช้ในสภาคองเกรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหางานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์145  

ต่อมาในปี  2018 กฎหมายดนตรีสมัยใหม่  (The Music Modernization Act)  
ได้กำหนดกรอบสำหรับการบันทึกเสียงของงานที่จะใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ผู้ใช้ต้องส่ง

 
by the Register of Copyrights that either of the conditions set forth in subparagraphs 
(A) and (B) applies. 

( 3)  The exemption provided in this subsection does not apply to any 
subsequent uses by users other than such library or archives. 

143 United States Copyright Office, Report on Orphan Works (Washington, DC: 
United States Copyright Office, 2006), p. 1, Retrieved March 13, 2022 from 
https://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf 

144 Andrea Foster, “Copyright Office Sides with Publishers in Proposal for 
Handling ‘Orphan’ Works,” The Chronicle of Higher Education, Retrieved March 13, 
2022 from https:/ /www.chronicle.com/article/copyright-office-sides-with-publishers-
in-proposal-for-handling-orphan-works-4407/ 

145 United States Copyright Office, Orphan Works and Mass Digitization:  A 
Report of the Register of Copyrights, p. 1, Retrieved March 13 2021 from 
https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf 
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งานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ไปยังสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นจะทำให้ผู้
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีเวลา 90 วันในการแสดงตนและคัดค้านการใช้งานดังกล่าว หากไม่มีผู้ถือสิทธิ์
แสดงตนหรือหากผู้ใช้สร้างสรรค์ผลงานจากการที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ งานนั้นอาจถูกนำไปใช้ได้146 
ทั้งนี้มีข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ริเริ่มโครงการ HathiTrust Orphan Works ซึ่งเป็นการ
รวบรวมงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระหว่างปี 1923 ถึง 1963 บน HathiTrust 
สำหรับ UM Community147 แต่ต่อมาโครงการดังกล่าวถูกระงับในเดือนกันยายน ปี 2011 เนื่องจาก
มีการฟ้องร้อง HathiTrust มหาวิทยาลัยมิชิแกน และ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกอีกสี่แห่ง  
โดยสมาคมและองค์กรนักเขียนในออสเตรเลียและแคนาดา เพื่อไม่ให้โครงการดังกล่าวทำซ้ำ เผยแพร่ 
และหรือ แสดงผลงานที่มีลิขสิทธิ์148 ซึ่งคดี Authors Guild, Inc. v. HathiTrust นี้ต่อมาศาลได้
วินิจฉัยว่า HathiTrust เป็นเพียงเครื่องมือในการค้นหาที่ดัดแปลงรูปแบบจากหนังสือทั่วไปให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลและมิได้มีการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชน์อันจะทำให้โจทย์ได้รับความเสียหาย149 

4.1.1.4 งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain)  
งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะหากไม่ได้รับการคุ้มครองในทรัพย์สินทาง

ปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ หรือหากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานทั้งหมดสิ้นอายุลง150 ซึ่งใน

 
146 (The Music Modernization Act (10) Prior Unlicensed Uses.— 

(J)  ( iii)  (dd)  any pending distribution of unclaimed accrued royalties and 
accrued interest, not less than 90 days before the date on which the distribution is 
made; and 

147 David Rapp, “HathiTrust Orphan Works Project Grows as University of 
California, Others Join Up,” Library Journal, Retrieved December 14 2021, from 
https://web.archive.org/web/20120610160728/http:/www.libraryjournal.com/lj/comm
unity/academiclibraries/891836-419/hathitrust_orphan_works_project_grows.html.csp 

148 David Rapp, “University of Michigan Puts HathiTrust Orphan Works Project 
on Hold,” Library Journal, Retrieved December 14, 2021 from 
https://web.archive.org/web/20121017133918/http:/www.libraryjournal.com/lj/home/
892061-264/university_of_michigan_puts_hathitrust.html.csp 

149 คด ีAuthors Guild, Inc. v. HathiTrust, No. 12-4547 (2d Cir. 2014) 
150 James Boyle, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind 

(London: Yale University Press, 2008), p. 38, Retrieved December 14, 2021 from 
https://thepublicdomain.org/thepublicdomain1.pdf 
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สหรัฐอเมริกาผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่ครั้งแรกหรือเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1962 ได้สูญเสียการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 และในทำนองเดียวกันในทุกวันที่ 1 มกราคมจะ
ส่งผลให้วรรณกรรม, ภาพยนตร์และผลงานอื่น ๆ ที่ออกฉาย 96 ปีก่ อนหน้านี้กลายเป็นสมบัติ
สาธารณะจนถึงปี 2073 นับจากปี 2073 ผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่เสียชีวิตไปเมื่อ 7 ทศวรรษก่อน
หน้านี้จะหมดอายุลงในทุก ๆ ปี151 ผลงานที่เผยแพร่โดยไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ก่อนปี 1977 ก็เป็น
สมบัติสาธารณะเช่นเดียวกับงานที่เผยแพร่ก่อนปี 1989 หากไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ภายในห้าปีนับ
จากวันที่ตีพิมพ์ และงานที่เผยแพร่ก่อนปี 1964 หากไม่มีการต่ออายุลิขสิทธิ์ภายใน 28 ปีต่อมา152 

โดยในสหรัฐอเมริกาเรื่องลิขสิทธิ์เริ่มมีขึ้นด้วยการตรารัฐธรรมนูญในปี 1787 คือ 
ผู้สร้างผลงานที่สร้างขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้อาจได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในขณะที่
ผลงานที่สร้างขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้จะยังคงตกเป็นสมบัติสาธารณะของแผ่นดิน งาน
อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้จะตกเป็นสมบัติสาธารณะทันทีเมื่อลิขสิทธิ์สิ้นอายุ แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในกฎหมายลิขสิทธิ์เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมได้ขยายระยะเวลาที่งานลิขสิทธิ์ใด ๆ อาจมีผลบังคับ
ใช้หรือสามารถต่ออายุได้งานทุกชิ้นที่เผยแพร่ครั้งแรกก่อนปี 1923 ถือเป็นสมบัติสาธารณะของ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1998 โดยสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาข้อมูลลิขสิทธิ์ ซึ่งงานสมบัติสาธารณะในสหรัฐอเมริกาได้แก่งาน
ดังต่อไปนี1้53 

1) งานสมบัติสาธารณะที่เป็นวรรณกรรม (Public Domain Literature) 

2) งานสมบัติสาธารณะที่เป็นรูปภาพ (Public Domain Images) 

 
151 Glenn Fleishman. “For the First Time in More Than 20 Years, Copyrighted 

Works Will Enter the Public Domain,”  Smithsonian Magazine (January/ February 
2019), Retrieved March 17, 2021 from https: / / www. smithsonianmag. com/ arts-
culture/first-time-20-years-copyrighted-works-enter-public-domain-180971016/ 

152 Cornell University Library, Copyright at Cornell Libraries: Copyright Term 
and the Public Domain, Retrieved March 17, 2021 from 
https://guides.library.cornell.edu/copyright/publicdomain 

153 Eli MacKinnon. “Edison Voice Recording is Old, but not the Oldest,”. NBC 
News (27 October 2012), Retrieved 17 March 2021 from https://www.nbcnews.com/ 
id/wbna49571314 
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3) งานสมบัติสาธารณะที่ เป็นสิ่ งบันทึกเสียง (Sound Recordings 

Under Public Domain) 

4) งานสมบัติสาธารณะที่เป็นวีดิทัศน์ (Public Domain Videos) 

 (1) ละครโทรทัศน์ (Television Series) 

 (2) งานสมบัติสาธารณะที่เป็นภาพยนตร์ (Public Domain Films) 

 (3) ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ที่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่

ตกเป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain Animated Films) 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เป็นงานสมบัติสาธารณะในสหรัฐอเมริกานั้น  

ได้มีการเรียกคืนความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่หมดอายุหลายครั้ง โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแก้ไขพิเศษในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่ออนุญาตในระยะเวลาจำกัด และวาง
เงื่อนไขบางประการการในการเรียกคืนผลงานที่อาจหลุดออกไปเป็นสมบัติสาธารณะ154 งานที่เผยแพร่
โดยจดแจ้งลิขสิทธิ์หรือจดทะเบียนในรูปแบบที่ไม่ได้เผยแพร่ในปี 1964 ถึง 1977 จะได้รับการต่ออายุ
ลิขสิทธิ์ในระยะต่อไปโดยอัตโนมัติ และงานที่เผยแพร่โดยแจ้งลิขสิทธิ์หรือจดทะเบียนในรูปแบบที่
ไม่ได้เผยแพร่ภายในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 1923 ถึงก่อนวันที่ 1 มกราคม 1964 จะต้องได้รับการ
ต่ออายุในช่วงปีที่ 28 ของความคุ้มครองระยะแรกเพ่ือรักษาลิขสิทธิ์ไว้เป็นระยะเวลา 95 ปี155  

ทั้งนี้งานที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซี่งงานนั้นถูก
สร้างขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่นั้น งานดังกล่าวจะเป็นสมบัติสาธารณะโดย
อัตโนมัติตามกฎหมาย156 เช่น ความคิดเห็นของศาลรัฐบาลกลาง การทำข่าวทางทหาร รายงานของ
คณะกรรมการรัฐสภาและข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร แต่อย่างไรก็ตามผลงานที่สร้างตาม

 
154 United States Copyright Office, Authors, Attribution, and Integrity: 

Examining Moral Rights in the United States: A Report of the Register of 
Copyrights (Washington, DC: United States Copyright Office, 2019), p. 21, Retrieved 
March 17, 2021 from https://www.copyright.gov/policy/moralrights/full-report.pdf 

155 United States Copyright Office, Circular 15A, Duration of Copyright 
(Washington, DC: United States Copyright Office, n.d.), p. 2, Retrieved March 17, 2021 
from https://www.copyright.gov/circs/circ15a.pdf 

156 World Intellectual Property Organization, Background Reading Material 
on the Intellectual Property (Geneva: World Intellectual Property Organization, 
1988). 
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สัญญาระหว่างเอกชนกับรัฐบาลยังคงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ แม้แต่เอกสารที่เป็นสมบัติสาธารณะ
ก็อาจมีข้อจำกัดในการรเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งเป็นตามกฎหมายที่จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ความลับทางราชการ157 

มีข้อสังเกตว่างานก่อนปี 1926 จะเป็นเป็นสมบัติสาธารณะต่อเมื่อเป็นกรณีที่งาน
สร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่านั้น ส่วนผลงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่จะอยู่
ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นเวลาอย่างน้อยตลอดชีวิตของผู้แต่งและอีก 70 ปีหลังจากผู้แต่ง
เสียชีวิต สำหรับงานที่ให้เช่านั้นลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างขึ้นก่อนปี 1978 แต่ไม่ถือเป็นสมบัติสาธารณะ
หรือจดทะเบียนลิขสิทธิ์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1978 และมีอายุ 95 ปีนับจากปีที่ตีพิมพ์ครั้งแรก 
หรือระยะเวลา 120 ปีนับจากปีที่สร้างแล้วแต่ว่ากรณีใดจะหมดอายุความคุ้มครองก่อนก่อน158  

 
157 United States Code, Title 17 

Section105 - Subject matter of copyright: United States Government works  
(a) In General.—Copyright protection under this title is not available for any work of 
the United States Government, but the United States Government is not precluded 
from receiving and holding copyrights transferred to it by assignment, bequest, or 
otherwise. 

158 United States Code, Title 17 
Section 302 - Duration of copyright: Works created on or after January 1 , 

1978  
(a) In General.—Copyright in a work created on or after January 1, 1978, 

subsists from its creation and, except as provided by the following subsections, 
endures for a term consisting of the life of the author and 70 years after the author’s 
death. 

(b)  Joint Works.—In the case of a joint work prepared by two or more 
authors who did not work for hire, the copyright endures for a term consisting of the 
life of the last surviving author and 70 years after such last surviving author’s death. 

(c) Anonymous Works, Pseudonymous Works, and Works Made for Hire.—
In the case of an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, 
the copyright endures for a term of 95 years from the year of its first publication, or a 
term of 120 years from the year of its creation, whichever expires first. If, before the 
end of such term, the identity of one or more of the authors of an anonymous or 
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หากงานสร้างขึ้นก่อนปี 1978 แต่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1978 ถึง 2002 ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จะไม่

 
pseudonymous work is revealed in the records of a registration made for that work 
under subsections ( a)  or ( d)  of section 408, or in the records provided by this 
subsection, the copyright in the work endures for the term specified by subsection 
( a)  or ( b) , based on the life of the author or authors whose identity has been 
revealed.  Any person having an interest in the copyright in an anonymous or 
pseudonymous work may at any time record, in records to be maintained by the 
Copyright Office for that purpose, a statement identifying one or more authors of the 
work; the statement shall also identify the person filing it, the nature of that person’s 
interest, the source of the information recorded, and the particular work affected, 
and shall comply in form and content with requirements that the Register of 
Copyrights shall prescribe by regulation. 

(d) Records Relating to Death of Authors.—Any person having an interest 
in a copyright may at any time record in the Copyright Office a statement of the date 
of death of the author of the copyrighted work, or a statement that the author is still 
living on a particular date. The statement shall identify the person filing it, the nature 
of that person’ s interest, and the source of the information recorded, and shall 
comply in form and content with requirements that the Register of Copyrights shall 
prescribe by regulation.  The Register shall maintain current records of information 
relating to the death of authors of copyrighted works, based on such recorded 
statements and, to the extent the Register considers practicable, on data contained 
in any of the records of the Copyright Office or in other reference sources. 

(e)  Presumption as to Author’ s Death.—After a period of 95 years from 
the year of first publication of a work, or a period of 120 years from the year of its 
creation, whichever expires first, any person who obtains from the Copyright Office a 
certified report that the records provided by subsection ( d)  disclose nothing to 
indicate that the author of the work is living, or died less than 70 years before, is 
entitled to the benefits of a presumption that the author has been dead for at least 
70 years. Reliance in good faith upon this presumption shall be a complete defense 
to any action for infringement under this title. 
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หมดอายุก่อนปี 2047159 อย่างไรก็ตามอนุสัญญาเบิร์นกำหนดว่าการปราศจากประกาศเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมจะมีผลทำให้งานสร้างสรรค์ตกเป็นสมบัติสาธารณะแม้ว่าสำหรับ ทั้งนี้สำหรับงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 1978 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1989 ก็สามารถ
ป้องกันการสูญเสียการคุ้มครองดังกล่าวได้โดยวิธีการการจดทะเบียนความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ 
(Library of Congress) ภายใน 5 ปีของการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 1989 
ลิขสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ในผลงานจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับการแก้ไขในรูปแบบที่จับต้องได้ โดยไม่จำเป็นต้อง
มีการตีพิมพ์หรือจดทะเบียน และการขาดการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์จะไม่ทำให้งานตกเป็นสมบัติ
สาธารณะแต่อย่างใด160 

ทั้งนี้ ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตั้งแต่ปี 1923 ไดต้กเป็นสมบัติสาธารณะเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2019 ภายใต้กฎหมายการขยายระยะเวลาลิขสิทธิ์ (the Copyright Term Extension 
Act)161 งานสร้างสรรค์จากปี 1923 ที่ได้รับการระบุว่าเป็นสมบัติสาธารณะในช่วงนี้ ได้แก่ The 
Murder on the Links โด ย  Agatha Christie The Great American Novel น ว นิ ย า ย ข อ ง 
William Carlos Williams ซึ่งเป็นต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่องบัญญัติสิบประการโดย Cecil B. 
DeMille เพลงสรรเสริญ “Great Is Thy Faithfulness” และละครเพลงเรื่อง London Calling! 

 
159 United States Code, Title 17 

Section 303 - Duration of copyright: Works created but not published or 
copyrighted before January 1, 1978 

( a)  Copyright in a work created before January 1, 1978, but not 
theretofore in the public domain or copyrighted, subsists from January 1, 1978, and 
endures for the term provided by section 302. In no case, however, shall the term of 
copyright in such a work expire before December 31, 2002; and, if the work is 
published on or before December 31, 2002, the term of copyright shall not expire 
before December 31, 2047. 

(b) The distribution before January 1, 1978, of a phonorecord shall not for 
any purpose constitute a publication of any musical work, dramatic work, or literary 
work embodied therein. 

160 United States Copyright Office, Copyright Notice, p. 2-3, Retrieved April 22, 
2021 from https://www.copyright.gov/circs/circ03.pdf 

161 Center for the Study of the Public Domain, Public Domain Day 2022, p. 1, 
Retrieved April 22, 2021 from https://web.law.duke.edu/cspd/publicdomainday/2022/ 
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โดย Noel Coward162 และงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1924 ได้ตกเป็นสมบัติสาธารณะเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2020 163 

นอกจากนี้ยังมีกรณีเกี่ยวกับการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ตกเป็นสมบัติสาธารณะ โดยการ
อ้างถึงครั้งแรกอยู่ในกฎหมายที่เห็นชอบโดยสภาคองเกรส คือกฎหมายการแก้ไขการเช่าซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ปี 1990 (The Computer Software Rental Amendments Act of 1990) แม้ว่า
กฎหมายส่วนใหญ่จะได้รับการประมวลไวใ้นหมวด 17 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Title 17 
the United States Code) แต่ก็มีบทบัญญัติที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับ “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์สาธารณะ” (Public Domain Shareware)  

โดยในบทบัญญัติมาตรา 805164 มี เนื้อหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ (Recordation of Shareware) ซึ่งแบ่งเป็น 

 
162 Glenn Fleishman, “A Landslide of Classic Art Is About to Enter the Public 

Domain,” The Atlantic (April 2018), Retrieved April 22, 2021 from 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/04/copywritten-so-dont-copy-
me/557420/ 

163 Noel King and Jennifer Jenkins, 1924 Copyrighted Works to Become 
Part of the Public Domain, Retrieved April 22, 2021 from https://www.npr.org/2019/ 
12/30/792302139/1924-copyrighted-works-to-become-part-of-the-public-domain 

164 United States Code, Title 17. 
Section 805, Dec. 1, 1990, 104 Stat.  
5136, provided that: 
‘‘(a) In General.—The Register of Copyrights is authorized, upon receipt of 

any document designated as pertaining to computer shareware and the fee 
prescribed by section 708 of title 17, United States Code, to record the document 
and return it with a certificate of recordation. 

‘‘(b) Maintenance of Records; Publication of Information.—The Register of 
Copyrights is authorized to maintain current, separate records relating to the 
recordation of documents under subsection 

(a) , and to compile and publish at periodic intervals information relating 
to such recordations.  Such publications shall be offered for sale to the public at 
prices based on the cost of reproduction and distribution. 
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(a) หลักทั่วไป การลงทะเบียนลิขสิทธิ์จะได้รับอนุญาตเมื่อได้รับเอกสารใด ๆ  
ที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แชร์แวร์และค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยมาตรา 708 ของหัวข้อ 17 
ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาเพ่ือบันทึกเอกสารและส่งคืนเอกสารพร้อมใบรับรองการจดทะเบียน 

(b) การรักษาสภาพการจดทะเบียนและการเผยแพร่ข้อมูล การจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาในปัจจุบัน แยกบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเอกสารภายใต้ส่วน (a) และ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกดังกล่าวเป็นระยะ ๆ สิ่งที่จดทะเบียนดังกล่าวจะ
ถูกเสนอขายต่อสาธารณชนในราคาที่อิงตามต้นทุนของการทำซ้ำและการจัดจำหน่าย 

(c) การเก็บสำเนาในห้องสมุดรัฐสภา (The Library of Congress) ในกรณีของแชร์
แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติสาธารณะในการเลือกตั้งบุคคลที่บันทึกเอกสารภายใต้ส่วน (a) ต้องมีการ
ฝากสำเนาฉบับสมบูรณ์ที่สุด 2 ฉบับ (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 101 ของหมวด 17  แห่ง United 
States Code) ของคอมพิวเตอร์แชร์แวร์ที่แฝงไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อประโยชน์ของห้องอ่านหนังสือ (The Machine-Readable Collections Reading Room) ของ
ห้องสมุดรัฐสภา 

(d) ข้อบังคับ หากการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตไปสร้างข้อบังคับที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับการบริหารงานของทะเบียนภายใต้ส่วนนี้ การจดทะเบียนทั้งหมดที่ได้
จดทะเบียนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากบรรณารักษ์ของสภาคองเกรส 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือเพื่อให้สามารถยื่นคำร้องจดทะเบียน “แชร์แวร์ที่
มีลิขสิทธิ์สาธารณะ Copyrighted Computer Shareware” ได้ที่หอสมุดแห่งชาติ โดยสันนิษฐานว่า
แชร์แวร์จะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่
การเป็นสมบัติสาธารณะอาจเป็นการยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจมีผลในการ “รับรอง” 

 
‘ ‘ ( c)  Deposit of Copies in Library of Congress.—In the case of public 

domain computer software, at the election of the person recording a document 
under subsection (a) , 2 complete copies of the best edition (as defined in section 
101 of title 17, United States Code)  of the computer software as embodied in 
machine-readable form may be deposited for the benefit of the Machine-Readable 
Collections Reading Room of the Library of Congress. 

‘ ‘ (d)  Regulations.—The Register of Copyrights is authorized to establish 
regulations not inconsistent with law for the administration of the functions of the 
Register under this section. All regulations established by the Register are subject to 
the approval of the Librarian of Congress.’’ 
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ว่าผู้เขียนตั้งใจปล่อยซอฟต์แวร์ให้เป็นสมบัติสาธารณะ จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนไม่จำเป็นต้อง
ปล่อยซอฟต์แวร์ให้เป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุว่าสถานะสมบัติสาธารณะจะ
ได้รับการกำหนดโดยการจดทะเบียน ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลสนับสนุนข้อสรุปนี้ โดยการเปรียบเทียบย่อ
หน้า (a) และ (c) จะเห็นได้ว่าสภาคองเกรสแยกแยะแชร์แวร์ “สมบัติสาธารณะ” ว่าเป็นแชร์แวร์ชนิด
พิเศษ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านหลังจากกฎหมายการดำเนินการตามอนุสัญญาเบิร์นปี 1988 
(the Berne Convention Implementation Act of 1988) สภาคองเกรสจึงตระหนักว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ควรจะได้รับลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าสภาคองเกรส
ตั้งใจให้ผู้เขียนแชร์แวร์มีอำนาจในการเผยแพร่โปรแกรมของตนให้เป็นสมบัติสาธารณะ ซึ่งตีความ
ตามที่สำนักงานลิขสิทธิ์ในส่วนที่ 37 มาตรา 201.26 ของหลักจรรยาบรรณของสหพันธรัฐ (Chapter 
37 of the Code of Federal Regulations (37 CFR)§ 201.26)165 

 
165 Chapter 37 of the Code of Federal Regulations  

Section 201. 26 Recordation of Documents Pertaining to Computer 
Shareware and Donation of Public Domain Computer Software.  

(a) General. This section prescribes the procedures for submission of legal 
documents pertaining to computer shareware and the deposit of public domain 
computer software under section 805 of Public Law 101-650, 104 Stat. 5089 (1990). 
Documents recorded in the Copyright Office under this regulation will be included in 
the Computer Shareware Registry. Recordation in this Registry will establish a public 
record of licenses or other legal documents governing the relationship between 
copyright owners of computer shareware and persons associated with the 
dissemination or other use of computer shareware.  Documents transferring the 
ownership of some or all rights under the copyright law of computer shareware and 
security interests in such software should be recorded under 1 7  U.S.C.  2 0 5 , as 
implemented by § 201.4. 

(b) Definitions. 
( 1 )  The term computer shareware is accorded its customary meaning 

within the software industry. In general, shareware is copyrighted software which is 
distributed for the purposes of testing and review, subject to the condition that 
payment to the copyright owner is required after a person who has secured a copy 
decides to use the software. 
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ทั้ งนี้ กฎหมายการดำเนินการตามอนุสัญญากรุงเบิ ร์นปี  1988 (The Berne 
Convention Implementation Act of 1988) ระบุไว้ในมาตรา 2 ว่ากฎหมายฉบับนี้ “ไม่ให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับงานใด ๆ ที่เป็นสมบัติสาธารณะ”166 รายงานของคณะกรรมการสภาคองเกรส
อธิบายความหมาย ว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง แม้ว่าการกระทำเพียงส่วนเดียวที่กล่าวถึง 
“สมบัติสาธารณะ” ไม่ได้กล่าวถึงว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะอุทิศผลงานของตนให้เป็นสมบัติ
สาธารณะหรือไม่ รายงานส่วนที่เหลือของคณะกรรมการไม่ได้กล่าวว่ามีความตั้งใจให้ลิขสิทธิ์เป็น
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถทำลายได้ ซึ่งค่อนข้างใช้ภาษาที่หมายถึงการกำจัดพิธีการทางลิขสิทธิ์เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาเบิร์น (การไม่ปฏิบัติตามกลายเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเจรจาการค้า) และ
การลงทะเบียนเป็นทางเลือก คืออนุสัญญาเบิร์นไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้สิทธิของผู้เขียนในการอุทิศผลงานให้
เป็นสมบัติสาธารณะซึ่งตนมี (โดยอัตโนมัติ) ภายใตก้ฎหมายปี 1976167 

ในมาตรา 203 กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (Section 203 of the Copyright Act 
1976) ได้มีการกล่าวถึงการตกเป็นสมบัติสาธารณะด้วย แม้ว่าจะมีการสนับสนุนกฎหมายในการ
อนุญาตให้มีการอุทิศงานเพื่อเป็นสมบัติสาธารณะ แต่ก็ไม่สามารถมีสิทธิไม่จำกัดในการอุทิศผลงาน
สร้างสรรค์ให้เป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้เขียนงาน
ในการยกเลิก “การให้สิทธิ์ การโอนหรือการอนุญาตลิขสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่มีข้อยกเว้นหรือ
สิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์” ต่อมาอีก 35 ปีเว้นแต่งานนั้นจะเป็นงานที่ได้รับจ้าง168 

 
166 The Berne Convention Implementation Act of 1988 

Section 12 Works in the public domain. 
Title 17 , United States Code, as amended by this Act, does not provide 

copyright protection for any work that is in the public domain in the United States. 
167 Congress.Gov, H.R.4262 - Berne Convention Implementation Act of 

1988: 100th Congress (1987-1988), Retrieved April 22, 2021 from 
https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-bill/4262 

168 United States Copyright Office, Termination of Transfers and Licenses 
Under 17 U.S.C. §203, Retrieved March 25, 2021 from https://www.copyright.gov/ 
docs/203.html#:~:text=Section%20203%20of%20the%20Copyright,January%201%2C
%201978%20when%20certain 
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คดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งมาจากกรณี Computer Associates Int’l v. Altai, 982 F.2d 
693169 ซึ่งกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กรณีนี้กล่าวถึง
เรื่องสมบัติสาธารณะในประเด็นองค์ประกอบของงานที่นำมาจากสมบัติสาธารณะ ความเกี่ยวข้องกัน
ของการป้องกันกรณีที่ไม่เป็นธรรมเป็นเนื้อหาที่พบในสมบัติสาธารณะ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับการทำซ้ำและไม่สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายโดยผู้แต่งคนเดียวได้แม้ว่าจะรวมอยู่ในงานที่มี
ลิขสิทธิ์ก็ตาม ซึ่งกรณีเช่นว่านี้ ไม่เห็นเหตุผลที่จะยกเว้นหลักการนี้สำหรับองค์ประกอบของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนโปรแกรมที่เข้าถึงได้อย่างอิสระและสิ่ง
ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นศาลจึงต้องกรองเนื้อหานี้ออกจากโปรแกรมที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดก่อนที่จะทำ
การไต่สวนขั้นสุดท้ายในการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญ การพิจารณานี้ถือได้ว่า
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อาจตกเป็นสมบัติสาธารณะผ่าน “การแลกเปลี่ยนโปรแกรมที่เข้าถึงได้โดยเสรี
และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน” หรือโดยกลายเป็น “เรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์” ด้วยการ
พิพากษาตัดสินนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถอุทิศผลงานของตนให้เป็นสมบัติสาธารณะได้
เพียงแค่ติดป้ายกำกับไว้ หรือการอุทิศตนเพื่อสมบัติสาธารณะจำเป็นต้องมีการเผยแพร่งานอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งกรณีนี้อาจสร้างความแตกต่างกับกรณี Cyber Patrol ที่เปิดตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่
นำไปสู่การดำเนินคดีกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไดโ้อนลิขสิทธิ์ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
ซึ่งหากเจ้าของลิขสิทธิ์มีอำนาจที่จะเผยแพร่ผลงานของตนให้เป็นสมบัติสาธารณะก็จะไม่มีทางใดที่
เจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่จะหยุดการใช้ของโปรแกรมได้ ศาลอาจพิจารณาความพยายามที่จะละเมิด
สมบัติสาธารณะในกรณีนี้โดยการไม่ยอมรับคำฟ้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโปรแกรมไม่ได้รับการ
เผยแพร่ในวงกว้าง การพิจารณากฎหมายอย่างเป็นธรรม คือเจ้าของลิขสิทธิ์อาจเลือกที่จะเผยแพร่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นสมบัติสาธารณะหากสามารถสร้างสรรค์งานให้เป็นที่นิยมและเผยแพร่ใน
วงกว้างได้ 

4.1.1.5 หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)  
หลักการสิ้นสิทธิคือ การพิจารณาจากปัญหาที่ว่าเมื่อใดสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้เป็น

เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าที่ปล่อยสู่ท้องตลาดจะหมดไป ซึ่งมักจะอยู่ในเรื่องของการ
นำเข้าซ้อนเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้ถือได้ว่าหลักการสิ้นสิทธิเป็นการจำกัดสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยสิทธินั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้มีการจำหน่ายสินค้าหรือ
บริการออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก170 ด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าของสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

 
169 คดี  Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (2d 

Cir. 1992) 
170 Steven D. Anderman, op cit., p. 429. 
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และได้รับประโยชน์ตอบแทนความคิดสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นของตนเองนั่นเอง 
เพราะฉะนั้นการยินยอมให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาติดตามใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปได้
โดยไม่มีข้อจำกัดย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ได้กรรมสิทธิ์ในสินค้ามาอย่างถูกต้องใน
การที่จะใช้สอยหรือกระทำการใด ๆ ต่อตัวสินค้านั้นต่อไปโดยชอบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักการสิ้น
สิทธิจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณะชนทั่วไปให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย171 

ทั้งนี้ ในหลักการขายครั้งแรกปรากฏในคดี Bobbs-Merrill Co. v. Straus172  
ซึ่ง โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์กจำหน่าย และวางเงื่อนไขในการจำหน่ายโดยห้ามผู้ซื้อ
นำไปงานสร้างสรรค์ไปขายต่อต่ำกว่าราคาที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว โจทก์จึงนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล โดยศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าแม้เจ้าของลิขสิทธิ์จะวางเงื่อนไข
ในการจำกัดราคาแล้วก็ตามแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถใช้สิทธิหวงกันการจำหน่ายต่อในงาน
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวนับตั้งแต่มีการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีข้อกฎหมายบัญญัติอย่างชัดแจ้ง 
ทั้งนี้คำตัดสินในคดีข้างต้นเป็นการวางหลักประกันให้กับทั้งผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ซื้องาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงหากเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมิได้นำงานออกจำน่ายครั้งแรกนั้นผู้อื่นจะนำ
งานดังกล่าวไปจำหน่ายต่อมิได้ แต่เมื่อใดที่มีการจำหน่ายครั้งแรกแล้วผู้ได้มาซึ่งงานนั้นอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายจะปราศจากความเสี่ยงฐานละเมิดลิขสิทธิ์จากการนำงานนั้นไปจำหน่ายต่อ เนื่องจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจำหน่ายครั้งแรกแล้วจึงไม่ควรที่จะมีสิทธิห้ามผู้ ได้
ซื้องานสร้างสรรค์ในการขายงานนั้นอีก ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการวางหลักการขายครั้งแรก 
(First Sale Doctrine) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อในปี 1976 กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา 1976 
(Copyright Act of 1976 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจำหน่าย
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์สู่สาธารณะของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 106 (3)173 และหลักประกัน

 
171 World Intellectual Property Organization, Background Reading Material 

on the Intellectual Property, p. 221. 
172 คด ีBobbs-Merrill Co.v.Straus 210 U.S.339 28 S.Ct. 722 (1908) 
173 United States Code, Title 17 

Section 106 (3) - Exclusive rights in copyrighted works 
Subject to sections 107  through 122 , the owner of copyright under this 

title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: 
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สิทธิในการจำหน่ายงานต่อตามหลักการขายครั้งแรกซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้สำเนางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายนำงานนั้นไปจำหน่ายต่อได้โดยไม่ต้องขึ้นกับความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิต์ามที่บัญญัติใน
มาตรา 109 (a)174 

ทั้งนี้เงื่อนไขที่สำคัญในการใช้หลักการขายครั้งแรกนั้นจะบังคับใช้กับผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์
สำเนางานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่จะไม่ใช้กับการได้มาครอบครองจากการเช่า เช่าซื้อ ยืม หรือการได้มา
ด้วยวิธีอื่นใดอันมิใช่การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 109 (d)175 และประเด็นที่สำคัญคืองานที่
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถจะอ้างเรื่องหลักการขายครั้งแรกได้ นอกจากนี้หากมีการได้มาซึ่งสำเนา
งานสร้างสรรค์นอกสหรัฐอเมริกาแล้วจะนำเข้างานดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐอเมริกา หากเป็นการนำเข้า
เพื่อจำหน่ายซึ่งมิใช่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัว ผู้นำเข้าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ก่อนมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เยาว์ในการเผยแพร่งานของเจ้าของลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 602 (a) 176 ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1976 ของสหรัฐอเมริกา  

 
(3 ) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the 

public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; 
174 United States Code, Title 17 

Section 109 - Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular 
copy or phonorecord  

( a)  Notwithstanding the provisions of section 106( 3) , the owner of a 
particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person 
authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, 
to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. 

175 Copyright Act of 1976  
Section 109 (d)   
The privileges prescribed by subsections ( a)  and ( c)  do not, unless 

authorized by the copyright owner, extend to any person who has acquired 
possession of the copy or phonorecord from the copyright owner, by rental, lease, 
loan, or otherwise, without acquiring ownership of it. 

176 Copyright Act of 1976  
Section 602 (a) Importation into the United States, without the authority 

of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that 
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อย่างไรก็ตามเมื่องานสร้างสรรค์อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ความเสี่ยงของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมมีมากขึ้นในการที่งานดังดล่าวจะถูกคัดลอกและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งย่อมทำให้
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหายหายเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์จึง
ได้สร้างกลไกในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเข้ารหัสเพื่อป้องกันการ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิชอบและมีการกำหนดข้อสัญญาในรูปแบบการอนุญาตให้ใชสิทธิในงาน
สร้างสรรค์แทนที่จะเป็นสัญญาจำหน่ายซึ่งทำให้หลักการขายครั้งแรกไม่สามารถนำมาใช้ กับงาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากผู้บริโภคงานไม่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในงานดังกล่าว จึงไม่
สามารถนำงานนั้นไปจำหน่ายต่อ หรือ เผยแพร่สู่สาธารณะโดยปราศจากความยินยอมจากผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังที่ปรากฏในคดี Vernor v. Autodesk, Inc.177 ซึ่งศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยไม่
สามารถนำซอฟท์แวร์ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์มาจำหน่ายต่อผู้อื่นได้เนื่องจากสัญญาระหว่าง
โจทก์กับจำเลยมิได้เป็นสัญญาซื้อขายหากแต่เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เท่านั้น จำเลยจึง
ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ดังกล่าว จำเลยไม่สามารถอ้างหลักการขายครั้งแรกได้เนื่องจาก
จำเลยกระทำผิดสัญญาอนุญาต 
 

4.1.2 กฎหมายญี่ปุ่น 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2020 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและส่วน

สำคัญของการแก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020 โดยส่วนสำคัญส่วนแรกเกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัติในการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า “เว็บไซต์ปลิง” (Leech Websites) ซึ่งเป็นเว็บไซต์มีหน้าที่
นำข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ทรงสิทธิคนอื่นเพียงอย่างเดียวมา พร้อมกันนั้นทำหน้าที่จำหน่ายไฟล์ที่
ดาวน์โหลดหรือทำซ้ำมาเสร็จแล้วบางส่วนไปในตัวด้วย ซึ่งกรณีของ Torrent (การแลกเปลี่ยนไฟล์ใน
ลักษณะที่เป็นการทำงานแบบ Peer-to-Peer หรือ P2P) จะทำหน้าที่ในการแยกไฟล์ใหญ่ ๆ ไฟล์หนึ่ง
ออกเป็นหลายๆ ชิ้นด้วยกันเรียกว่า Pieces ซึ่งให้ผู้ใช้เชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlinks) ไปยังเนื้อหา
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากโดยเฉพาะการ์ตูน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ ไขและไม่อยู่ภายใต้คำสั่ งห้ ามหรือโทษทางอาญา 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขระบุว่าการให้ไฮเปอร์ลิงก์โดย “เว็บไซต์ปลิง” ดังกล่าวจะถือเป็นการ

 
have been acquired outside the United States is an infringement of the Exclusive 
Rights to distribute copies or phonorecords under section 106 

177 คด ีVernor v. Autodesk, Inc.  
United States Court of Appeals, Ninth Circuit Sep 10, 2010  
621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010) 
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ละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่ “เว็บไซต์ปลิง” ดังกล่าวชักจูงให้สาธารณชนเข้าสู่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือใช้
เป็นหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์จากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยสื่อสาธารณะ ดังนั้นการ
กระทำดังกล่าวอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามและโทษทางอาญา นอกจากนี้การดำเนินการของ “เว็บไซต์ปลิง” 
ดังกล่าวและการกระทำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ “เว็บไซต์ปลิง” 
ดังกล่าวถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไข การแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ส่วนสำคัญประการที่สองคือข้อกำหนดในการห้ามดาวน์โหลดงานที่  
อัปโหลดอย่างผิดกฎหมายหากทราบว่ามีการอัปโหลดงานดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย ก่อนการแก้ไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะมีเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามการดาวน์โหลดการบันทึกเสียงหรือการ
บันทึกวิดีโอเท่านั้น การแก้ไขโดยเพิ่มสาระสำคัญของงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครอง หากมี
การละเมิดศาลจะมีคำสั่งห้ามและกำหนดความรับผิดในการชดเชยความเสียหาย อีกทั้งการกระทำ
ดังกล่าวยังต้องรับโทษทางอาญาหากบุคคลนั้นกระทำการอย่างต่อเนื่องหรือซ้ำ ๆ178 

บทบัญญัติในการจัดการกับการคุ้มครองการอนุญาตใช้สิทธิ์ในกรณีที่มีการโอนลิขสิทธิ์ ก่อน
การแก้ไขการอนุญาตใช้สิทธิ์เป็นเพียงความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตใช้สิทธิ์ซึ่งไม่มีผลกับผู้รับโอนลิขสิทธิ์ การแก้ไขทำให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ประโยชน์จาก
ผลงานสร้างสรรค์ได้แม้ว่าจะมีการโอนลิขสิทธิ์ก็ตาม ซึ่งการแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ในวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 มีกรณีที่ช่างภาพขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้
ทวิตเตอร์ (Twitter) ที่ส่งต่อข้อความและรูปถ่ายของคนอื่นผ่านทวิตเตอร์หรือการรีทวิต (Retweet) 
ของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นที่ใช้รูปถ่ายของช่างภาพคนดังกล่าวเป็นรูปโปรไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
เนื่องจากผู้ใช้ที่รีทวีตรูปถ่ายละเมิดสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มา เนื่องจากเดิมรูปถ่ายระบุชื่อของช่างภาพ 
แต่ถูกตัดทอนโดยการรีทวีตเพื่อให้ชื่อของช่างภาพถูกตัดออก ศาลฎีกาของญี่ปุ่นถือว่าละเมิดสิทธิ์ใน
การระบุแหล่งความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาของงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการรีทวีต179 

โดยประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขกฎหมายสองฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ

 
178 ICLG.com, Copyright Laws and Regulations Japan 2022, Retrieved 

December 14, 2021 from https://iclg.com/practice-areas/copyright-laws-and-
regulations/japan 

179 Library of Congress, Japan: Supreme Court Says Retweeting Tweet with 
Photo Infringes Right of Attribution, Retrieved December 15, 2021 from 
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-09-23/japan-supreme-court-says-
retweeting-tweet-with-photo-infringes-right-of-attribution/ 



 127 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) กฎหมายทั้ งสองฉบับคือ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น (Japanese Copyright Law หรือ JCL) และกฎหมายต่อต้านการแข่งขัน
ที่ ไม่ เป็นธรรมของญี่ ปุ่ น  (Japanese Anti-Unfair Competition Law: JAUCL) โดยการแก้ ไข
กฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นมุ่งเน้นไปที่การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ปกป้องงาน
ภายใต้ลิขสิทธิ์ ในขณะที่การแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่นนั้นมุ่งเน้นไป
ที่ ก ารหลี ก เลี่ ย ง เทค โน โลยี ค วบ คุ ม การ เข้ าถึ ง  (The Circumvention of Access Control 
Technologies) เป็นหลัก180 

4.1.2.1 มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลย ี

การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ ไม่ถือเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี คือ ห้ามมิให้มีการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันเทคโนโลยี การ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถือเป็นความผิดทางอาญา การตรวจสอบเกี่ยวกับการทำงาน
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นจะพิจารณาว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมี
การทำงานหลักเพื่อให้เกิดการหลบเลี่ยงการปกป้องทางเทคโนโลยีหรือไม่ ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ของญี่ปุ่นที่ได้มีการแก้ไขนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านอุปกรณ์ (Anti-device Measure) 
ซึ่งเป็นการห้ามเฉพาะการจำหน่ายสินค้าป้องกันการทำซ้ำ (Anti-copy Devices) ที่ผิดกฎหมาย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 2 (xx) ของประเทศญี่ปุ่นกำหนด “มาตรการ
คุ้มครองทางเทคโนโลยี  (Technological Protection Measures: TPMs)” ว่าเป็น “มาตรการ
ป้องกันหรือยับยั้งการกระทำดังกล่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรม181 หรือลิขสิทธิ์ที่กล่าวถึงใน

 
180 Alana Maurushat, Christian S. Tacit and Ian R. Kerr, “Technological 

Protection Measures: Tilting at the Copyright Windmill,” Ottawa Law Review 34, 1 
(2002-2003): 7, Retrieved March 27, 2021 from https://www.researchgate.net/ 
publication/228171465_Technological_Protection_Measures_Tilting_at_the_Copyright
_Windmill 

181 Copyright Law of Japan 
Article 2 (xx) (xx) “ technological protection measures”  means measures 

that use electronic means, magnetic means, or other means that cannot be 
perceived through the human senses (referred to as “electronic or magnetic means” 
in the following item and item (xxii)) to prevent or deter a person from engaging in an 
action that constitutes infringement of an author’s moral rights or copyright as 
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มาตรา 17 วรรค (1) หรือสิทธิข้างเคียง” มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถูกกำหนดขึ้นอีกครั้งโดย
วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ คำว่า “เพื่อป้องกัน” ไม่ได้กำหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่คำว่า “ป้องกัน” ได้มีการกำหนดไว้ โดยหลักการ
แล้วการกระทำการหลบเลี่ยงมาตการทางเทคโนโลยีไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม
ห้ามกระทำการหลบเลี่ยงทางเทคโนโลยีในธุรกิจสินค้าผิดกฎหมาย  

ทั้งนี้ มาตรา 120 ทว ิมีการกำหนดโทษหากมีการกระทำที่ดังต่อไปนี ้
1) การผลิต โอนกรรมสิทธิ ให้ยืม นำเข้า เผยแพร่ต่อสาธารณะ อุปกรณ์ที่

ใช้ในการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี รวมทั้งครอบครองอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการโอน

 
referred to in Article 17, paragraph (1), of a print right, of a performer’s moral rights as 
referred to in Articles 89, paragraph ( 1) , or of neighboring rights as referred to in 
Article 89, paragraph (6) (hereinafter referred to as a “ copyright, etc.”  in this item, 
Article 30, paragraph (1), item (ii) and Article 120-2, item (i)) (deterring such an action 
means deterring a person from engaging in an action that constitutes infringement of 
a copyright, etc.  by causing a considerable barrier to arise as a result of such an 
action; the same applies in Article 30, paragraph (1), item (ii)) (excluding any measure 
taken to prevent or suppress such an action that is not based on the intentions of 
the person that owns the copyright, etc.), and that are taken using signals to which a 
machine that can be used to exploit a work, performance, phonogram, broadcast, or 
cablecast (hereinafter referred to as a “work, etc.”) will have a specific reaction if the 
work, etc.  is exploited ( this includes if an action is taken that constitutes an 
infringement of the moral rights of the author or performer when taken without the 
consent of the author or the performer), by recording such signals onto a recording 
medium along with the sounds or images of a work, performance, or phonogram, or 
by transmitting such signals along with the sounds or images of a broadcast or 
cablecast; or by converting the sounds or images of a work, performance, or 
phonogram and recording them onto a recording medium or converting the sounds 
or images of a broadcast or cablecast and transmitting them, so that a machine that 
can be used to exploit that work, etc. will need to make a specific conversion when 
the work, etc. is exploited; 
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กรรมสิทธิ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ยืม ตลอดจนทำซ้ำ และจำหน่ายโปรแกรมที่ใช้เพื่อละเมิด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลย1ี82  

2) การประกอบธุรกิจในลักษณะที่ให้บริการในการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีต่อสาธารณะ 

3) การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อแสวงหา
กำไรจากการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทางศีลธรรม สิทธิข้างเคียง  

โดยการกระทำข้างต้นนั้นมีโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสามปี หรือปรับไม่น้อยกว่าสามล้าน
เยน หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
182 Copyright Law of Japan  

Article 120bis.  
The following shall be punishable by imprisonment for a term not 

exceeding three years or a fine not exceeding three million Yen, or both: 
( i) any person who transfers to the public the ownership of, or lends to 

the public, manufactures, imports or possesses for transfer of ownership or lending 
to the public, or offers for the use by the public, a device having a function for the 
circumvention of technological protection measures (such a device includes such a 
set of parts of a device as can be easily assembled) or copies of a program having a 
function for circumvention of technological protection measures, or transmits 
publicly or makes transmittable such program (such making transmittable is limited 
to that made for offering to use for the purpose of enabling an act of infringing 
copyright, etc. by means of a circumvention of technological protection measures, in 
the case where such device or program has also another function); 

( ii)  any person who, as a business, circumvents technological protection 
measures in response to a request from the public; 

(iii) any person who, for profit-making purposes, does an act considered to 
constitute an infringement on Moral rights of authors, copyright, Moral rights of 
performers or neighboring rights under the provisions of Article 113, paragraph (3); 

(iv) any person who, for profit-making purposes, does an act considered to 
constitute an infringement on copyright or neighboring rights under the provisions of 
Article 113, paragraph (5). 
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จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นมี
เจตนารมณ์ในการลงโทษผู้กระทำละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม 
มีข้อน่าสังเกตว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายญี่ปุ่นนี้ จำเป็นต้อง
เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาจากคำนิยามตามบทบัญญัติแล้ว ไม่ปรากฏว่า
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะต้องเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังนั้น 
จึงพิเคราะห์ได้ว่าแม้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าถึงและ
ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวก็ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายญี่ปุ่นอยู่ หากผู้ใด
ทำการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีดังกล่าว ผู้นั้นก็มีความผิดฐานละเมิดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยี ซึ่งหากตีความเช่นว่าแล้วการบังคับใช้กฎหมายย่อมเป็นไปในลักษณะที่มุ่งลงโทษ
ผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด และอาจพิจารณาได้ว่าการบัญญัติกฎหมายเรื่องมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ
มากกว่าผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องข้อยกเว้นของการคุ้มครองมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี ไม่ปรากฏว่ามีข้อยกเว้นในเรื่องดังกล่าวในกฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด จึงเป็นที่น่าสังเกต
อย่างยิ่งว่า หากมีการละเมิดมาตรการเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงหรือ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ในกรณีที่เป็นการ
ใช้งานโดยธรรมแล้ว จะมีความผิดฐานละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตามมาตรา 120 ทวิ 
หรือไม่ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งกำหนดว่าการใช้งานโดยธรรมที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้นจะส่งผลให้เป็นการยกเว้นความผิดฐานละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีด้วย 

เมื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทำซ้ำเพื่อการใช้ส่วนตัว (Reproduction for 
Private Use) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับใช้เพื่อเป็นข้อยกเว้นการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีแล้วนั้น สามารถอนุมานถึงการใช้และการตีความกฎหมายได้ว่า เมื่อพฤติการณ์
แห่งการกระทำต้องด้วยมาตรา 30 (1) แล้ว183 ก็ไม่สามารถอ้างถึงการใช้งานที่เป็นธรรมได้ ดังนั้น  

 
183 Copyright Law of Japan  

Article 30 (1) Except in the following cases, a user may reproduce a work 
that is subject to copyright (hereinafter in this Subsection referred to as a “work”) if 
the reproduction is for personal or family use or for any other use of a similarly 
limited scope (hereinafter referred to as “private use”): 

( i)  a user reproduces a work by means of an automated duplicator 
(meaning a device with a function for making reproductions, all or most of whose 
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จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากมาตรา 30 (1) และมาตรา 30 (2)184 จะเห็นได้
ว่าบทบัญญัตินี้ได้ถูกเพิ่มขึ้นเพื่อปรับใช้กับงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในบริบทดิจิทัล โดยในกรณีที่การ
ทำซ้ำในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจากการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เมื่อไม่สามารถอ้างว่า
เป็นการทำซ้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ จึงเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้การ

 
instruments for making the reproductions are automated)  that has been set up for 
use by the public; 

( ii)  the reproduction of the work has become possible due to the 
circumvention of technological protection measures (meaning that the removal or 
alteration ( excluding removal or alteration due to technological constraints 
accompanying the conversion of recording or transmission systems)  of the signals 
provided for in Article 2, paragraph (1) , item ( xx)  or the restoration of sounds or 
images of a work, performance, phonogram or broadcast or cablecast which has 
been converted so as to necessitate a specific conversion as prescribed in that item 
(other than a restoration made based on the intentions of the person that owns the 
copyright, etc.) makes it possible to take an action that the technological protection 
measures pre-vent or makes it so that a barrier no longer arises as a result of an 
action that the technological protection measures deter; the same applies in Article 
120-2, items (i) and (ii)) or a barrier to reproduction of the work no longer arises as a 
result of that circumvention, and the user reproduces the work in the knowledge of 
this fact; 

184 Copyright Law of Japan  
Article 30 (2) A person who, for private use, records the sound or visuals 

of a work in a digital format, on a digital sound or visual recording medium that is 
provided for by Cabinet Order, by means of a machine with digital sound or visual 
recording functions (excluding a machine with special performance capabilities for 
use in the broadcasting business or other special performance capabilities that are 
generally not offered for private use, and also excluding a telephone with a sound 
recording function or any other machine with sound or visual recording functions 
incidental to its primary function) which is provided for by Cabinet Order must pay a 
reasonable amount of compensation to the copyright owner. 
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ใช้งานโดยส่วนตัวจะเป็นการใช้งานโดยจำกัดกลุ่มผู้ใช้ และมิได้มีเจตนาทุจริตก็ตาม แต่หากมีการ
ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หรือทำการถอดแบบในงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ผู้กระทำ
ดังกล่าวก็มิอาจอ้างได้ว่าการใช้งานส่วนตัวนั้นเป็นการใช้งานโดยธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็น
บทบัญญัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดและสะท้อนให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิมากจนอาจเป็น
การยากที่สาธารณะจะได้ประโยชน์จากการใช้งานโดยส่วนตัวซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติการณ์การใช้งานโดย
ธรรม หากงานสร้างสรรค์นั้นมีมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึง  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 30 (1) ( iii) แล้วจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว
นอกจากเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับลักษณะของสื่อในยุคดิจิทัลแล้ว ยังเป็นกรณีที่คำนึงถึง
รายละเอียดในเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่มีความทันสมัย โดยมาตรานี้ได้กำหนดว่าการส่ง
ข้อมูลที่มีลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เพียงแต่กระทำภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติการณ์ที่มี
ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วย185 

ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่า มาตรา 30-4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศ
ญี่ปุ่น186 ได้กำหนดว่าการใช้งานสร้างสรรค์ที่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว หากมีการใช้งาน

 
185 Copyright Law of Japan  

Article 30 (1) (iii) the work is received via an automatic public transmission 
that infringes a copyright ( including an automatic public transmission that is 
transmitted abroad and that would constitute a copyright infringement if it were 
transmitted in Japan) , and the user records the sounds or visuals of the work in 
digital format, in the knowledge of this fact. 

186 Copyright Law of Japan  
Article 30-4 It is permissible to exploit a work, in any way and to the 

extent considered necessary, in any of the following cases, or in any other case in 
which it is not a person’s purpose to personally enjoy or cause another person to 
enjoy the thoughts or sentiments expressed in that work; provided, however, that 
this does not apply if the action would unreasonably prejudice the interests of the 
copyright owner in light of the nature or purpose of the work or the circumstances of 
its exploitation: 

( i)  if it is done for use in testing to develop or put into practical use 
technology that is connected with the recording of sounds or visuals of a work or 
other such exploitation; 
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ดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อการทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี หรือการใช้งาน
ในทางปฏิบัติ ในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการบันทึกภาพและเสียง หรือเพื่อการประโยชน์อื่น ๆ ในงาน
ดังกล่าวนั้น ถือว่าการใช้เพื่อการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นเป็นการใช้งานโดยธรรม ซึ่งจาก
บทบัญญัติมาตรา 30-4 นี้จะเห็นว่า กฎหมายญี่ปุ่นนำหลักการใช้งานโดยธรรมเป็นกลไกสร้างความ
ยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านการบันทึกภาพและเสียง เพราะเทคโนโลยี
ดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนางานสร้างสรรค์ด้านอ่ืนอีกด้วย 

ในกฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น (Japanese Anti-Unfair 
Competition Law หรือ  JAUCL) ได้มีคำจำกัดความของวิธีการควบคุม  (จำกัด)ทางเทคนิค 
(Technical Restriction Means) โดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถูกอ้างถึงใน กฎหมายต่อต้าน
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ว่า “วิธีการควบคุมทางเทคนิค” โดยในมาตรา 2 (5) 187 ให้คำ

 
( ii)  if it is done for use in data analysis ( meaning the extraction, 

comparison, classification, or other statistical analysis of the constituent language, 
sounds, images, or other elemental data from a large number of works or a large 
volume of other such data; the same applies in Article 47-5, paragraph (1), item (ii)); 

( iii)  if it is exploited in the course of computer data processing or 
otherwise exploited in a way that does not involve what is expressed in the work 
being perceived by the human senses ( for works of computer programming, such 
exploitation excludes the execution of the work on a computer), beyond as set forth 
in the preceding two items. 

187 Japanese Anti-Unfair Competition Law 
Article 2 ( 5) .  “ Technical restriction means”  is a means for restricting 

playing of vision or audio or executing of programs, or recording thereof, by 
electromagnetic method that is, a method of recording or transmitting signals to 
which playing devices specifically respond, together with vision, audio or programs, or 
a method of recording or transmitting in recording media by converting vision, audio 
or programs to those of which playing devices need to be specifically converted. 

Among these, this item excludes those used by other people for 
preventing others than specific people from playing vision and audio or executing 
programs, or recording vision, audio or programs) (in the brackets in the beginning of 
Article 2 (1) (x)), which are subject to Article 2 (1) (i)). 
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จำกัดความของวิธีการควบคุมทางเทคนิคว่า “หมายถึงวิธีที่ ใช้แม่ เหล็กไฟฟ้า (วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีแม่เหล็ก หรือวิธีการอื่นที่ไม่สามารถยืนยันได้ด้วยการรับรู้ของมนุษย์) เพื่อควบคุม
การรับชมภาพและการฟังเสียง การทำงานของโปรแกรมหรือการบันทึกภาพเสียงหรือโปรแกรม […]” 
(หรือวิธีอื่น ๆ) วิธีการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงผลงานเป็นหลัก (เพื่อควบคุม
การดูภาพและฟังเสียง”) อีกทั้งข้อกำหนดนี้ยังรวมถึงวิธีการที่จำกัด “การบันทึกภาพ เสียงหรือ
โปรแกรม” ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นฟังก์ชันการควบคุมการคัดลอก (การควบคุมการใช้งาน)  และยัง
กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงทางเทคโนโลยีในธุรกิจสินค้าผิดกฎหมาย (Business of Trafficking in 
Circumventing Technology) โดยใน กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่นห้าม
เฉพาะการตระเตรียมการเท่านั้นและไม่ใช่กฎหมายการหลีกเลี่ยง ซึ่งในมาตรา 2 ของ กฎหมาย
ดังกล่าวห้ามมิให้มีการตระเตรียมการทั้งสองอย่างนั้น  

โดยมาตรา 2 (1) (x) ประการแรกระบุว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม “ในการ
ถ่ายทอดส่งมอบ จัดแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลำเลียง จำหน่าย ส่งออกหรือนำเข้าอุปกรณ์ 
(รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์ดังกล่าว) ที่มีหน้าที่ป้องกันผลกระทบของวิธีการจำกัดทาง
เทคนิคและทำให้สามารถดูภาพและฟังเสียงได้ ดำเนินการโปรแกรมหรือบันทึกภาพ เสียง ห รือ
โปรแกรมที่ถูกจำกัดทางเทคนิค รวมถึงข้อจำกัดที่ใช้ในธุรกิจ […]”188 

ตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ ไม่ เป็นธรรมของญี่ปุ่นนี้
ครอบคลุมถึงเรื่อง “กฎหมายการยกเลิกการขาย  Macrovision ซึ่งใช้ลบ Copyguard (วิธีการ 
Macrovision) ที่ ใช้ ใส่ ในภาพยนตร์  รูปภาพ ฯลฯ เช่น เดียวกับในกรณี ของ CSS (Content 

 
188 Japanese Anti-Unfair Competition Law 

Article 2 (x) the act of transferring, delivering, displaying for the purpose of 
transfer or delivery, exporting, importing, or providing through a telecommunications 
line Things created by the acts listed in item ( iv)  to the preceding item ( limited to 
acts of using a Technical Secret (meaning Trade Secrets which constitute technical 
information; the same applies hereinafter) ; hereinafter referred to as an “ act of 
unauthorized use” in this item) (excluding an act of transferring, delivering, displaying 
for the purpose of transfer or delivery, exporting, importing, or providing through a 
telecommunications line the Things by a person who has received the Things by 
transfer (limited to persons who, at the time of receiving the Things by transfer, had 
no knowledge that they were created by an act of unauthorized use, and such lack 
of knowledge was not due to gross negligence)); 
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Scrambling System) ซึ่งแนบมากับวิดีทัศน์ (DVD) ในขั้นตอนการผลิต กฎหมายการขายเครื่องจักร 
(ยกเว้นเครี่องแสดงผลที่ไม่อนุญาตให้ถอดรหัส) ที่ถอดรหัสที่อยู่ในเนื้อหาอย่างผิดกฎหมาย 

ตัวอย่างนี้อาจยืนยันได้ว่ากฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ยังตอบ
คำถามเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมการใช้ (โดยเฉพาะการควบคุมการคัดลอก) และไม่
เพียงแต่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึงเท่านั้นมาตรา 2 (1) (11) (xi) ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการ “ถ่ายทอด ส่งออก จัดแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอด ส่งออก 
(รวมถึงเครื่องมือที่ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าว) ที่มีเพียงฟังก์ชั่นในการป้องกันผลกระทบของวิธีการ
ควบคุมทางเทคนิคและทำให้สามารถดูภาพและฟังเสียงได้ เรียกใช้งานโปรแกรมหรือบันทึกภาพ เสียง
หรือโปรแกรมที่ถูกจำกัดโดยวิธีการควบคุมทางเทคนิคที่ใช้ในธุรกิจเพื่อไม่อนุญาตให้ดูภาพและฟัง
เสียง การดำเนินการของโปรแกรมการบันทึกภาพ เสียงหรือโปรแกรมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่
ระบุ […]”189 

 
189 Japanese Anti-Unfair Competition Law 

Article 2 (xi) 
the act of transferring, delivering, displaying for the purpose of transfer or 

delivery, exporting, or importing, a device (including a machine that incorporates the 
device and a set of parts for the device that can be easily assembled) which makes it 
possible to view images, hear sound, or run Programs, or record images, sound, or 
Programs (hereinafter referred to as “ to view images, etc.”  in this item)  which are 
restricted by Technological Restriction Measures that are used for business purposes 
(excluding Technological Restriction Measures used by another person to restrict all 
but specific persons from viewing images, hearing sound, or running Programs, or 
recording images, sounds, or Programs) , by interfering with the effectiveness of the 
Technological Restriction Measures, or a recording medium on which a Program with 
the function (including a combination of the Program with other Programs) has been 
recorded or a machine on which a Program with the function ( including a 
combination of the Program with other Programs)  has been stored; or the act of 
providing a Program with the function through a telecommunications line ( if the 
device or Program has a combination of functions other than the relevant function, 
this is limited to acts done in order to provide the device or Program for the purpose 
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ในลำดับต่อไป ผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหาของการยกเลิกบริการโทรทัศน์แบบสมัคร
สมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการกระจาย
สัญญาน ฯลฯ ของอุปกรณ์ที่หลบเลี่ยง “อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการแข่งขันในการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่าน
สัญญาณดาวเทียมแบบเข้าทำสัญญาเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลการแพร่เสียงแพร่ภาพทาง
เคเบิลแบบสมัครสมาชิกและบริการแบบจ่ายค่าบริการต่อการรับชมเพื่อให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่
เข้าทำสัญญาไม่สามารถรับชมเนื้อหานั้นได้” 

อีกทั้งตามกฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น มาตรา 11 (1) (7) ยังมี
ข้อยกเว้นสำหรับข้อห้ามทั่วไปซึ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ
ทดสอบหรือการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยกฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น มีเฉพาะ
มาตรการต่อต้านอุปกรณ์และไม่ได้ห้ามการกระทำที่เป็นการหลีกเลี่ยง สิ่งที่น่าสนใจคือดูเหมือนว่าการ
ผลิตอุปกรณ์หลบเลี่ยงจะไม่เป็นสิ่งต้องห้าม190 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้การเข้าถึงและการทำซ้ำแยก
ออกจากกันให้มากที่สุด โดยแบ่งลักษณะการกระทำเป็นสองประการ คือ 

ประการแรก การส่งเนื้อหาแบบโต้ตอบที่มีลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นการส่งผ่าน
โดยบุคคลที่ส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ใช่เป็นการไดม้า (หรือเข้าถึง) ข้อมูลที่กำหนดเองโดยสาธารณะ 

ประการที่สอง ศาลแขวงโตเกียวได้มีการตัดสินมาตรการทำซ้ำชั่วคราวหรือการจัดเก็บใน
ระบบชั่วคราว เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยการสุ่มของคอมพิวเตอร์ ไม่ถือเป็นการทำซ้ำใน
รูปแบบที่จับต้องได้เนื่องจากไม่ใช่การทำซ้ำที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในอนาคต เนื่องจากไม่เกิดซึ่งสำเนางาน 

4.1.2.1 ข้อมูลบริหารสิทธิ์ ขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธ ิ

 
of making it possible to view images, etc. by interfering with the effectiveness of the 
Technological Restriction Measures); 

190 Japanese Anti-Unfair Competition Law 
Article 1 1  (1 )A person who filed a petition for a Protective Order or a 

person to whom a Protective Order has been issued may file a motion to rescind the 
Protective Order with the court where the case record is kept (when no such court 
exists, the court that issued the Protective Order) on the grounds that a requirement 
prescribed in the preceding Article, paragraph (1 ) has not been met or is no longer 
being met. 
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พ ระราชบัญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ ได้ ให้ ค ำนิ ย าม  “ข้ อมู ลการบริห ารสิ ท ธิ์  (Rights 
Management Information: RMI)” โดยให้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางศีลธรรมหรือลิขสิทธิ์ที่ให้
ไว้ในมาตรา 17 วรรค (1)191 หรือสิทธิที่อ้างถึงในมาตรา 89 วรรค (1) ถึง (4) ซึ่งอยู่ภายใต้ (ก) (ข) 
หรือ (ค) และซึ่งถูกบันทึกลงในสื่อบันทึกพร้อมกับเสียงหรือภาพของงานสร้างสรรค์ การแสดง หรือสิ่ง
บันทึกเสียง หรือแพร่ภาพแพร่เสียงไปพร้อมกัน ด้วยเสียงหรือภาพของการออกอากาศหรือเคเบิลทีวี 
(ยกเว้นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้สำหรับการประเมินวิธีการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ ฯลฯ สำหรับการ
จัดการด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากงาน ฯลฯ หรือสำหรับการริหาร
อื่น ๆ ของงาน ฯลฯ (จำกัดเฉพาะการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์)) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทางแม่เหล็ก: (ก) ข้อมูลที่ระบุงาน ฯลฯ เจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องที่ เกี่ยวข้อง และรายการอื่นใดที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเง่ือนไขของการแสวงหาผลประโยชน์ หากการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ฯลฯ ได้รับอนุญาต (ค) ข้อมูลที่ช่วยให้บุคคลสามารถระบุ
รายละเอียดที่อ้างถึงใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้นโดยการตรวจสอบกับข้อมูลอื่น ๆ192 

 
191 Copyright Law of Japan 

Article 1 7  ( 1 )  The author of a work enjoys the rights provided for in 
paragraph 

( 1 )  of the following Article; Article 1 9 , paragraph ( 1 ) ; and Article 2 0 , 
paragraph (1 ) (hereinafter referred to as the “moral rights of an author”, as well as 
the rights pro-vided for in Articles 2 1  through 2 8  ( hereinafter referred to as a 
“copyright”. 

192 Copyright Law of Japan 
Article 89 (1) Performers enjoy the rights provided for in Article 90-2, para-

graph (1) and Article 90-3, paragraph (1) (hereinafter referred to as “moral rights of 
performers”) and the rights provided for in Article 91, paragraph (1); Article 92, para-
graph (1) ; Article 92-2, paragraph (1) ; Article 95-2, paragraph (1) ; and Article 95-3, 
paragraph (1) , as well as the right to remuneration provided for in Article 94-2 and 
Article 95-3, paragraph (3) and the right to secondary use fees provided for in Article 
95, paragraph (1). 

(2)  Producers of phonograms enjoy the rights provided for in Articles 96 
and 96-2; Article 97-2, paragraph (1) ; and Article 97-3, paragraph (1) , as well as the 
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ในปี 2542 ญี่ปุ่นมีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเพิ่มมาตรการควบคุมการ
หลบเลี่ยงมาตรการปกป้องทางเทคโนโลยี  (Circumvention of Technological Protection 
Measures) และปกป้องข้อมูลการบริหารสิทธิ์ (Rights Management Information: RMI) เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลและระบบเครือข่าย ในขณะที่ขยายสิทธิ์ใน
งานนิทรรศการภาพยนตร์ (Rights of Cinematographic Presentation) กำหนดสิทธิ์ในการโอน 
(Right of Assignation) และยกเลิกมาตรา 14 ของบทบัญญัติเพิ่มเติม (การยกเลิกมาตรการชั่วคราว
ที่จำกัดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการทำซ้ำการแสดงดนตรีโดยใช้การบันทึกเสียง)193 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กำหนด การห้ามการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
บริหารสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
เงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลดิจิทัล น้ันถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดข้ อมูลการบริหารสิทธิ์ปรากฏในหมวด 7 แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยในมาตรา 113 (4) กำหนดว่าการกระทำดังต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ
ทางศีลธรรมของผู้เขียน ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียงที่มีข้อมูลการบริหาร
สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 

(i) การเพิ่มขอ้มูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้เป็นข้อมูลการบริหารสิทธิ์  
 

right to secondary use fees provided for in Article 97, paragraph (1) and the right to 
remuneration provided for in Article 97-3, paragraph (3). 

(3) Broadcasters enjoy the rights provided for in Articles 98 through 100. 
(4) Cablecasters enjoy the rights provided for in Articles 100-2 to 100-5. 
( 5)  Enjoyment of the rights referred to in the preceding paragraphs 

requires no formalities. 
(6) The rights referred to in paragraphs (1) to (4) (except the moral rights of 

per-formers as well as the right to remuneration and the right to secondary use fees 
referred to in paragraphs (1) and (2)) are called neighboring rights. 

(Connection between the Rights of Authors and Neighboring Rights) Article 
90 The provisions of this Chapter must not be interpreted as affecting the protection 
of the rights of authors 

193 Japan Patent Office, Outline of the Japanese Copyright Law, p. 7, 
Retrieved August 18, from https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/ 
training/textbook/document/index/Copyright_Law.pdf 
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(ii) การจงใจลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์ (ยกเว้นกรณีเนื่องจาก
ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปลงวิธีการบันทึกหรือถ่ายทอด และกรณีอื่น ๆ ที่พบว่าสิ่ง
นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของการแสวงประโยชน์จากงานสร้างสรรค์หรือการ
แสดง ฯลฯ) 

(iii) การจำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย สำเนาของงานสร้างสรรค์หรือการ
แสดง ฯลฯ โดยรู้ว่าการกระทำที่อ้างถึงก่อนหน้านี้ได้กระทำไปแล้วในงานสร้างสรรค์หรือการแสดงนั้น 
ฯลฯ หรือการแพร่ภาพสู่สาธารณะหรือจัดให้มีการแพร่ภาพงานอันมีลิขสิทธิ์หรือการแสดงดังกล่าว 
เป็นต้น โดยรูถ้ึงการกระทำดังกล่าว194 

4.1.2.3 งานทีไ่ม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) 
กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งกำหนดไว้เป็นกรณีหนึ่งเนื่องจากเหตุเช่นไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ประพันธ์ งานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือผลงานที่เปิดเผยหรือนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน
เป็นระยะเวลานานแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ประพันธไ์ด ้แม้จะใช้ความพยายามอย่างมากก็ตาม บุคคลอื่น
อาจใช้ประโยชน์จากงานในลักษณะที่กำหนดให้ ในการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory License)  
โดยกรรมาธิการของหน่วยงานวัฒนธรรม (Commissioner of the Agency for Cultural Affair) 

 
194 Copyright Law of Japan 

Article 113 (4) The following acts are deemed to constitute infringement 
of the moral rights of the author, the copyright, the moral rights of the performer, or 
the neighboring rights to which the relevant rights management information pertains: 

( i)  the intentional addition of false information as rights management 
information; 

(ii) the intentional removal or alteration of rights management information 
(excluding when this is due to technological constraints involved in the conversion of 
recording or transmission methods and any other case in which this is found to be 
unavoidable in light of the purpose and circumstances of the exploitation of the 
work or performance, etc.); 

( iii)  the distribution, importation, or possession for the purpose of 
distribution, of copies of a work or performance, etc. with the knowledge that an act 
referred to in one of the preceding two items has been carried out on such work or 
performance, etc. , or the transmission to the public or making available for 
transmission of such work or performance, etc. with knowledge of such an act. 
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หลังจากที่ได้ฝากค่าตอบแทน (Compensation) ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในจำนวนที่กรรมการกำหนดไว้
เท่ากับอัตราค่าใชส้ิทธิปกติ (Ordinary Rate of Royalties)195 

บุคคลใดที่ต้องการจะได้รับการบังคับใช้สิทธิตามมาตรา 67 วรรค (1) จะต้องยื่นคำ
ร้องต่ออธิบดีกรมวัฒนธรรมซึ่งระบุรายละเอียดลักษณะที่บุคคลดังกล่าวพยายามใช้ประโยชน์จากงาน
สร้างสรรค์และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด ตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาเบื้องต้นที่แสดงว่าติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้และเอกสารตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด196 

ในกรณีที่ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ ประเทศญี่ปุ่นจะมีระบบ
สัญญาอนุญาตภาคบังคับสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้อำนาจการ
พิจารณาคดีที่ออกโดยผู้บัญชาการหน่วยงานกิจการวัฒนธรรม (the Japan Copyright Office (JCO) 
of the Agency for Cultural Affairs (ACA)) จะให้การบังคับใช้สิทธิ์สำหรับการใช้งานดังกล่าวตาม
กฎหมาย 

ในปีงบประมาณ 2018 สำนักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น (the Japan Copyright Office: 
JCO) ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์จำนวน 35,816 ซึ่งเป็นผลงานใน
หนังสือหรือสำหรับการแสดงในรายการออกอากาศและอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นในปีงบประมาณ 2017 

 
195 Copyright Law of Japan  

Article 67 (1) In a case prescribed by Cabinet Order as one in which, due 
to reasons such as the author being unknown, the author of a work that has been 
made public or a work that has clearly been made available or presented to the 
public for a considerable period of time cannot be contacted even after a 
considerable effort, a person may exploit that work in the manner provided for in a 
compulsory license is-sued thereto by the Commissioner of the Agency for Cultural 
Affairs, after depositing compensation for the copyright owner in an amount fixed by 
the Commissioner as equivalent to the ordinary rate of royalties. 

196 Copyright Law of Japan 
Article 67 (3)  A person that seeks to be issued the compulsory license 

referred to in para-graph (1)  must submit to the Commissioner of the Agency for 
Cultural Affairs an ap-plication detailing the manner in which that person seeks to 
exploit the work and other particulars designated by Cabinet Order, and attaching 
materials to support a prima facie showing that the copyright owner cannot be 
contacted and the materials designated by Cabinet Order. 
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เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ระบบการพิจารณาคดีได้ง่ายขึ้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาคดีได้รับ
การแก้ไขโดยกฎหมายของรัฐบาลจาก 13,000 เยนเป็น 6,900 เยนตามผลการดำเนินงานของขั้นตอน
การพิจารณาคดีล่าสุด ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2018197 

นอกจากนี้ สำนักงานลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น (the Japan Copyright Office: JCO) ยังมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบโครงการใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูลบริหารสิทธิของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2017 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้การบริหารจัดการสิทธิ์ในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ราบรื่นย่ิงขึ้น 

4.1.2.4 หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)  
หลั กการสิ้ น สิ ท ธิ ในกฎหมายญี่ ปุ่ น นั้ น ป รากฏอยู่ ในมาตรา 26-2198 ของ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประพันธ์มีสิทธิแต่ผู้ เดียวในการนำเผยแพร่ผลงาน  
ต่อสาธารณะโดยโดยโอนกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือสำเนางาน (นอกเหนือจากงานภาพยนตร์) แต่สิทธิ
แต่ผู้เดียวในการจำหน่ายดังกล่าวจะสิ้นไปเมื่อมีการการโอนกรรมสิทธิ์ในงานนั้นไม่ว่าจะในหรือนอก
ประเทศญี่ปุ่นของผลงานต้นฉบับหรือสำเนาโดยผู้ทรงสิทธิ์ จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าหลักการสิ้นสิทธิของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นนั้นใช้หลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศ ที่ไม่ว่าการจัดจำหน่ายผลงานของผู้ทรง
สิทธินั้นจะเกิดขึ้นไม่ว่าในหรือนอกประเทศญี่ปุ่นก็ตาม ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถห้ามผู้อื่นไม่ให้จำหน่าย
งานต่อนั้นได้อีก  

ในมาตรา 26-2 (2) กำหนดว่า บทบัญญัติของย่อหน้าก่อนหน้านี้จะใช้ไม่ได้หากมีการ
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนโดยการโอนต้นฉบับหรือสำเนาที่อยู่ในหมวดหมู่ ที่กำหนดไว้สำหรับ
รายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปน้ี199 

 
197 Copyright Research and Information Center, Copyright System in Japan, 

Retrieved December 15, 2021 from https://www.cric.or.jp/english/csj/csj3.html 
198 Copyright Law of Japan 

Article 26-2 (1) The author of a work (except a cinematographic work; the 
same applies hereinafter in this Article)  has the Exclusive Rights to make that work 
available to the public through the transfer of the original work or a copy of the work 
( if the work is one that has been reproduced in a cinematographic work, this 
excludes making that work available to the public through the transfer of a copy of 
the cinematographic work; the same applies hereinafter in this Article). 

199 Copyright Law of Japan  
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1) งานต้นฉบับหรือสำเนาของงานที่โอนสู่สาธารณะโดยบุคคลที่เป็น
เจ้าของสิทธิที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าน้ีหรือบุคคลที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์ 

2) สำเนาของงานที่โอนไปให้สาธารณะโดยอาศัยการบังคับใช้สิทธิ์ตาม
บทบัญญัติของมาตรา 67 วรรค (1) หรือมาตรา 69 หรือสัญญาอนุญาตตามมาตรา 5 วรรค (1) ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยบทบัญญัติพิเศษของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งบังคับตามผลการบังคับใช้ของ
อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (พระราชบัญญัติฉบับที่ 86 ปี พ.ศ. 2499) 

3) สำเนาของงานที่โอนไปยังสาธารณะตามการใช้บทบัญญัติของข้อ 67-2 
วรรค (1)  

4) งานต้นฉบับหรือสำเนาของงานที่โอนไปยังกลุ่มพิเศษซึ่งประกอบด้วย
บุคคลสองสามคนโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ระบุไว้ในวรรคก่อนหน้าหรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต 

 
Article 26-2 (2) The provisions of the preceding paragraph do not apply if 

a work is made available to the public through the transfer of an original or copy that 
falls under a category provided for in one of the following items: 

(i) an original work or a copy of a work that is transferred to the public by 
the person that owns the right provided for in the preceding paragraph or a person 
authorized thereby; 

( ii)  a copy of a work that is transferred to the public based on a 
compulsory li-cense under the provisions of Article 67, paragraph (1) or Article 69, or 
a license under the provisions of Article 5, paragraph ( 1)  of the Act on Special 
Provisions of the Copyright Act, Required in Consequence of the Enforcement of the 
Universal Copyright Convention (Act No. 86 of 1956); 

( iii)  a copy of a work that is transferred to the public based on the 
application of the provisions of Article 67-2, paragraph (1); 

( iv)  an original work or a copy of a work that is transferred to exclusive 
groups made up of a few persons by the person that owns the right provided for in 
the preceding paragraph or by a person authorized thereby; 

(v) an original work or a copy of a work that is transferred abroad without 
prejudice to any right equivalent to the right set forth in the preceding paragraph, or 
that is transferred abroad by the person that owns any right equivalent to the right 
set forth in that paragraph or a person authorized thereby. 
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5) งานต้นฉบับหรือสำเนาของงานที่โอนไปต่างประเทศโดยไม่กระทบต่อ
สิทธิใด ๆ ที่เทียบเท่ากับสิทธิที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้านี้หรือที่โอนไปต่างประเทศโดยบุคคลที่เป็น
เจ้าของสิทธิ์ใด ๆ ที่เทียบเท่ากับสิทธิที่กำหนดไว้ในวรรคน้ันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต 

4.1.2.5 งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain)  
กฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นกำหนดให้ผลงานบางประเภทที่ไม่ได้มีรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

เนื่องจากลักษณะของงานเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเสรีโดยสาธารณะชน ได้แก่งาน
ประเภทดังต่อไปน้ี200 

1) รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
2) ประกาศ คู่มือ หนังสือเวียน ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

ท้องถิ่น 
3) คำพิพากษา คำตัดสิน คำสั่ง ของศาล และรายงานของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

 
200 Article 13 The following works are not subject to the rights provided for in 

this Chapter: 
(i) the Constitution and other laws and regulations; 
(ii) notifications, instructions, circular notices, and other similar materials is-

sued by a national or local government agency, an independent administrative 
agency ( meaning an incorporated administrative agency provided for in Article 2 , 
para-graph (1 ) of the Act on General Rules for Independent Administrative Agencies 
(Act No.  1 0 3  of 1 9 9 9 ) ; the same applies hereinafter) , or a local independent 
administrative agency (meaning a local incorporated administrative agency provided 
for in Article 2 , paragraph (1 ) of the Local Independent Administrative Agencies Act 
(Act No. 118 of 2003); the same applies hereinafter); 

( iii)  judgments, decisions, orders, and decrees of the courts, as well as 
rulings and decisions made by administrative agencies in proceedings of a quasi-
judicial nature; 

(iv) translations and compilations of the materials listed in the preceding 
three items, which are made by a national or local government agency, independent 
ad-ministrative agency, or local independent administrative agency. 
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4) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดทำโดยรัฐ หรือหน่วยงาน
ท้องถิน่  

งานดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สาธารณชนจึง
สามารถนำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต กล่าวอีกนัยหนึ่งงานลักษณะนี้
ถือเป็นงานที่ตกเป็นสาธารณสมบัติ นอกจากนี้หลักเกณฑ์ของงานที่ตกเป็นสาธารณสมบัติคือการที่
งานสร้างสรรค์นั้นสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง โดยอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไป กฎหมายลิขสิทธิ์
ญี่ปุ่นกำหนดให้เป็นตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอายุต่อไปอีก 70 ปีนับแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่
กรรม201 ส่วนในกรณีที่งานที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุความคุ้มครอง 70 ปี นับแต่ผู้
สร้างสรรค์ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ แต่หากไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะให้ลิขสิทธิ์มีอายุความคุ้มครอง 70 
ปี นับแต่วันที่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ขึ้น202  

ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นงานภาพยนตร์ (Cinematographic Works) ให้ลิขสิทธิ์มีความ
คุ้มครอง 70 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ แต่หากไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะให้ลิขสิทธิ์มี
อายุความคุ้มครอง 70 ปี นับแต่วันที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น203 

ในกรณี ที่ เป็ น งานที่ ไม่ ระบุ ชื่ อ ผู้ ส ร้ างสรรค์  (Annonymous Work) ห รือนามแฝง 
(Pseudonymous Work) นั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นกำหนดให้ มีระยะเวลาความคุ้มครอง 70 ปี
หลังจากที่งานดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม หากก่อนหมดระยะเวลาของลิขสิทธิ์งานที่ไม่

 
201 Copyright Law of Japan  

Article 5 1  (1 )  The duration of copyright begins at the time the work is 
created.  ( 2 )  Unless otherwise specified in this Section, a copyright subsists for a 
period of 70 years after the death of the author (or the death of the last surviving co-
author, for a joint work; the same applies in paragraph (1) of following Article). 

202 Copyright Law of Japan 
Article 53 (1) The copyright to a work whose authorship is attributed to a 

corporation or other organization subsists for a period of 70 years after the work is 
made public (or for a period of 70 years after the creation of the work, if the work is 
not made public within 70 years of its creation). 

203 Copyright Law of Japan 
Article 54 ( 1)  The copyright to a cinematographic work subsists for 70 

years after the work is made public (or for 70 years after the creation of the work, if 
the work is not made public within the 70 years after its creation). 
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ระบุชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง พบว่าเวลาล่วงเลยไป 70 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์งานนั้นถึงแก่ความ
ตาย ให้ถือว่าลิขสิทธิ์นั้นสิ้นอายุ ณ เวลาที่พบว่ามีอายุครบ 70 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม204 

 

4.2 การคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลของประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

ในการศึกษาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้งาน
สร้างสรรค์นั้น ผู้เขียนศึกษาการคุ้มครองกฎหมายของสาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย โดยศึกษา
กฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งมีระบบกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษา เนื่องจากสาธารณรัฐ
สาธารณรัฐอินเดียได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับกับ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยผู้เขียนจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายจากประเทศที่กล่าวมาข้างต้น
กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่เป็นยุค
ดิจิทัล 
 
 
 

4.2.1 กฎหมายสาธารณรัฐอินเดีย 
กฎหมายลิขสิทธิ์ในสาธารณรัฐอินเดียมีแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่ของสิทธิ์ โดยกล่าวถึงเรื่อง

ข้อกำหนดเรื่องลิขสิทธิ์ที่ดำรงอยู่ในงาน ซึ่งข้อกำหนดแรกและสำคัญที่สุดคือ “ความคิดริเริ่ม” 
(Originality) คำว่า “ริเริ่ม” (Original) ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐ
อินเดีย ค.ศ. 1957 แต่ได้รับความหมายแฝงผ่านกรณีตามกฎหมาย เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็น
งานที่  “มีจุดเริ่มต้นที่มาจากผู้สร้างสรรค์” โดยผลงานจะต้องเกิดจากฝีมือและแรงงานของผู้

 
204 Copyright Law of Japan 

Article 52 ( 1)  The copyright to an anonymous or pseudonymous work 
subsists for a period of 70 years after the work is made public; provided, however, 
that if, before the expiration of a duration of copyright for an anonymous or 
pseudonymous work, it is found that 70 years have elapsed since the death of the 
author of that work, the copyright is deemed to have expired at the time that is 
found to constitute the expiration of 70 years since the death of the author. 
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สร้างสรรค์และต้องไม่เป็นการทำซ้ำในงานอื่นใด ข้อกำหนดเบื้องต้นอีกประการหนึ่งของการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์คือการต้องเป็นงานในรูปแบบที่จับต้องได้ ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐอินเดียเป็นไป
ตามกฎพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่วางไว้ในข้อ 9 (2) ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) 
และมาตรา 2 ของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
Treaty: WCT) ปี 1996 ลิขสิทธิ์ในการทำสำเนานั้นไม่อยู่ในแนวความคิดและเพียงแค่ปกป้องการ
แสดงออกดั้งเดิมของแนวความคิดเท่านั้น205  

อีกทั้งในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียนั้นกฎหมายได้ครอบคลุมไปถึงหมวดหมู่
ของผลงงานที่เป็นรายการปิดและเป็นรายการที่มีรายละเอียดชัดเจน อย่างไรก็ตามคำจำกัดความของ
บางหมวดหมู่เหล่านี้เปิดกว้างและรวมอยู่ในหลักทั่วไป ในสาธารณรัฐอินเดียลิขสิทธิ์สามารถมีอยู่ใน
ต้นฉบับงานวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม และงานภาพยนตร์ (Cinematograph Films) และ
สิ่งบันทึกเสียง ไม่มีการกำหนดคำจำกัดความที่แน่นอนแบบตรงตัวสำหรับงานวรรณกรรมภายใต้
พระราชบัญญัติและระบุเพียงว่างานวรรณกรรมประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตารางรายการ
และการรวบรวมรวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ คำจำกัดความของงานละครและงานศิลปกรรมนั้น
รวมอยู่ในลักษณะนั้นด้วยเช่นกัน งานนาฏกรรมได้รับการกำหนดให้รวมถึงการบรรยาย การออกแบบ
ท่าเต้นหรือการให้ความบันเทิงในลักษณะการแสดงละครใบ้ การจัดฉากหรือรูปแบบการแสดงที่
กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น ในทำนองเดียวกันงานศิลปะยังถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไข
รวมและระบุว่าหมายถึงรูปภาพ ประติมากรรม ภาพวาด (รวมถึงแผนภาพแผนที่แผนภูมิหรือแผนผัง) 
งานแกะสลักหรือภาพถ่าย งานสถาปัตยกรรมและงานอื่น ๆ ของงานฝีมือทางศิลปะ นอกจากนี้ยังมี
การกำหนดคำว่า “Cinematograph” ในงานภาพยนตร์ให้ รวมถึงผลงานใด ๆ ที่ ผลิตด้วย
กระบวนการที่คล้ายคลึงกับงานภาพยนตร์ งานดนตรีกรรม รวมถึงสัญลักษณ์กราฟิกของดนตรีและ
การบันทึกเสียงหมายถึงสิ่งบันทึกเสียงซึ่งอาจเกิดเสียงดังกล่าวขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึก
หรือวิธีการสร้างเสียงดังกล่าว206 

ในสาธารณรัฐอินเดียนั้นลิขสิทธิ์จะมีอยู่ในผลงานประเภทต่อไปน้ี207 
1) ต้นฉบับงานวรรณกรรม นาฎกรรม ดนตรีกรรม และศิลปกรรม 

 
205 Aprajita Nigam and Dheeraj Kapoor, International Comparative Legal: 

Copyright 2021 (London: Bird & Bird LLP., 2021), p. 54, Retrieved from 
https://www.acc.com/sites/default/files/resources/upload/COP21_E-edition.pdf 

206 Ibid. 
207 Thierry Calame and Massimo Sterpi, eds., Copyright Litigation 

Jurisdictional Comparison (European Lawyer Reference, 2010), p. 165. 
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2) ฟิล์มภาพยนตร ์
3) สิ่งบันทึกเสียง 

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าคำว่า “ความคิดริเริ่ม” นำหน้าในงานวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรี
กรรมและงานศิลปกรรม และไม่ใช่งานภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง เนื่องจากงานหลังเป็นงานที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ประเภทของผลงานในอดีต ตัวอย่างเช่น งานภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สคริปต์
ซึ่งเป็นงานละคร แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับ “ความคิดริเริ่ม” ในส่วนของภาพยนตร์
และสิ่งบันทึกเสียง แต่ลิขสิทธิ์จะไม่อยู่ในงานภาพยนตร์ หากส่วนสำคัญของงานภาพยนตร์นั้นเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอื่นใด ในทำนองเดียวกันลิขสิทธิ์จะไม่อยู่ในการบันทึกเสียงที่เกี่ยวกับงาน
วรรณกรรม นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม หากในการบันทึกเสียง ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวจะถูกละเมิด 
แต่อย่างไรก็ตามลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองไปถึงความคิด แต่คุ้มครองเมื่อมีการแสดงออกซึ่งความคิด 
(Expression of Idea) แล้วเท่านั้น จะไม่อยู่ในงานภาพยนตร์ หากส่วนสำคัญของงานภาพยนตร์เรื่อง
นั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอื่นใด ในทำนองเดียวกันลิขสิทธิ์จะไม่อยู่ในการบันทึกเสียงที่เกี่ยวกับ
งานวรรณกรรม นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม หากในการบันทึกเสียง ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวจะถูก
ละเมิด ในกรณีที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ลิขสิทธิ์จะอยู่ในลักษณะทางศิลปะและการออกแบบเท่านั้น
และไม่รวมถึงกระบวนการหรือวิธีการก่อสร้าง208 

4.2.1.1 มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลย ี

กฎหมายลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดียได้กล่าวถึงความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการทาง
เทคโนโลยีในมาตรา 65A แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 1957 (Copyright Act 1957) โดยได้กำหนด
บทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง “มาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” 
(Effective Technological Protection Measures) ซึ่งหากผู้ใดหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิใด ๆ ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กับ
โดยมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกซึ่งอาจขยายเวลาถึงสองปีและต้องระวาง
โทษปรับ209 

 
208 Ibid., p. 168. 
209 The Copyright (Amendment) Act, 2012 

65A. (1) Any person who circumvents an effective technological measure 
applied for the purpose of protecting any of the rights conferred by this Act, with the 
intention of infringing such rights, shall be punishable with imprisonment which may 
extend to two years and shall also be liable to fine. 
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อย่างไรก็ตามกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียมีข้อยกเว้นความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการ
ทางเทคโนโลยีหากเช้ากรณีดังต่อไปนี้ 210 

1) กระทำการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายน้ี โดยมี
เงื่อนไขว่าบุคคลใดอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงโดยบุคคลอื่นของมาตรการทางเทคโนโลยี
สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่สมบูรณ์ของบุคคลอื่นดังกล่าว รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตนบุคคลดังกล่าวและวัตถุประสงค์ที่ได้รับการ
อำนวยความสะดวก หรือ  

2) กระทำการโดยจำเป็นเพื่อทำการวิจัยการเข้ารหัสโดยใช้ได้รับสำเนาที่
เข้ารหัสโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 

3) ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายใด ๆ หรือ 
4) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบความ

ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือ 
5) กระทำการโดยผู้ให้บริการ; หรือ 
6) กระทำการโดยจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนหรือเฝ้าระวังผู้ใช้หรือ 

 
210 The Copyright (Amendment) Act, 2012 

65A. (2) Nothing in sub-section (I) shall prevent any person from,---- 
( a)  doing anything referred to therein for a purpose not expressly 

prohibited by this Act: Provided that any person facilitating circumvention by another 
person of a technological measure for such a purpose shall maintain a complete 
record of such other person including his name, address and all relevant particulars 
necessary to identify him and the purpose for which he has been facilitated; or 

( b)  doing anything necessary to conduct encryption research using a 
lawfulty obtained encrypted copy; or 

(c) conducting any lawful investigation; or 
(a)  doing anything necessary for the purpose of testing the security of a 

computer system or a computer network with the authorisation of its owner; or 
(e)  operator; or U doing anything necessary to circumvent technological 

measures intended for identification or surveillance of a user, or 
(g) taking measures necessary in the interest of national security. 
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7) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาต ิ

4.2.1.2 ข้อมูลบริหารสิทธิ ขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธ ิ

สาธารณรัฐอินเดียไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก และสนธิสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) 
ว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง211 อย่างไรก็ตามในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่งในปี 2012 
ได้มีการดำเนินการคุ้มครองการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management Protection)212 
โดยมาตรา 65B กล่าวถึงเรื่องการละมิดข้อมูลบริหารสิทธิดิจิทัล และยังกล่าวถึงเรื่องการจำหน่าย
สำเนาใด ๆ ที่มีการแก้ไขข้อมูลบริหารสิทธิก็ถูกทำให้ผิดกฎหมายเช่นกัน213 โดยบทบัญญัติดังกล่าวอยู่
ในมาตรา 65B ซึ่งกำหนดว่าบุคคลใดโดยรู้และทำการลบหรือแก้ไขข้อมูลการบริหารสิทธิใด ๆ โดย
ปราศจากอำนาจหรือจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย ออกอากาศหรือสื่อสารต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาต สำเนาของงานหรือการแสดงใด ๆ โดยรู้ว่าข้อมูลการจัดการสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกลบ
ออก หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีอำนาจ จะต้องระวางโทษจำคุกซึ่งอาจขยายได้ถึงสองปีและต้องต้อง
ระวางโทษปรับ ทั้งนี้หากข้อมูลการจัดการสิทธิ์ถูกดัดแปลงใด ๆ ผลงานเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว
อาจใช้การเยียวยาทางแพ่ง214 ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าในมาตรา 65B ไม่ได้กล่าวถึงข้อยกเว้นใด ๆ เอาไว้

 
211 Seemantani Sharma, “India, RCEP and the WIPO Internet Treaties: Time for 

a Rethink,” The Diplomat (16 August 2017), Retrieved March 27, 2021 from 
https://thediplomat.com/2017/08/india-rcep-and-the-wipo-internet-treaties-time-for-
a-rethink/ 

212 Devika Agarwal and Radhika Agarwal, “Needless Pressure to Change 
Copyright Laws,” The Hindu Business Line (20 January 2018), Retrieved March 27, 
2021 from https://www.thehindubusinessline.com/opinion/needless-pressure-to-
change-copyright-laws/article8557036.ece 

213 Zakir Thomas, “Overview of Changes to Indian Copyright Law,” Journal of 
Intellectual Property Rights 17 (2012): 324–334, 332, Retrieved March 27, 2021 from 
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14460/1/JIPR%2017(4)%20324-334.pdf 

214 The Copyright (Amendment) Act, 2012 
Section 65B Any person, who knowingly,- 
(i) removes or alters any rights management information without authority, 

or 
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แม้จะเป็นกรณีการใช้งานโดยธรรมก็ตาม215 ในขณะที่มาตรา 65A มีข้อยกเว้นกำหนดไว้เป็นกรณี
อย่างชัดเจนซึ่งอาจตีความโดยกว้างให้เป็นข้อยกเว้นดังกล่าวโดยปริยาย216 โดยในมาตรา 65B (ข้อมูล
บริหารสิทธิดิจิทัล) อนุญาตให้ใช้บทบัญญัติทางแพ่งอ่ืน ๆ ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 65A217 

ประเด็นที่สำคัญคือสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ไม่ได้กำหนดให้มีการลงโทษทางอาญา แต่เพียงต้องการ “การเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Legal Remedies)”218 ดังนั้นการใช้มาตรการลงโทษทางอาญาของสาธารณรัฐอินเดียจึง
ทำให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกที่ได้รับการแก้ไขในปี 2012 การเข้าสู่สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกของสาธารณรัฐอินเดียอาจอำนวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย219 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเนื่องจากการให้สัตยาบันในสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การการค้าโลกมีผลบังคับภายใต้

 
(ii) distributes, imports for distribution, broadcasts or communicates to the 

public, without authority, copies of any work, or performance knowing that electronic 
rights management information has been removed or altered without authority, shall 
be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be 
liable to fine: 

Provided that if the rights management information has been tampered 
with in any work, the owner of copyright in such work may also avail of civil 
remedies provided under  

Chapter XII against the persons indulging in such acts.”. 
215 Arul George Scaria, “Does India Need Digital Rights Management Provisions 

or Better Digital Business Management Strategies?,” Journal of Intellectual Property 
Rights 17 (2012): 463–477, 465, Retrieved March 27, from http://nopr.niscair.res.in/ 
bitstream/123456789/14771/1/JIPR%2017%285%29%20463-477.pdf 

216 Devika Agarwal and Radhika Agarwal, op. cit. 
217 Ibid. 
218 Urs Gasser, Legal Frameworks and Technological Protection of Digital 

Content: Moving Forward towards a Best Practices Model (Berkman Center 
Research Publication No. 2006-04, 2006). 

219 Arul George Scaria, op. cit., pp. 463–477, 464. 
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ข้อตกลงเช่นเดียวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) 

4.2.1.3 งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) 
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์เป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถระบุ

ตัวตนผู้สร้างสรรค์ได้ จึงหมายความว่าไม่สามารถติดต่อผู้สร้างสรรค์งานได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล  
เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือเพราะบุคคลนั้นได้ถึงแกก่รรมแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน
การแชร์ไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้โดยง่าย ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับงานที่จะ “ไวรัล” 
และแพร่กระจายไปจนอาจก่อให้เกิดปัญหาการแยกตัวงานออกจากผู้สร้างสรรค์  

ทั้งนี้ในสาธารณรัฐอินเดียกฎหมายมิได้คุ้มครองงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์  
เมื่อเจ้าของผลงานกำหนดสิทธิ์ของตนว่างานนั้นมีสิทธิได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เหตุผลที่แท้จริงว่า
ทำไมงานเหล่านี้จึงได้รับการพิจารณาก่อนที่จะมีความนิยมสื่อออนไลน์คือการให้การยอมรับหนังสือ
จำนวนมากและงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ซึ่งผู้เขียนไม่สามารถตรวจสอบได้ ข้อเสีย
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ คือไม่สามารถนำไปจัดแสดงหรือนำไปใช้ได้และการมอบลิขสิทธิ์ให้กับ
งานเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่สร้างขึ้นและไม่ถือเป็นการสูญเปล่า 
ทำให้ผู้ที่ค้นพบลิขสิทธิ์นั้นมีสถานะเป็น “ผู้ค้นพบและจัดเก็บ” (Finders Keepers) ซึ่งจะช่วยให้
ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถใช้งานได้220 

โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดีย ปี 1957 ได้รับรองงานที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ในมาตรา 31A มีเนื้อหาว่า บุคคลสามารถขอการบังคับใช้สิทธิเพื่อใช้งานที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ได้ โดยมีเงื่อนไขคือผู้สร้างสรรค์ต้องเสียชีวิต โดยไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ไปได้หรือผู้สร้างสรรค์ไม่เป็นที่รู้จัก และใช้สำหรับงานที่ไม่ได้เผยแพร่ที่มีต้นกำเนิดในสาธารณรัฐ
อินเดียเท่านั้น การแก้ไขในปี 2012 ได้เปลี่ยนแปลงบทบัญญัตินี้ภายใต้มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติ
โดยมาตรา 17 ได้ขยายขอบเขตของส่วนนี้ให้กว้างขึ้นสำหรับงานใด ๆ (ไม่ใช่เฉพาะในสาธารณรัฐ
อินเดีย) ไม่ว่าจะเป็นการไม่เผยแพร่เผยแพร่หรือสื่อสารต่อสาธารณะ221 นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญ

 
220 Editorial Staff, Selvam & Selvam, Whose Work is it Anyway? Orphan 

Works in the Time of File Sharing, Retrieved April 11, 2021 from 
https://selvams.com/blog/orphanworks/ 

221 The Copyright (Amendment) Act, 2012 
Section 17, In section 31 A of the principal Act, 
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สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตามสมควรในการค้นหา
เจ้าของงานที่แท้จริง (Due Diligence) และไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

4.2.1.4 งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) 
ผลงานดังต่อนี้เป็นสมบัติสาธารณะในสาธารณรัฐอินเดียเนื่องจากระยะเวลาของ

ลิขสิทธิ์หมดอายุแล้วภายใต้มีเงื่อนไขดังนี ้
1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียมีผลบังคับใช้ใน

สาธารณรัฐอินเดียในงานที่เผยแพร่ครั้งแรกในสาธารณรัฐอินเดีย 
2) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียปี 1957 (บทที่ 5 

มาตรา 25) ผลงานที่ไม่เปิดเผยชื่อ ภาพถ่าย งานภาพยนตร์ การบันทึกเสียงผลงานของรัฐบาลและ
ผลงานการประพันธ์ของบริษัทหรือขององค์กรระหว่างประเทศจะเข้าสู่สมบัติสาธารณะ 60 ปี 
หลังจากวันที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกนับจากต้นปีปฏิทินถัดไป222 (เช่นในปี 2021 ผลงานที่เผยแพร่
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1961 ถือเป็นสมบัติสาธารณะ) ผลงานซึ่งพิมพ์หลังมรณกรรมของผู้ประพันธ์ 
(นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น) จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะหลังจาก 60 ปีนับจากวันที่ตีพิมพ์ งาน
ประเภทอื่นใดเป็นสมบัติสาธารณะ 60 ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต ภาพถ่ายที่สร้างขึ้นก่อนปี 
1961 เป็นสมบัติสาธารณะ 50 ปีหลังการสร้างตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ค.ศ. 1911 ทั้ งนี้  

 
( i) in the marginal heading, for the words “ Indian works” , the words “or 

published works”  shall be substitued; for subsection (1) , the following sub-section 
shall be substituted, name by.. ---- 

“(ii) Where, in the casc of any unpublishod work or any work published or 
communicated to the public and the work is wittbeld from the public in India, the 
suthor is dead or unknown or cannot be traced, or the owner ofthe copyright in such 
work cannot be found, any person may spply to the Copyright Board for a liceDce to 
pub lish or comrunicate to the public such work or a translation thereof in any 
language, 

222 Copyright Act, 1957, Section 25 
Term of copyright in photographs.—In the case of a photograph, copyright 

shall subsist until 1[sixty years] from the beginning of the calendar year next 
following the year in which the photograph is published.—In the case of a 
photograph, copyright shall subsist until 1[sixty years] from the beginning of the 
calendar year next following the year in which the photograph is published.”  
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บทบัญญัติกฎหมาย ความเห็นของการพิจารณาคดีและรายงานของรัฐบาลอื่น ๆ ไม่ถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์  

นอกจากนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียได้กำหนดงานที่ไม่ถือเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ซึ่งอาจกล่าวโดยชัดเจนว่าเป็นงานที่ตกเป็นสาธารณสมบัติ อันได้แก่งานดังต่อไปน้ี 

1) งานภาพยนตร์ ซึ่งส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานภาพยนตร์นั้นได้
ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานอ่ืน223 

2) สิ่งบันทึกเสียงใดๆที่ทำขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม งาน
นาฏกรรม หรืองานดนตรีกรรม หากในการทำขึ้นซึ่งสิ่งบันทึกเสียงนั้นได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
ดังกล่าว224 

3) ลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ลิขสิทธิ์ในงานแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์ หรือส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานภาพยนตร์
น้ัน225 

4) กรณีงานสถาปัตยกรรม ลิขสิทธิ์นั้นจะให้ความคุ้มครองเพียงเฉพาะใน
ลักษณะที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบเท่านั้น แต่จะไม่ขยายไปครอบคลุมถึงกระบวนการ หรือ
วิธีการของการก่อสร้างตามแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้226 

4.2.1.5 หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)  

 
223 Copyright Act, 1957, Section 13 (3) Copyright shall not subsist— (a) in any 

cinematograph film if a substantial part of the film is an infringement of the copyright 
in any other work;  

224 Copyright Act, 1957, Section 13 (3) (b) in any 1 [sound recording] made in 
respect of a literary, dramatic or musical work, if in making the 1 [sound recording], 
copyright in such work has been infringed. 

225 Copyright Act, 1957, Section 13 (4) The copyright in a cinematograph film 
or a sound recording shall not affect the separate copyright in any work in respect of 
which or a substantial part of which, the film, or, as the case may be, the sound 
recording is made. 

226 Copyright Act, 1957, Section 13 ( 5 )  In the case of work of architecture, 
copyright shall subsist only in the artistic character and design and shall not extend 
to processes or methods of construction 
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หลักการสิ้นสิทธิในสาธารณรัฐสาธารณรัฐอินเดียหรือหลักการขายครั้งแรกใน
สาธารณรัฐอินเดียนั้นยืนยันถึงการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพย์สินที่ตกเป็นของเจ้าของ
หลังการใช้หรือการขายครั้งแรก เป็นผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถการควบคุมการขายหรือการ
จำหน่ายต่อของสินค้าได้อีกต่อไป การใช้หลักการดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขอบเขตของลิขสิทธิ์
ทำให้ผู้ซื้อสามารถขายหรือจำหน่ายสำเนางานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต่องได้รับอนุญาต
เมื่อได้กรรมสิทธิ์แล้ว 

สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน
สำเนาใด ๆ อีกต่อไปจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการขายสำเนานั้น ตราบใดที่ไม่มีการทำสำเนาเพิ่มเติม ดังนั้น 
หลักการสิ้นสิทธิมีอำนาจที่จะแทรกแซงการวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ลดช่องว่างใดๆ ในการสร้างความแตกต่ างของราคา และทำให้
ผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น 

ในสาธารณรัฐสาธารณรัฐอินเดียมีกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถยับยั้งผู้อื่นมิให้
เผยแพร่หรือจำหน่ายผลงานที่ได้มีการเผยแพร่สู่ท้องตลาดได้หลังจากที่ได้มีการให้ความยินยอมแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวรรณกรรมที่ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานนาฏกรรม ศิลปกรรมหรือ
ดนตรีกรรม สำเนาของงานที่จำหน่ายไปแล้วแม้แต่ครั้งเดียวหรือมีการหมุนเวียนอยู่แล้ว เจ้าของ
ลิขสิทธิ์จะไม่สามารถยับยั้งสู่สาธารณะได้ ซึ่งแนวคิดนี้เรียกอีกอย่างว่าหลักการสิ้นสิทธิ  

โดยในการนำเข้าซ้อนนั้นเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงและพิจารณากันมากว่าสาธารณรัฐ
อินเดียควรบังคับใช้หลักกฎหมายเรื่องการสิ้นสิทธิ์ภายในประเทศหรือการสิ้นสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามในขณะนี้สาธารณรัฐอินเดียปฏิบัติตามหลักการสิ้นสิทธิภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ความ
พร้อมใช้งานทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ในภายหลังก็จะอยู่ภายใต้หลักแห่ง
การสิ้นสิทธิ์ภายในประเทศในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตามศาลสาธารณรัฐอินเดียยังไม่ได้ระบุอย่าง
ชัดเจนว่าหลักการสิ้นสิทธินี้ใชก้ับงานสร้างสรรค์อันมีลิสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือไม ่

ในปี ค.ศ. 2008 หลักการนี้ถูกนำไปสู่เวทีกลางโดยสองคดีที่เกิดขึ้นที่ศาลสูงเดลี227 – 
John Wiley & Sons Inc. & Ors v Prabhat Chander Kumar Jain & Ors [CS (OS) No1960 / 
2008] แ ล ะ  John Wiley & Sons Inc. & Ors v International Book Store & Anr [CS (OS) 
2488 / 2008] คดีนี้เกี่ยวข้องกับการขายและการจัดจำหน่ายหนังสือฉบับราคาต่ำ (Low Price 
Edition) ซึ่งจำกัดโดยผู้จัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายในประเทศเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น John Wiley 
& Sons ผู้จัดพิมพ์และโจทก์ได้ย่ืนคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งห้ามไม่ให้จำเลยทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ใน

 
227 Mirandah, India – Exhaustion in Copyrights, Retrieved from February 1, 

2022 from https://www.mirandah.com/pressroom/item/280-exhaustion-in-copyrights/ 
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หนังสือ โดยโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายหนังสือฉบับราคาต่ำ ต่อไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ในการจำหน่ายต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ในการจำหน่ายต่อผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดส่ง
ทั่วโลก ผู้ซื้อจึงถูกจูงใจเพราะราคาหังสือที่ต่ำผ่านโฆษณาที่อธิบายว่าฉบับพิมพ์ซ้ำมีปกอ่อนและภาพ
พิมพ์ขาวดำ แต่ยังคงเนื้อหาเดิมในหนังสือไว ้

จำเลยโต้แย้งว่าเนื่องจากหนังสือฉบับราคาต่ำ ถูกซื้ออย่างถูกกฎหมายในสาธารณรัฐ
อินเดียและส่งออกในเวลาต่อมา ไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดภายในอาณาเขต ดังนั้นบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดีย 
พ.ศ. 2500 ไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น และไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการส่งออก 
จำเลยเรียกร้องว่าเมื่อโจทก์ได้ขายสำเนาหนังสือฉบับราคาต่ำ โดยเฉพาะแล้ว โจทก์ไม่สามารถควบคุม
การจำหน่ายซ้ำได้อีก จำเลยยังโต้แย้งอีกว่าเนื่องจากสาธารณรัฐอินเดียปฏิบัติตามหลักการสิ้นสิทธิ
ระหว่างประเทศ โจทก์จึงหมดสิทธิ์ในหนังสือฉบับราคาต่ำทั่วโลกเมื่อขายสิ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน
สาธารณรัฐอินเดีย อย่างไรก็ตามศาลสูงแห่งสาธารณรัฐอินเดียมีคำตัดสินว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุ
อย่างชัดเจนว่าหลักการสิ้นสิทธิที่สาธารณรัฐอินเดียใช้บังคับนั้นเป็นหลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศ 
และมีความเห็นว่าหลักการสิ้นสิทธินั้นควรมีผลจำกัดสิทธิบางประการในการขายเท่านั้น แต่ไม่ควรถูก
นำมาใช้ในการลิดรอนสิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์โดยมีเจตนาทุจริต จึงออกคำสั่งห้ามจำเลยจำหน่ายสินค้า
ของโจทก์ตามที่โจทก์มีคำขอ228 
  

 
228 Ibid.  
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4.2.2 กฎหมายไทย 
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาเบิร์นตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 และ

องค์การการค้าโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538229 และในปี พ.ศ. 2561 องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติได้จดทะเบียนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 (1994) เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลักที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทย 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกบันทึกรายละเอียดของกฎหมายนี้ไว้ในฐานข้อมูล WIPO Lex230 
(WIPO Lex เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ของกฎหมายระดับประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศใน
ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา การบำรุงรักษาและการพัฒนาฐานข้อมูลใช้โดย World Intellectual 
Property Organization) 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นี้แก้ไข ฉบับที่ 2 ในปีพ.ศ. 2558  ซึ่งเพิ่มบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นการจัดการสิทธิและการละเมิด และมีแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  
ซึ่ งครอบคลุมถึงการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และข้อยกเว้นสำหรับคนพิการตาม
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มคำนิยามตามมาตรา 3  
ซึ่งบัญญัติว่า 

มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี” 
และ “การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี” ระหว่างบทนิยามคำว่า “การโฆษณา” และ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537231 

 
229 World Intellectual Property Organization, Thailand Copyright and Related 

Rights (Neighboring Rights), Retrieved April 11, 2021 from https://www.wipo.int/ 
edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_reg_cr_sin_15/wipo_reg_cr_sin_15_t_1.pdf 

230 WIPO Lex, WIPO LEX Global IP Legal Information, Retrieved April 11, 
2021 from https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19877 

231 พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ ์พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข  
มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” 

และ “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” ระหว่างบทนิยามคำว่า “การโฆษณา” และ “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. 2537 

““ข้อมูลการบริหารสิทธิ” หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ 
นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์  ตลอดจน
ตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิ่งบันทึกการแสดง 
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการ
สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ได้ เร็วขึ้นและสามารถเผยแพร่งานสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น  
ในขณะเดียวกันโอกาสและความถี่ของการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ก็มากขึ้นไปพร้อมๆกับการเผยแพร่
งาน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในปี  
พ.ศ. 2558 ฉบับที่  2 โดยการเพิ่มบทบัญญัติข้อมูลการบริหารสิทธิ (Rights Management 
Information: RMI) และมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี (Technological Protection Measures: 
TPMs) มาใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงขึ้น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขได้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อมูลการบริหาร
สิทธิ” “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี”  
ไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“ข้อมูลการบริหารสิทธิ” คือ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง 
เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเง่ือนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูล
ดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง 
ตัวอย่างข้อมูลการบริหารสิทธิ เช่น ข้อมูลที่บ่งบอกว่าผู้สร้างสรรค์คือใคร ใครเป็นเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ปีที่สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์คือปีใด โดยข้อมูลบริหารสิทธินี้อาจจะเป็นภาษาสามัญที่
สามารถอ่านได้ รวมถึงเมทาเดต้า (Metadata) ตัวเลข หรือรหัสที่ใช้แทนข้อมูลเหล่านั้นด้วย เช่น 
International Standard Book Number: ISBN หรือ Digital Object Identifier: DOI เป็นต้น 

“มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี” คือ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือ
ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นำมาใช้กับงาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของงานลิขสิทธิ์
จะได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้ามาใช้งานลิขสิทธิ์ของตน เช่น การใส่รหัสผ่าน (Password) การใช้เทคโนโลยี
เข้ารหัส (Encryption) การมีรหัสล๊อค (Code lock) เพื่อให้ผู้ใช้ต้องขออนุญาตในการเข้าถึงงาน  
ซึ่งอาจแบ่งมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  

1) มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
2) มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันการทำซ้ำ (Copy Control) 

 
“มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการ

ทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นำมาใช้
กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า การกระทำด้วยประการใด ๆ ที่
ทำให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล” 
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“การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี” หมายความว่า การกระทำด้วยประการใด ๆ 
ที่ทำให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล” เช่น การถอดรหัส (Decryption) การเจาะรหัส 
(Password Hacking) 

4.2.2.1 มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลย ี

การเพิ่มเติมมาตรา 53/4 ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องการทางเทคโนโลยี โดยบัญญัติว่าการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้ว
ว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี232  

โดยหลักการแล้วนั้น มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเปรียบเสมือนห้องเก็บของที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเข้าไปเก็บไว้ หากผู้ใดประสงค์จะใช้ประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เปรียบเสมือนที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตโดย
ให้ลูกกุญแจแก่บุคคลนั้นไปใช้ปลดล็อกแม่กุญแจเพื่อเข้าไปในห้อง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีผู้ต้องการ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในงานดังกล่าว 
โดยใช้วิธีการการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยการทำลายรหัส ถอดรหัส หรือเจาะ
รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานนั้น เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามภายใต้การเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำใดที่เป็นการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น ได้มีการคำนึงถึงกระทำที่มิให้ถือเป็นการละเมิดมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีไว้ด้วย เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการกระทำที่เป็นประโยชน์หรือมีวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53/5 โดยกำหนดว่าการกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  

1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับ
ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  

2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้
งานร่วมกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น  

 
232 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

มาตรา 53/4  การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการ
หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลย ี
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3) เพื่ อประโยชน์แห่ งการวิจัย วิ เคราะห์  และหาข้อบกพร่องของ
เทคโนโลยีการเข้ารหัส โดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และได้ใช้ความพยายาม โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว  

4) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย ของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่
กรณี  

5) เพื่อระงับการทำงานของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในส่วนที่
เกี่ยวกับการรวบรวมหรือกระจาย ข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ของผู้ที่เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการกระทำนั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดย
บุคคลอื่น  

6) การกระทำโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน  

7) การกระทำโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือ
องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ สาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่
ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น233 

 
233 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

มาตรา 53/5 การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี 

(1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

(2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 

(3) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัส
โดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายาม
โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(4) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอนุญาต
จากเจ้าของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 
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4.2.2.2 ข้อมูลบริหารสิทธิ ขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธ ิ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 53/1 กำหนดว่า การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การบริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้น อาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิด
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็น การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธ2ิ34 

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องหนึ่งที่มีการจัดทำเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย นาย ก. ได้ทำลายน้ำเพื่อระบุชื่อของตนเป็นผู้แต่ง นาย ข. ได้เห็นและซื้อนวนิยาย
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และทำการลบลายน้ำและทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นาย ก. เป็นชื่อของตน 
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในตัวผู้สร้างสรรค์ ดังนี้ ถือว่า นาย ข. มีความผิดละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของ 
นาย ก. 

นอกจากนี้ ได้มีการบัญญัติเพิ่มกรณีการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ไว้ในมาตรา 53/2 
โดยกำหนดว่า มาตรา 53/2 กำหนดว่า การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่างานหรือสำเนางาน
นั้นมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดข้อมูลการบริหาร
สิทธิด้วย235 

 
(5) เพื่อระงับการทำงานของมาตรการทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรือ

กระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่เข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยการกระทำนั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น 

(6) การกระทำโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นใน
ทำนองเดียวกัน 

(7) การกระทำโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียง
แพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้
ด้วยวิธีอื่น” 

234 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
มาตรา 53/1 การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำ

นั้นอาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้
ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธ ิ

235 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
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ยกตัวอย่างเช่น นาย ค. นำหนังสือนวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้อยู่แล้วว่า นาย ข.  
ได้ลบลายน้ำและทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แต่งจาก นาย ก. เป็น นาย ข. และนำหนังสือดังกล่าว
เผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้ ถือว่า นาย ค. มีความผิดละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิเช่นกัน 

ในขณะเดียว ภายใต้การเพิ่มเติมเกี่ยวการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลบริหาร
สิทธิ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข ได้บัญญัติการกระทำที่มิให้ถือเป็นการละเมิด
ข้อมูลบริหารสิทธิโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 53/3 ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
สำหรับการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือวัตถุประสงค์อื่นในทำนองเดียวกัน การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดย
สถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร236 

4.2.2.3 งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work)  
ประเทศไทยให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537 และที่แก้ไขซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2457 ส่งผลให้ลิขสิทธิ์ได้รับความ
คุ้มครองโดยปราศจากแบบพิธีตามกฎหมาย (Non-formality) หรือไม่จำต้องจดทะเบียนก็ได้รับความ

 
มาตรา 53/2 ผู้ ใดรู้อยู่แล้วว่างานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้มีการลบหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิด้วย ถ้าได้
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานน้ัน ดังต่อไปนี ้

(1) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหนา่ย 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

236 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
มาตรา 53/3 การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี ้มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 
(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตาม

กฎหมายเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ 
ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 
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คุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จ ประกอบกับกฎหมายกำหนดระยะเวลาการคุ้มครองยาวนาน
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  
จึงมีโอกาสที่งานสร้างสรรค์บางงาน ไม่สามารถระบุรายละเอียดของผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์
ได้ โดยอาจมีสาเหตุจากการที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้ระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ชัดเจน ทำให้ไม่
สามารถตามหาเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หรือบางกรณีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือนามปากกาทำให้ไม่
สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ หรือแม้จะมีการระบุชื่อผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้แต่หาก
ไม่สามารถติดตามตัวผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขอใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ดังกล่าว
ได้แล้ว ย่อมเข้าข่ายเป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ดังนั้น งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 
(Orphan Works) จึงหมายถึงงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่งาน
ดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ (Unidentified) หรือระบุชื่อไว้แต่ไม่สามารถหาตัวเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือทายาทผู้ทรงสิทธิ์ (Unlocated) ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการดำเนินการเพื่อค้นหาตัวเจ้าของลิขสิทธิ์
แล้ว ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าของงานสร้างสรรค์กับแนวคิดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มุ่งส่งเสริม
บรรยากาศการสร้างสรรค์งานให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ทำให้งานที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์  
ถูกจำกัดการเข้าถึงไปโดยปริยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในทางเศรษฐกิจ เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง 
การนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังนี้  ซึ่งเป็นสิทธิแต่ผู้ เดียว 
(Exclusive Rights) ของเจ้าของลิขสิทธิ์ อันจะส่งผลกระทบ ต่อการเข้าถึงสิทธิในงานลิขสิทธิ์ตาม
หลักการของกฎหมาย จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่ายังไม่พบข้อพิพาทในประเทศไทยเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในช้ันศาล237  

อีกทั้งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่
บัญญัติรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ไว้เป็นการเฉพาะ ปรากฏเพียง
มาตรา 62 วรรคสาม238 ที่สันนิษฐานถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา

 
237 ตะวัน เดชภิรัตนมงคล, “การเข้าถึงสิทธิในงานที่ไม่ปรากฎชื่อผู้สร้างสรรค์,” วารสาร

สุโขทัยธรรมมาธิราช 31, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 24.   
238 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

มาตรา 62 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะเป็น 
คดีแพ่งหรือคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงาน
ดังกล่าว เว้นแต่จาเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้งสิทธิ
ของโจทก์ 
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เท่านั้น ประกอบกับมาตรา 16 มีสภาพบังคับให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถดำเนินการอนุญาตให้บุคคล
อื่นใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ได้โดยความสมัครใจ (Voluntary License) ซึ่งไม่สามารถใช้บังคับกับ
สถานการณ์ของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ที่ผู้ขอใช้ประโยชน์ไม่สามารถติดตามเจ้าของเพื่อขอ
อนุญาตใช้สิทธิได้239 อีกทั้งการนำข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องการใช้งานโดยธรรมมาใช้กับ
ประเด็นปัญหานี้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้โดยตรงต้องอาศัยการเทียบเคียงภายใต้ขอบเขต
การใช้ประโยชน์ที่ มิใช่ในเชิงพาณิชย์เพียงประการเดียวเท่านั้น ในทางปฏิบัติบุคคลที่ประสงค์จะใช้
ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ มีทางเลือกอยู่สองวิธีคือการใช้ประโยชน์โดยไม่ได้แสดง
เจตนาวางเงินค่าตอบแทน หรืออาจนำค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งไปวางไว้กับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานลิขสิทธิ์นั้น ๆ ซึ่งทั้งสองวิธีต่างเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น240 

4.2.2.4 งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) 
งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะในประเทศไทยนั้น มีหลักการที่คล้ายกันกับ

ประเทศอื่นๆ ที่กำหนดว่างานใดบ้างทีจ่ัดเป็นสมบัติสาธารณะ ซึ่งได้แก ่
1) งานสร้างสรรค์ทีก่ารคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หมดอายุ 
2) เจ้าของลิขสิทธิส์ละสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นั้น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้กำหนดอายุในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่ง
ระยะเวลาในการคุ้มครองจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของงาน โดยปกติจะอยู่ที่ 50 ปีหลังจากผู้
สร้างสรรค์เสียชีวิตหรือ 50 ปีหลังจากมีการเผยแพร่ ซึ่งภาพและสื่อที่จะตกเป็นสมบัติสาธารณะใน

 
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้
สร้างสรรค์หรือนักแสดง 

งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้
อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่า
เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์  
ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพแ์ละผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น 

239 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
มาตรา 16 ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิตาม

มาตรา 15 (5) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นได้ด้วย เว้นแต่ใน
หนังสืออนุญาตได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้ 

240 ตะวัน เดชภิรัตนมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 24.   
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ประเทศไทยเนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุนั้น ได้มีการกำหนดไว้ในมาตรา 19 ถึง 23 เกี่ยวกับงานที่หาก
เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นสมบัติสาธารณะ241 โดยสามารถแยกสรุป ดังนี ้

1) กรณีสร้างสรรค์คนเดียว ลิขสิทธิ์จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ 
และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

2) กรณีสร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน ลิขสิทธิ์จะมีอยู่ตลอดอายุของ 
ผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 

 
241 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบป ีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม 
และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 

ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น 
ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับ
แต่ได้มีการโฆษณา เป็นครั้งแรก 

มาตรา 20 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ ใช้
นามแฝงหรือไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น แต่ถ้าได้ 
มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็น
ครั้งแรก 

ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค ์ให้นามาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 21 ลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่

ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

มาตรา 22 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปะประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 
แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการ
โฆษณา เป็นครั้งแรก 

มาตรา 23 ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคาสั่งหรือในความ
ควบคุมตามมาตรา 14 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 
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3) กรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุ 50 ปีนับแต่ผู้
สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

4) กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์
มีอายุ 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 

5) งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่
เสียงแพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือ 50 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณา
เป็นครั้งแรก 

4.2.2.5 หลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)  
การที่ประเทศไทยได้ เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization: WTO) เมื่อปี พ.ศ. 2538 นอกจากจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องเปิด
เสรีทางการค้าในด้านต่าง ๆ แล้ว สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ยังมีผลทำให้
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) อีกด้วย โดยที่เจตนารมณ์สำคัญ
ประการหนึ่งของความตกลงทริปส์ ก็คือ เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก 
ต่าง ๆ ซึ่งมีมาตรฐานการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ให้มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับเดียวกันและอย่าง
เป็นสากล ดังนั้น ความตกลงทริปส์ จึงได้รับการยกร่างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้น
ต่ำ (Minimum Standard) ให้ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม แต่ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาจกำหนด
มาตรฐานการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สูงกว่าที่กำหนดเอาไว้ใน
ความตกลงทริปส์ก็ได ้

โดยในความตกลงทริปส์กล่าวถึงเรื่องหลักการสิ้นสิทธิ (Exhaustion of Rights)  
ไว้ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อ 6242 และเชิงอรรถ (Footnote) ของข้อ 28 แห่งความตกลงทริปส์243 สำหรับ

 
242 TRIPs Agreement    

Article 6 Exhaustion 
For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to 

the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address 
the issue of the exhaustion of intellectual property rights. 

243 TRIPs Agreement Article 28 
Rights Conferred 
1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: 



 166 

ประเด็นในเรื่องของการสิ้นสิทธินี้ ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความยุ่งยากในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย
เพื่อยกร่างความตกลงทริปส์ แต่ในที่สุด ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกก็สามารถหาฉันทามติ
ในประเด็นนี้ได้ ซึ่งสรุปได้ว่า ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสิทธิที่จะกำหนดหลักการสิ้นสิทธิเอาไว้ใน
กฎหมายของตนอย่างไรก็ได้ โดยประเทศสมาชิกอื่นใดไม่สามารถหยิกยกเอาประเด็นในเรื่องของการ
สิ้นสิทธินี้ขึ้นกล่าวอ้างว่า ประเทศสมาชิกดังกล่าวได้กระทำละเมิดพันธกรณีตามที่กำหนดอยู่ในความ
ตกลงทริปส์ ได ้

โดยหลักทั่วไป เจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญาย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้งานที่ตน
ได้สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เช่น ในกรณีของสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้
เดียวที่จะใช้ ผลิต ขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้น หรือในกรณีของ
เครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น เป็น
ต้น ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นก็คือ แม้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ใช้สิทธิตามกฎหมายของ
ตนที่มีอยู่และได้รับประโยชน์ตอบแทนความคิดสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นของตนดังกล่าวไป
เรียบร้อยแล้ว เช่น ได้ผลิตสินค้าออกจำหน่ายโดยได้รวมค่าตอบแทนสิทธิ (Royalty) และผลกำไร
เอาไว้ในราคาขายนั้นแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอีกหลายรายที่ยังคงติดตามใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าที่ตนได้จำหน่ายไปแล้วอยู่อีก เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้
ใช้ความพยายามในการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใดนำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเข้ามาเพื่อ
จำหน่ายในราชอาณาจักร แม้สินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าที่ตนได้ผลิตและนำออกวางขายในตลาด
ต่างประเทศเองก็ตาม ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ สินค้าที่เจ้าของได้วางจำหน่ายอยู่ใน
ประเทศอื่นนั้นมีราคาต่ำกว่าสินค้าที่ขายอยู่ในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่บุคคลใดนำสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาจำหน่าย ย่อมมีผลทำให้ยอดขายของตนหรือของตัวแทนจำหน่ายที่ตนแต่งตั้งขึ้นต้อง
ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การยินยอมให้เจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาติดตามใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ นอกจากจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์ใน สินค้านั้นมาอย่างถูกต้อง ในการที่จะใช้สอยหรือทำ
การใด ๆ ต่อตัวสินค้านั้นต่อไปโดยชอบแล้ว ยังอาจเป็นการขัดต่อหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

 
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third 

parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for 
sale, selling, or importing (6) for these purposes that product; 

6. This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect 
of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the 
provisions of Article 6. 
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อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง หลักการสิ้นสิทธิจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณชนทั่วไป ให้มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย244  

โดยประเภทของการสิ้นสิทธิหลักการสิ้นสิทธิอาจจำแนกออกได้เป็นสามประเภท 
ใหญ่  ๆ คือ 1) การสิ้นสิทธิภายในประเทศ (National หรือ Domestic Exhaustion of Rights)  
2) การสิ้นสิทธิภายในภูมิภาค (Regional Exhaustion of Rights) และ 3) การสิ้นสิทธิระหว่าง
ประเทศ (International Exhaustion of Rights) 

การสิ้นสิทธิกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยนี้ เป็นหลักการที่ได้รับ
การยอมรับและมีการใช้บังคับกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วในระบบกฎหมายของประเทศไทย 
โดยอาจถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานประการหนึ่งของหลักกรรมสิทธิ์ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 1336 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของ
ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้า
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดมิชอบด้วยกฎหมาย”245 จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดแล้ว (เช่นนาย ก. ซื้อสินค้าจากผู้ทรงสิทธิบัตร นาย ก. ย่อม
มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าว แต่การซื้อขายสินค้านั้นไม่ได้ทำให้นาย ก. ได้มาซึ่งสิทธิตามสิทธิบัตรด้วย 
เว้นแต่นาย ก.จะได้ทำสัญญารับโอนสิทธิบัตรนั้นกับผู้ทรงสิทธิบัตรขึ้นอีกฉบับหนึ่ง) เจ้าของทรัพย์สิน
ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้คือ สิทธิในการใช้สอยทรัพย์สิน (หมายความถึง อำนาจที่จะทำประโยชน์  
ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามความต้องการ โดยไม่เป็นการทำลายภาวะแห่งทรัพย์สินนั้น เช่น ซื้อเสื้อ
มาแล้วใส่ เป็นต้น) สิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สิน (มิได้จำกัดแต่เฉพาะจำหน่ายโอนขายให้คนอื่นไป
เท่านั้น แต่ยังกินความตลอดถึงการจำหน่ายทำลายภาวะด้วย ) สิทธิที่จะได้ดอกผลแห่งทรัพย์สินของ
ตน และสิทธิที่จะติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลอื่นการที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิแต่
ผู้เดียวที่จะใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ตนได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของ

 
244 Roberto Caso and Federica Giovanella, eds., Balancing Copyright Law in 

the Digital Age: Comparative Perspectives (Berlin, Heidelberg: Springer, 2015), p. 27. 
245 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่าย
ทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 
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หลักการสิ้นสิทธิ กล่าวคือ เมื่อเจ้าของคนเดิมได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดให้แก่เจ้าของคนใหม่
แล้ว สิทธิของเจ้าของคนเดิมในการที่จะใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นต่อไปย่อมหมดสิ้นไป อีกทั้ง
เจ้าของคนเดิมย่อมไม่มีสิทธิที่จะห้ามเจ้าของคนใหม่ที่จะใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นต่อไปได้ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในเรื่องหลักการสิ้นสิทธิ ซึ่งได้ถูกบัญญัติในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดขอบเขตการบังคับ
ใช้อย่างชัดเจนว่าจะบังคับใช้กับสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีการวางจำหน่ายโดยได้รับความยินยอมของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศ หรือ ภายนอกประเทศ หากมีการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิในลักษณะที่เป็น
หลักการสิ้นสิทธิระหว่างประเทศแล้ว สินค้าลิขสิทธิ์ที่ถูกออกวางจำหน่ายโดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายในต่างประเทศ ณ ที่ใดก็ตามจะส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มี
สิทธิหวงกั้นผู้อื่นไม่ให้จำหน่ายสินค้านั้นต่อบุคคลอื่น ในทางตรงกันข้ามหากประเทศไทยมีการบังคับ
ใช้หลักการสิ้นสิทธิภายในประเทศแล้ว การบังคับใช้หลักดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะกับกรณีสินค้า
ลิขสิทธิ์ที่มีการออกจำจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามี
สิทธิที่จะห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนำเข้าซ้อนในสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีการจำหน่ายแล้วภายนอกประเทศได้ การ
ขาดความชัดเจนในเรื่องของการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิที่เกี่ยวเนื่องดินแดนการจำหน่ายสินค้า
ลิขสิทธิ์ อาจสร้างปัญหาข้อโต้แย้งได้ในอนาคตว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงมีสิทธิในการห้ามผู้อื่นทำการ
นำเข้าซ้อนหรือไม่  

นอกจากขอบเขตการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนของการจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์
แล้ว ประเด็นเรื่องของรูปแบบของสินค้าลิขสิทธิ์ก็เป็นประเด็นปัญหาที่กฎหมายไทยขาดความชัดเจน
ในการบังคับใช้ กล่าวคือ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ใข (ฉบับที่ 2) ในปี
พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดว่าสินค้าลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลนั้นจอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของหลักการ
สิ้นสิทธิหรือไม่ กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวนั้นมิได้มีการบัญญัติข้อยกเว้นอย่างชัดเจนว่า ไฟล์งาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะไม่อยู่ภายใต้หลักการสิ้นสิทธิ  ซึ่งหากมีการตีความว่าหลักการสิ้น
สิทธิจะไม่ใช้บังคับกับงานลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ผู้ซื้อไฟล์งานลิขสิทธิ์ดิจิทัลนั้นสามารถนำ
ไฟล์งานดังกล่าวไปจำหน่ายต่อให้กับผู้อื่นได้โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เยาว์ในการจำหน่าย
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งกรณีนี้เจ้าของลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เนื่องไฟล์
งานดิจิทัลนั้นสามารถทำการคัดลอกและจำหน่ายต่อไปได้โดยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของงานแต่อย่างใด 
และการจำหน่ายต่อในลักษณะนี้มีกระบวนการทางเทคนิคที่ทำให้เกิดไฟล์งานดิจิทัลทั้งในฝั่งของผู้ขาย
และผู้ซื้อ ไฟล์ของผู้ขายซึ่งไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงอยู่ซึ่งทำให้ผู้ขายสามารถจำหน่ายไฟล์ข้างต้นได้
หลายครั้ง  พฤติการณ์ของผู้ซื้อดังกล่าวถือเป็นการค้าแข่งกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อ
ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิเ์กินสมควร  
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ในทางตรงกันข้ามหากมีการตีความว่าหลักการสิ้นสิทธินั้นไม่สามารถบังคับใช้กับ
สินค้าลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ ประเด็นที่น่าพิจารณาคือหากผู้บริโภคซื้อสินค้าลิขสิทธิ์มาโดย
ถูกกฎหมาย แต่เมื่อตัวเองใช้งานแล้วกลับไม่สามารถขายไฟล์งานนั้นต่อไปยังผู้อื่นได้ ถือว่าเป็นการ
จำกัดสิทธิของผู้บริโภคเนื่องจากตนเองได้ซื้อไฟล์งานที่มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กลับไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์จากการนำไฟล์งานข้างต้นไปจำหน่ายต่อได้ทั้งที่ตนเองเสียค่าตอบแทน 
 

4.3 วิเคราะห์เรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ(Public Interest) ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนา  

4.3.1 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์สาธารณะ
(Public Interest)ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว  
4.3.1.1 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (Public Order) และประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) ของสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้สร้างสรรค์งานเป็นจำนวนมากที่อยู่ภายใต้กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ ทั้งกรณีที่เป็นนักเขียน นักดนตรี ผู้ผลิตภาพยนตร์ ช่างถ่ายภาพ ช่างศิลปกรรม และผู้
สร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ล้วนแต่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งการ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบของหลาย ๆ ทางครอบคลุมทั้ง
มาตรการทางกฎหมายและที่ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย246 ทั้งนี้เพื่อควบคุมการเข้าถึงรวมทั้งการทำ
สำเนางาน เช่น เทคโนโลยีการเข้ารหัส การให้ความรู้ต่อสาธารณชน ตลอดจนความร่วมมือของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย แต่ในทางกลับกันการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีดังกล่าวหากมีความเคร่งครัดหรือ
ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของมาตรการมากจนเกินไปก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ได2้47 

 
246 Gillian Davies and Michele E. Hung, Music and Video Private Copying: An 

International Survey of the Problem and Law, 2nd ed. (London: Sweet & Maxweel, 
1993), p. 20. 

247 Susy Frankel and Daniel Gervais, eds., The Evolution and Equilibrium of 
Copyright in the Digital Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), p. 113. 
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1) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และ ประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ในประเด็นเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา  
ในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

ในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น 
เนื่องจากเหตุผลที่มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนดขึ้นมาเพื่อปกป้อง
งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนมิให้ถูกละเมิดได้ ดังนั้น สิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองประโยชน์แก่
สาธารณชนในการเข้าถึงและใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Use)  
จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณาก่อนเพื่อศึกษาเชื่อมโยงไปถึงการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี ซึ่งกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานโดยธรรม
ดั งกล่ าวไว้ ในมาตรา 107 แห่ งกฎหมายลิ ขสิทธิ์  ค .ศ . 1976 (Copyright Act of 1976)248  
สรุปสาระสำคัญได้ว่าการใช้งานโดยธรรมในงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมหมายรวมถึง การทำสำเนาหรือ
บันทึกเทปเสียงหรือโดยวิธีการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังเช่นกรณีการติชม วิจารณ์ การเสนอรายงาน

 
248 Copyright Act of 1976 

Section 107 Limitations on Exclusive Rights: Fair use 
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. 
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use 

if such finding is made upon consideration of all the above factors. 
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ข่าว การสอน ตลอดจนการจำหน่ายสำเนาเพื่อประโยชน์ในชั้นเรียน การศึกษา หรือการวิจัย ฯลฯ 
เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยที่การใช้งานลิขสิทธิ์จะเป็น
การใช้ที่เป็นธรรมหรือไม่นั้น พึงต้องพิจารณาจากเง่ือนไข 4 ประการ คือ  

ประการแรก วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรือเพ่ือการศึกษาโดยมิได้มุ่งแสวงหากำไร  

ประการที่สอง ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์โดยพิจารณาจากธรรมชาติของ
ตัวงานว่าเมื่อมีการนำงานนั้นไปใช้แล้วจะทำให้งานเสียหายหรือไม่    

ประการที่สาม ปริมาณและสัดส่วนของงานที่ใช้เมื่อเทียบกับงานอันมี
ลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยพิจารณาว่าเป็นส่วนสำคัญมากน้อยเพียงใดด้วย 

ประการที่สี่ ผลกระทบต่อการใช้ที่มีผลต่อตลาดหรือคุณค่าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์  

จากหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นหลักการใช้งานโดยธรรมที่ใช้กับงานลิขสิทธิ์ทั้งใน
บริบทอนาล็อก และบริบทดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศอเมริกาได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงได้มีการอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศ
ฉบับนี้ไว้ใน กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาโดยมีการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีในงานอันมีลิขสิทธิ์ ไว้ในมาตรา 1201 ซึ่งได้บัญญัติเป็นสาระสำคัญให้
สาธารณชนสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้การใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้โดยไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์แม้จะอาศัยช่องทางหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีก็ตาม แต่จะต้องเข้า
ข่ายเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี2้49 

(1) ต้องไม่กระทบถึงสิทธิ การเยียวยา การจำกัด หรือข้อต่อสู้ใด ๆ  
ในการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นข้ออ้างใช้งานโดยการนำหลักเกณฑ์การใช้งานโดยธรรม 
(Fair Use) มายกเว้นความรับผิดได้ และ 

 
249 Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA  

Section 1201 (c) Other Rights, etc., Not Affected.— 
( 1)  Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or 

defenses to copyright infringement, including fair use, under this title. 
( 2)  Nothing in this section shall enlarge or diminish vicarious or 

contributory liability for copyright infringement in connection with any technology, 
product, service, device, component, or part thereof. 
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(2) ต้องไม่เพิ่มเติมหรือทำให้ลดน้อยลงซึ่งความรับผิดจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยตัวแทนหรือการมีส่วนร่วมในการละเมิดลิขสิทธิ์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ การบริการ เครื่องมือ ส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนใด ๆ  

ดังนั้น การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
ภายใต้กฎหมาย กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (Digital Millennium Copyright Act 
1998: DMCA) ของสหรัฐอเมริกาจึงมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะพบว่ากรณีที่แม้จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็อาจเป็นกรณีที่เป็น
ความผิดต่อการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ และสำหรับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ 
ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีก็อาจไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
นำมาใช้งานเพ่ือการละเมิดลิขสิทธิ์250 

2) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ในประเด็นข้อมูลการบริหารสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องข้อมูลการ
บริหารสิทธิ์  

ในเรื่องของข้อมูลบริหารสิทธิในสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ของ
สหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไขโดยมีผลทำให้เกิดโทษทางอาญาในการผลิตและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่
ทำให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงวิธีการจำกัดการคัดลอกทางเทคนิค (Technical Copy-Restriction 
Methods) ได้ ซึ่งต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้ใช้ว่าวัตถุประสงค์ในการถอดรหัสซอฟต์แวร์นั้นเป็นไป
เพื่อจุดประสงค์ใด ถ้าเป็นไปเพื่อให้บรรลุความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ของซอฟต์แวร์นั้น จะ
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 1201 (f) แต่ถ้าการถอดรหัสซอฟต์แวร์นั้น เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใน
การละเมิดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งนักวิจัยหลาย
คนกลัวว่างานวิจัยที่มีการเข้ารหัสอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ได้251 

 
250 Roberto Caso and Federica Giovanella, eds., op. cit., p. 99. 
251 Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA  

Section 1201 (f) 
Reverse Engineering.— 
(1) Notwithstanding the provisions of subsection (a) (1) (A), a person who 

has lawfully obtained the right to use a copy of a computer program may circumvent 
a technological measure that effectively controls access to a particular portion of 
that program for the sole purpose of identifying and analyzing those elements of the 
program that are necessary to achieve interoperability of an independently created 
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4.3.1.2 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีอิทธิพลทำให้มีงานสร้างสรรค์ที่ เป็นเอกลักษณ์ถูกผลิตออกมาในสื่อที่หลากหลายทั้ง 
ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ การ์ตูน ทั้งนี้ปัจจัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนั้นทำให้งานสร้างสรรค์
ดังกล่าวถูกถ่ายทอดและจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ก่อให้เกิดช่องทางการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างมี
นัยยะสำคัญดังจะเห็นตัวอย่างได้จากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานมังงะหรือการ์ตูน โดยมีการเผยแพร่
งานดังกล่าวสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ ซึ่งในปี ค.ศ. 2018 มีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีผู้เข้าดาวน์โหลดงานมังงะที่ถูกเผยแพร่โดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์เฉพาะจากเว็บไซต์ 

 
computer program with other programs, and that have not previously been readily 
available to the person engaging in the circumvention, to the extent any such acts of 
identification and analysis do not constitute infringement under this title. 

(2) Notwithstanding the provisions of subsections (a) (2) and (b), a person 
may develop and employ technological means to circumvent a technological 
measure, or to circumvent protection afforded by a technological measure, in order 
to enable the identification and analysis under paragraph (1) , or for the purpose of 
enabling interoperability of an independently created computer program with other 
programs, if such means are necessary to achieve such interoperability, to the extent 
that doing so does not constitute infringement under this title. 

(3) The information acquired through the acts permitted under paragraph 
(1), and the means permitted under paragraph (2), may be made available to others 
if the person referred to in paragraph (1) or (2) , as the case may be, provides such 
information or means solely for the purpose of enabling interoperability of an 
independently created computer program with other programs, and to the extent 
that doing so does not constitute infringement under this title or violate applicable 
law other than this section. 

(4) For purposes of this subsection, the term “interoperability” means the 
ability of computer programs to exchange information, and of such programs 
mutually to use the information which has been exchanged. 
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Mangamura เป็นจำนวนประมาณ 100 ล้านครั้ง ต่อเดือน สร้างความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เป็น
เงินไม่ต่ำกว่า 300 ล้านเยน252 

จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายญี่ปุ่นกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
สหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งสองประเทศมีหลักการใช้งานโดยธรรม (Fair Exploitation)  
มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีการห้ามเผยแพร่งานอันมี
ลิขสิทธิ์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในเรื่อง
การใช้งานส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นจริงให้มากที่สุด (Most Practical) 
อย่างไรก็ตาม การบัญญัติข้อกฎหมายในเรื่องการใช้งานโดยธรรมของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นการบัญญัติ
แบบการใช้งานเฉพาะเรื่อง (Certain Use) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในด้านใด ก็จะมี
การบัญญัติการใช้งานโดยธรรมเฉพาะเรื่องนั้นขึ้นมาในลักษณะของตัวอย่างแห่งพฤติการณ์ เป็นกรณี
ไป ซึ่งการใช้กระบวนการนิติบัญญัติในลักษณะนี้อาจเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายมี
ความยืดหยุ่นในการใช้และการตีความกฎหมาย ภายใต้บริบทดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนผ่าน
อย่างรวดเร็ว ระหว่างที่รอกระบวนการทางนิติบัญญัติเพิ่มหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์ในแต่
ละกรณี 

นอกจากนี้มีข้อพิจารณาว่าแม้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการแก้ไขในปี 
1999 จะรับอิทธิพลการบัญญัติกฎหมายจากกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา 
(Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA) ของสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศใช้ในปี 
1998 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นมิได้นำ
ข้อยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการเทคโนโลยีของ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาของสหรัฐอเมริกามาทั้งหมด นอกจากนี้ ลักษณะการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นมิได้นำเรื่องการหลบเลี่ยงมาตรการเทคโนโลยีกำหนดไว้เป็นฐานความผิด หากแต่ได้
บัญญัติเพียงแค่ความหมายกว้าง ๆ ของการหลบเลี่ยงมาตรการเทคโนโลยีไว้ในบทนิยาม และกำหนด
โทษไว้เท่านั้น ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีจำนวนการเข้าถึงงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์จากการ
ดาวน์โหลดไฟล์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิเพิ่มมากขึ้น แทนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มอัตรา
โทษจากการหลบเลี่ยงมาตรการเทคโนโลยีหรือเพิ่มการเยียวยาค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ แต่ญี่ปุ่น

 
252 “Japan to Make Unauthorized Downloads of All Copyrighted Work Illegal,” 

The Japantimes News (19 February 2019), Retrieved July 7, 2021 from 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/14/national/japan-make-unauthorized-
downloads-copyrighted-work-illegal/ 
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กลับเลือกวิธีการแก้ปัญหากรณีดาวน์โหลดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการขยายความ
คุ้มครองประเภทของงานแทน เช่น จากเดิมมีกฎหมายญี่ปุ่นมีการห้ามดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์
เพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นว่ามีการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือการ์ตูน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2018 ญี่ปุ่นจึงเริ่มพิจารณาที่จะเพิ่มเติม
กฎหมายห้ามดาวน์โหลดหนังสือการ์ตูนโดยไม่ได้รับอนุญาต253 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่ากฎหมายญี่ปุ่นมีบทบัญญัติที่เข้มงวดในการคุ้มครองมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีที่ใช้บังคับ
กับทั้งมาตรการที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ แต่สถานการณ์ในการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์กลับปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

1) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

ประเด็นในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นนั้นต้อง
พิจารณาในเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานโดยธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็น
สำคัญ หากมีการตีความว่าเมื่อมีการละเมิดมาตรการเทคโนโลยีแล้วต้องรับผิดแม้จะเข้าหลักเกณฑ์
เป็นการใช้งานโดยธรรม การตีความในลักษณะนี้ย่อมส่งผลทำให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการใช้งาน
โดยธรรมไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานลิขสิทธิ์รูปแบบดิจิทัล เนื่องจากงาน
สร้างสรรค์ในปัจจุบันนั้นมีการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้งานเพื่อ
คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ หากมีพฤติการณ์ที่เข้าเงื่อนไขการใช้งานโดยธรรมแต่ผู้ใช้งานต้อง
ประสบกับความเสี่ยงในการรับโทษฐานละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสำหรับการพัฒนางานสร้างสรรค์ดังนั้น การคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการใช้งานโดยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้อง
พิจารณาควบคู่กันทั้งระบบเพื่อไม่ให้การบังคับใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่เข้มงวดเป็น
อุปสรรคต่อจุดมุ่งหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์ในการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ 

2) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public order) และ ประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิ  

โดยในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการกำหนดมาตรการต่อต้านการละเมิด254 ไวด้้วย
การเยียวยาทั้งทางแพ่งและทางอาญารวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเยียวยาในทางแพ่งนั้น

 
253 Ibid. 
254 Copyright Law of Japan 
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คือการชดเชยที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนในทางอาญานั้นมีการกำหนดโทษไว้ใน
การละเมิดไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับ255 

 
Article 112 (4 ) The following acts are deemed to constitute infringement 

of the moral rights of the author, the copyright, the moral rights of the performer, or 
the neighboring rights to which the relevant rights management information pertains: 

( i)  the intentional addition of false information as rights management 
information; 

(ii) the intentional removal or alteration of rights management information 
(excluding when this is due to technological constraints involved in the conversion of 
recording or transmission methods and any other case in which this is found to be 
unavoidable in light of the purpose and circumstances of the exploitation of the 
work or performance, etc.); 

( iii)  the distribution, importation, or possession for the purpose of 
distribution, of copies of a work or performance, etc. with the knowledge that an act 
referred to in one of the preceding two items has been carried out on such work or 
performance, etc. , or the transmission to the public or making available for 
transmission of such work or performance, etc. with knowledge of such an act. 

255 Copyright Law of Japan 
Article 117 (1) Any one co-author or copyright owner in a joint work may 

file the claim referred to in Article 112, claim that co-author’s or co-owner’s personal 
share of compensation for damage due to copyright infringement, or claim the return 
of the benefit of any unjust enrichment in accordance with that co-author’s or co-
owner’s personal share, without the consent of the other co-authors or co-owners of 
the copyright. 

(2) The provisions of the preceding paragraph apply mutatis mutandis in 
connection with infringement of a copyright or neighboring rights in co-ownership. 

(Preservation of Rights to Anonymous and Pseudonymous Works)  Article 
118 (1)  The publisher of an anonymous or pseudonymous work may file the claim 
referred to in Article 112, Article 115, or Article 116, paragraph ( 1)  or may claim 
damages or the return of the benefit of any unjust enrichment in that per-son’s own 
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4.3.2 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์สาธารณะ
(Public Interest) ของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา  
4.3.2.1 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (Public Order) และประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) ของสาธารณรัฐอินเดีย 
แม้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาธารณรัฐสาธารณรัฐอินเดียไม่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกใน

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) อย่างไรก็
ดี ในปี ค.ศ. 2012 สาธารณรัฐอินเดียได้มีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อยกระดับการป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ภายในประเทศ และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญภายนอกจากแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาที่
เรียกร้องให้สาธารณรัฐอินเดียให้การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ที่ถูกสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกา แต่ถูก
ละเมิดอย่างแพร่หลายนอกประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

ต่ อ ม า ใน ปี  ค .ศ . 2 016  มี ข้ อ มู ล เชิ งส ถิ ติ ข อ ง  Indian Institute of Public 
Administration (IIPA) ปรากฏว่า สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศที่มีตลาดอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองในบรรดาประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผ่านระบบ 
Peer-to-peer ติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังปรากฏ
ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ได้สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมดนตรีเป็นเงินถึ ง 431 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ เมื่อปี ค.ศ. 2012 โดยเป็นการละเมิดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อที่มีลักษณะทางกายภาพ และการละเมิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ การละเมิด
จากการแสดงในที่สาธารณะ ตลอดจนการละเมิดผ่านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์256 

 
name, on behalf of the author or the owner of the copyright to the work; provided, 
however, that this does not apply if the pseudonym is the name by which the 
author is commonly known or if the true name of the author has been registered as 
referred to in Article 75, paragraph (1). 

(2) A person whose true name or the pseudonym by which the person is 
commonly known is indicated in the customary manner on copies of an anonymous 
or pseudonymous work as the name of the publisher of the work is presumed to be 
the publisher of that work. 

256 The Use of Licenced Software can Increase India’s GDP by $739 billion: 
GIPC, The Economic Times (11 November 2013), Retrieved July 7, 2021 from 
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เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2012 จึงวางหลักการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไว้ใน
มาตรา 65 A (1)257 โดยกำหนดว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครองนั้นต้องเป็น
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี “ประสิทธิภาพ” และกำหนดว่าความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ ผู้กระทำความผิดนั้นมีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ
อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ (ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอเมริกาและประเทศ
ญี่ปุ่นแล้วจะไม่ปรากฏบทบัญญัติใดที่ระบุว่าต้องมีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนดังเช่น
กฎหมายของสาธารณรัฐอินเดีย) โดยผู้กระทำความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
นั้นมีโทษ 2 ปี และมีโทษปรับด้วย  

1) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของสาธารณรัฐอินเดีย ในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

จากบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียมีข้อสังเกตว่าไม่มี
การบัญญัติคำนิยามว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีคืออะไร จึงไม่มีการบัญญัติว่ามาตรการการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือป้องกันการคัดลอกงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ทั้งนี้  แม้จะมีการจำกัดขอบเขตว่ามาตรการการป้องกันทางเทคโนโลยีต้องเป็นมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการให้คำจำกัดความว่าต้องเป็นมาตรการที่มี ลักษณะใดจึงเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่มีการบัญญัติว่าพฤติการณ์ใดที่เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลย2ี58 

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าเจตนาในการละเมิดงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้น
เป็นองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาว่าพฤติการณ์การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็น

 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/use-of-licenced-software-can-
increase-indias-gdp-by-739-billion-gipc/articleshow/25596071.cms  

257 The Copyright (Amendment) Act, 2012 
Section 6 5 A (1 ) Any person who circumvents an effective technological 

measure applied for the purpose of protecting any of the rights conferred by this Act, 
with the intention of infringing such rights, sball be punishable with imprisonment 
which may extend to two years and shall also be liable to fine. 

258 Prateek Chakraverty, “Effective Applicability of Sections 65A and 65B of 
Copyright (Amendment) Act, 2012 using Case Study of Digital Watermarks,” Journal 
of Intellectual Property Rights 20 (November 2015): 394. 
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ความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือไม่ กล่าวคือ หากมีการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์
โดยที่แม้จะเป็นการเข้าถึงด้วยวิธีการที่ทำให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นใช้งานไม่ได้ เช่น  
การถอดรหัสที่ป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่หากการเข้าถึงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อละเมิดสิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ค.ศ. 2012 เช่น สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานแล้ว 
กฎหมายสาธารณรัฐอินเดียก็ไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี ซึ่งเงื่อนไขนี้ย่อมส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ที่หลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นกระทำไปเพื่อจะละเมิดสิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2012 ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องรับภาระในการพิสูจน์เจตนาในฐานความผิดหนึ่ง
เพื่อให้ผู้หลบเลี่ยงต้องรับผิดในอีกฐานความผิดหนึ่ง ทั้งที่การหลบเลี่ยงมาตรการณ์ทางเทคโนโลยีนั้นมี
พฤติการณ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการทำให้ระบบป้องกันงานอันมีลิขสิทธิ์เสื่อมความสามารถในการ
ป้องกันการเข้าถึงงานหรือทำซ้ำงาน 

ในประเด็นของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในข้างต้นนั้น จากประเด็น
ดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่าการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้อาจเป็นเหตุทำให้มีการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้หลบเลี่ยงสามารถอ้างได้ว่าตนเองมิได้มีเจตนา
ละเมิดสิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2012 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพียงเพื่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมิได้ มี
พฤติการณ์คัดลอกหรือทำซ้ำนั้น แม้ว่าในเชิงเทคนิคอาจปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการเข้าถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์โดยการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีก็ตาม แต่หากการเข้าถึงนั้นเพียงเข้าไป
ใช้งาน โดยยังขาดหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้ นจะทำซ้ำ 
ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายสาธารณรัฐอินเดีย  

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียกำหนดโทษ
ของการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแค่เพียงโทษทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุก 2 ปี กล่าวคือ
ไม่มีความรับผิดทางแพ่งแต่อย่างใด ซึ่งหากพิเคราะห์แล้วผลกระทบจากการขาดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
มาตรการทางแพ่งอาจทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ประเด็นภาระการพิสูจน์ที่กำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องพิสูจน์ถึงขนาดที่ผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีมีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย จึงเป็นข้อที่น่าพิจารณาว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลือกจะ
ที่ดำเนินคดีกับผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือไม่หากมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ที่ซับซ้อน
แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายแต่อย่างใด 
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ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2012 ของสาธารณรัฐอินเดีย ได้วางหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางป้องกันทางเทคโนโลยี
ตลอดจนข้อยกเว้นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังขาด
บทบัญญัติการกำหนดโทษการนำเข้าและการแพร่กระจายอุปกรณ์และโปรแกรมที่อำนวยความ
สะดวกในการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และขาดมาตรการการเยียวยาความเสียหายของ
ผู้ทรงสิทธิที่ถูกละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์ที่อาจเป็นการเพิ่มภาระ
พิสูจน์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในการต้องพิสูจน์เจตนาของผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะละเมิดสิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2012 ซึ่ง
การเพิ่มภาระพิสูจน์อาจทำให้การนำคดีผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีขึ้นสู่ศาลมีปริมาณ
น้อย เนื่องจากแม้ว่าผู้ทรงสิทธิจะพิสูจน์เจตนาของผู้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ว่า
เป็นไปเพื่อการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม แต่ก็มิได้มีผลทำให้ผู้ทรงสิทธิ
ดังกล่าวได้รับการเยียวยาจากการฟ้องคดีในฐานความผิดหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแต่
อย่างใด ซึ่งกรณีนี้เป็นเหตุทำให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทวีความรุนแรงมากขึ้น 
อันเน่ืองมาจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 

2) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของสาธารณรัฐอินเดียในเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิ  

สาธารณรัฐอินเดียถึงแม้จะไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแต่ก็มีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์บางส่วนในปี 2012259 ให้มีการ

 
259 The Copyright (Amendment) Act, 2012 

Section 65B Any person, who knowingly,- 
(i) removes or alters any rights management information without authority, 

or 
(ii) distributes, imports for distribution, broadcasts or communicates to the 

public, without authority, copies of any work, or performance knowing that electronic 
rights management information has been removed or altered without authority, shall 
be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be 
liable to fine: 

Provided that if the rights management information has been tampered 
with in any work, the owner of copyright in such work may also avail of civil 
remedies provided under 
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คุ้มครองในเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิไว้และมีการกำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงมาตรการ
คุ้มครองเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองกรณีมีการกำหนดโทษจำคุกโดยมีระยะเวลาสูงสุด 2 
ปี อีกทั้งอาจมีการใช้ดุลยพินิจในเรื่องค่าปรับด้วยก็ได ้

4.3.2.2 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ(Public Interest) ของประเทศไทย 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะ
ค้นหาวิธีการทางเทคโนโลยีหลายวิธีด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ป้องกันมิให้ผู้อื่นทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์
ของตนเอง หรือนำงานของตนไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น หากบุคคลใดใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากงานอันมีลิขสิทธิ์อาจต้องทำการลงทะเบียนก่อนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้
หมายเลขที่ได้จากผู้ทรงลิขสิทธิ์ที่ให้ไว้หลังจากกระบวนการชำระเงินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ การคิดค้นหาวิธี
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงนั้น อาจต้องใช้ความวิริยะ
อุตสาหะและการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมาก เนื่องจากผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลมัก
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ทำให้ต้องมีการปรับปรุง
กฎหมายลิขสิทธิ์โดยนำหลักการเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีดังที่ปรากฏกฎหมายลิขสิทธิ์
ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา รวมตลอดทั้งหลักการ ของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกบางส่วนมาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในหมวด 2/1 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

1) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของประเทศไทยในเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยได้ให้การรับรอง หรือคุ้มครองสิทธิของผู้
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงที่จะหามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเข้ามาปกป้องการ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงของตน ดังนั้น หากบุคคลใดรู้อยู่แล้วว่าการกระทำของ
ตนอาจสร้างแรงจูงใจหรือทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง แล้วได้กระทำการ
ดังกล่าวเพ่ือหลบลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หรือให้บริการในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยี โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก หรือเปิด
ช่องทางการเข้าถึงหรือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยวิธีการอันผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการ

 
Chapter XII against the persons indulging in such acts.”. 
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ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี260 ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่เป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอัน
ได้รับความคุ้มครองจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ข้อ ได้แก่  

ประการแรก จะต้องเป็นวิธีการใด ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันการ
ทำซ้ำ หรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์และสิ่งบันทึกการแสดง ทั้งนี้ ไม่ว่าวิธีการนั้นจะเป็นใน
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้รหัสผ่านต่าง ๆ ซึ่งให้สิทธิแก่เพียงผู้ที่ทราบรหัสเท่านั้นที่จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ หรือในรูปแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เช่น วงจรต่าง ๆ ที่ทำให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกคัดลอกไปไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ตลอดจนในรูปแบบรหัสต่าง ๆ ที่ฝังอยู่
ภายในตัวงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งมีผลเป็นการจัดการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น เช่น การใช้รหัสแบ่งพื้นที่
ตลาดของแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ ซึ่งมีผลให้ดีวีดีภาพยนตร์ที่จำหน่ายในพื้นที่หนึ่ง  ไม่สามารถนำมาเปิด
รับชมโดยใช้เครื่องเล่นที่ผลิตในอีกพื้นที่หนึ่งได้ การเข้ารหัสแผ่นดีวีดีภาพยนตร์เอาไว้ให้สามารถเปิด
รับชมได้เฉพาะกับเครื่องเล่นหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมถอดรหัสที่ได้รับอนุญาตนั้น261 
หรือการกำหนดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถถูกติดนำมาต้ังได้ตามจำนวนครั้งที่ถูกจำกัดไว้  

ประการที่สอง วิธีการนั้นจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องสามารถใช้เพื่อป้องกันการทำซ้ำ หรือ
ควบคุมการเข้าถึงได้จริง หากเป็นเพียงวิธีการที่ถูกคิดค้นขึ้นแต่ไม่สามารถใช้ป้องกันการทำซ้ำ หรือ
ควบคุมการเข้าถึงได้จริง วิธีการดังกล่าวย่อมไม่เข้าข่ายเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537262 

กรณีที่มีการกระทำเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หรือการ
ให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้น
อาจจูงใจ หรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง การกระทำดังกล่าวกฎหมายถือว่า
เป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีด้วย เช่น กรณีที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลซึ่งเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตโดยต้องชำระเงินก่อนและได้รหัสมาจากเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์  
แต่ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในไฟล์ดิจิทัลดังกล่าวไม่ต้องการชำระเงินแต่ต้องการจะดาวน์โหลดสิ่ง
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยไม่เสียค่าตอบแทน จึงทำการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิด

 
260 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

มาตรา 53/4 การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการ
หลบเลี่ยง มาตรการทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลย ี

261 อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, เรื่องเดิม, หน้า 226. 
262 เรื่องเดียวกัน, หน้า 227. 
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กฎหมายด้วยวิธีการเจาะเข้าระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลไฟล์ดิจิทัลเหล่านั้นมาใช้โดยมิได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ย่อมเป็นการกระทำที่หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี รวมถึงการให้บริการในหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เช่น การเผยแพร่ข้อมูล
รหัสผ่านเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ เป็นการจูงใจให้บุคคลอื่น
ละเมิดลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้กระทำความผิดมิได้
กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง แต่กฎหมายก็กำหนดให้มีความผิดฐานหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมีสภาพบังคับใช้ในเชิง
ปฏิบัติ  

หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในส่วน
ข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัล
ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาด้วยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานเป็น
สำคัญ จึงกำหนดให้มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  แต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าว่าเมื่อมีการฝ่าฝืน
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ผู้กระทำจะไม่มีความผิดตามกฎหมายก็ต่อเมื่อกระทำการไปตาม
เงื่อนไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ปรากฏในกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการพิจารณาที่แยกออกมาจากบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ในขณะที่กฎหมายไทยนั้นด้วยความที่บัญญัติคล้ายคลึงกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีข้อยกเว้นความผิดสำหรับพฤติการณ์อันจำเป็นอันกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่
ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งคำว่า “จำเป็น” นั้น ย่อมเป็นถ้อยคำที่ต้องใช้ ดุลยพินิจในการ
ตีความ โดยอาจตีความได้ว่าแม้จะเข้าหลักเกณฑ์กรณีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ก็อาจเข้าข่าย
เป็นความผิดฐานละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หากองค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายเห็นว่าไม่มี
ความจำเป็นเพียงพอที่จะอนุญาตให้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์ของประเทศไทยได้ 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าข้อยกเว้นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของประเทศไทยควรมีการแก้ไขให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

2) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) และประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ของประเทศไทยในเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิ 

ในส่วนของการคุ้มครองในเรื่องการบริหารสิทธิ์ของประเทศไทยนั้น ปัญหา
ทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเกี่ยวกับการไม่กำหนดให้การมีไว้ 
ผลิต นำเข้า จำหน่าย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการสนับสนุน โฆษณา หรือทำการตลาด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิและการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
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เทคโนโลยี เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในดิจิทัลเทคโนโลยี เนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แม้ว่า
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2558 กำหนดให้การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีและการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในดิจิทัล
เทคโนโลยีแล้วก็ตามแต่ก็มิได้บัญญัติให้การมีไว้ ผลิต นำเข้า จำหน่าย เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การสนับสนุน โฆษณา หรือทำการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิทัลเทคโนโลยีด้วย
ซึ่งการที่กฎหมายมิได้กำหนดให้การมีไว้ ผลิต นำเข้า จำหน่ายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีการสนับสนุน 
โฆษณา หรือทำการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลบ เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิเป็นการละเมิด ทำให้เกิดช่องว่างในกฎหมาย เพราะแม้ว่าผู้
ละเมิดจะมีไว้ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการกระทำการลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์
หรือใช้ในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เจ้าของสิทธิก็ไม่สามารถเอาผิดกับผู้มีไว้ ผลิต 
นำเข้าจำหน่าย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน โฆษณา หรือทำการตลาดซึ่งมีลักษณะ
เป็นการส่งเสริมการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิทัลเทคโนโลยีดังกล่าวได้ เพราะการที่ผู้
ละเมิดจะกระทำการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์ หรือหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี เครื่องมือหรืออุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ย่อมมี
ส่วนช่วยให้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิหรือการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือนักแสดงนำมาปกป้องงานของตนได้โดยง่าย ดังนั้นการที่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขมิได้บัญญัติกำหนดให้การมีไว้ ผลิต นำเข้า จำหน่าย 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการสนับสนุน โฆษณา หรือทำการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยย่อมเป็นช่องว่างของกฎหมายและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำละเมิดมี
โอกาสทำละเมิดได้ง่ายขึ้นและเจ้าของสิทธิไม่สามารถฟ้องร้องเอากับผู้กระทำความผิดที่มีไว้ผลิต 
นำเข้า จำหน่าย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการสนับสนุน โฆษณา หรือทำการตลาด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือลบหรือเปลี่ ยนแปลงข้อมูลการ
บริหารสิทธิ์มาลงโทษได ้
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บทที่ 5 
 

วิเคราะห์ดุลยภาพของประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของ 
เจ้าของลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 

ในบทนี้จะแสดงให้เห็นว่าทางด้านของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่จะต้องใช้ลิขสิทธิ์ มีการ
ดำเนินการและมีการพัฒนาอย่างไร โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากการเติบโตของ
ระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานเดิมเป็นรูปแบบดิจิทัลและตลาดงาน
สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบดิจิทัลแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทนี้จะอธิบายด้านลักษณะ วิธีการ  
การคุ้มครอง และรวมไปถึงประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการ
เผยแพร่ในดิจิทัล และมีการระบุประเภทหรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้ลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมาก 

การปฏิวัติทางด้านของเทคโนโลยีและผลการดำเนินการทางด้านของเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมโดยมีระบบอินเทอร์เน็ตหรือและระบบดิจิทัลเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการผลิตและ
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทางด้านของผู้ที่เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรืออีกนัยหนึ่ง
สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น สหรัฐอเมริกานั้นถือว่ามีฐานะเป็นผู้ผลิตเนื่องจาก
เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจสูง และอีกประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นนั้น
มีเทคโนโลยีด้านการผลิตเนื้อหาอันเป็นงานสร้างสรรค์ รวมไปถึงทางด้านของข้อมูลงานอันมีลิขสิทธิ์
เป็นจำนวนมากนั้น ในปัจจุบันปรากฏว่ามีการเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์หรือในรูปแบบของ
ดิจิทัล และมีการใช้เทคโนโลยีหรือทางด้านของปัญญาประดิษฐ์มาเพ่ือที่จะช่วยให้งานนั้นสามารถที่จะ
มีการเผยแพร่ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ใช้ทางด้านของเนื้อหางานอันมี
ลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ซึ่งแม้ว่าประเทศผู้ใช้งานสร้างสรรค์จะมิได้มี
เพียงแค่ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาทั้งหมดทีเดียว แต่ในปริมาณร้อยละ 80 จะเป็นประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่มีการใช้ทางด้านของเนื้อหางานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 
และบางส่วนที่ทางด้านของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาได้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการพัฒนาเนื้อหา
ส่วนนั้นด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มประเทศต่างก็ต้องพบกับพัฒนาการของการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ 
ทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งแต่เดิมที่มีอยู่ในอดีตมี
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อยู่แล้ว มีปรากฏมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างการใช้ข้อมูลของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ของประเทศ
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ประเภทของงานต่าง ๆ ที่มีการคุ้มครองของ
ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ประเด็นดังกล่าวนี้เองที่ทำให้เกิด
ความแตกต่าง ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการศึกษาของเราโดยเฉพาะทางด้านของอุตสาหกรรมและทางด้าน
ของการเติบโตเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนด้วยงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการมีผลกระทบ
ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

5.1 วิเคราะห์ที่มา ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นของการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อ
การพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 

ในส่วนของกรอบลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ทั้งประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาได้มีความพยายามที่จะดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
ทางด้านของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง โดยในปัจจุบันเศรษฐกิจในแต่ละประเทศได้มี
การแก้ไขหรือกำลังจะมีการแก้ไขกรอบกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กรอบกฎหมาย
ลิขสิทธิ์มีความครอบคลุมกับการบังคับใช้กับงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในบริบทดิจิทัล หนึ่งในการแก้ไขครั้ง
แรกที่ปรากฏในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา 
(Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA)263 ซึ่ ง ได้ มี ก ารต ราขึ้ น ใน ปี  พ .ศ . 2514  
โดยผู้เขียนจะได้มีการกล่าวต่อไปให้เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อ
ระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และทางด้านของสหภาพยุโรปในหลายประเทศเองก็ได้มี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจนต่อมาทางด้านของสหภาพ
ยุโรปก็ได้นำข้อบังคับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า Copyright Directive มาบังคับใช้ ทั้งนี้ ในส่วน
ของประเทศอื่นอย่างทางด้านของประเทศแคนาดาเองก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เองทางด้านของทวีปเอเชียเองก็ปรากฏว่ามีพัฒนาการทางด้านการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์เช่นกัน จึงได้มีการปรับปรุงทางด้านของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ในส่วน
ของสาธารณรัฐอินเดียหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็มีการปรับแก้กฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิด
มุมมองสำหรับการดำเนินการในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้มีการ

 
263 Section 1201 Digital Millennium Copyright Act  
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อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายสิขสิทธิ์เพื่อได้มาซึ่งบทบัญญัติที่มี
ประสิทธิภาพและมีการคุ้มครองได้จริง เพื่อสามารถคุ้มครองในลักษณะของการเป็นภาคีสมาชิก
ภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นและทางด้านของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) นั่นคือการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติเพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างเสมอภาค 

ทั้งนี้ หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าประเทศใดมิได้มีการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ให้สอดคล้อง
เพียงพอต่อการที่จะนำมาใช้ในยุคดิจิทัลนั้น ก็อาจทำให้ประเทศอื่นมีความกังวลใจในการร่วมมือกัน
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งขาดความมั่นใจในการที่จะพัฒนาทางด้านของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ก้าวหน้า
ไปยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกต่างทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ลักลั่นกันอาจสั่งผลกระทบต่อความคุ้มครองซึ่ง
ไม่เพียงพออันจะก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นที่ใด้ปรากฏในการ
แก้ไขและการถกเถียงกันในปัจจุบันในการศึกษากฎหมาย ทั้งในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือ
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่ควรนำมาพิจารณา คือ ขอบเขตของงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี และข้อมูลบริหารสิทธิ รวมไปถึงความคุ้มครองในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ใน
รูปแบบของดิจิทัล และอีกประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้คืองานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์   ซึ่งเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ และรวมไปถึงข้อยกเว้นการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ด้วย ซึ่งมีประเด็นที่
ต้องพิจารณาว่า หากปรากฏว่างานสร้างสรรค์นั้นมีข้อมูลการบริหารสิทธิ์ หรือมีมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีอยู่ กลไกดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อหลักการใช้งานธรรมอย่างไร 

พัฒนาการของระบบของการสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลกระทบต่อแนวปฏิบัติที่
เคยมีอยู่ในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับผู้ใช้สิทธิที่อยู่ในมาตรา 9 (2) ของอนุสัญญา
กรุงเบิร์น และรวมไปถึงเรื่องข้อ 13 ในความตกลงทริปส์ และแม้กระทั่งสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ที่มีการอนุวัติการจากอนุสัญญา
กรุงเบิร์นและความตกลงทริปส์เข้ามาเพื่อให้เหมาะสมต่อการบังคับใช้แก่ประเทศภาคีในยุคดิจิทัล  
ก็ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การรักษาสมดุลแห่งระบบลิขสิทธิ์ดังกล่าวถูกทำลายบทบาทไป
หรือไม่ กล่าวคือในกรณีที่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่แม้ได้มีการ
ถูกตราขึ้นมาโดยอาศัยอนุสัญญากรุงเบิร์น กับ ความตกลงทริปส์มาเป็นหลัก แต่ได้มีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และเรื่องของข้อมูลการบริหารสิทธิ์ซึ่ง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะต้องมีการนำมาพิจารณาถึงขอบเขตของการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
และบริบททางด้านของข้อยกเว้น และข้อจำกัดในการใช้สิทธิของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ รวมไปถึงการ
พิจารณาว่าในกรณีของผู้ที่เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และข้อมูล
การบริหารสิทธิ์เกินกว่าความจำเป็นหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะของวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อ 5.1.1 ต่อไป 
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5.1.1 วิเคราะห์ความสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล  
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมาจากการให้ความสำคัญของงานสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการคุ้มครองโดย 

Statute of Anne264 ซึ่ง Statute of Anne มีการวางหลักการขั้นพื้นฐานด้านความคุ้มครองเจ้าของ
ผลงานลิขสิทธิ์ อายุในการที่จะคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ และรวมไปถึงความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์นั้นหรือไม่ การได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ควรเป็นอย่างไร และเมื่อมีการ
ขยายตัวของงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมที่มาจากทางด้านของประเทศอังกฤษที่เป็นประเทศ
ต้นแบบ จึงมีการยอมรับกันในสากลว่า Statute of Anne ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ฉบับแรก 
หลังจากนั้น การคุ้มครองลิขสิทธิ์ชยายไปในทวีปและในประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงเครือรัฐที่เป็นรัฐอาณานิคมของประเทศอังกฤษ และจนถึงทวีปเอเชีย  
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละประเทศได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์ขึ้น แต่ในช่วงแรก
ปรากฏให้เห็นว่ามีความแตกต่างแห่งบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน ทั้งในเรื่องของขอบเขตใน
การคุ้มครอง อายุในการคุ้มครอง หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในความคุ้มครอง จึงเป็นที่มาแห่งการกำหนด
หลักเกณฑ์อันเป็นสากล โดยอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) นั้นเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่มีวางหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจาก
ลักษณะงานสร้างสรรค์นั้นย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น
แอนะล็อก (Analog) คือ เป็นการรับรองสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในการทำซ้ำ การดัดแปลง 
แก้ไข โดยส่วนใหญ่ประเภทของงานวรรณกรรมที่อยู่ในรูปแบบหนังสือ และศิลปกรรมที่อยู่ในยุค  
แอนะล็อกที่มีลักษณะงานที่จับต้องได้ โดยหลังจากอนุสัญญาเบิร์นมีผลบังคับใช้ ได้มีหลายประเทศ
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรงเบิร์น แต่ต่อมา
ก็มีการอนุวัติการของหลักการของอนุสัญญาเบิร์นเข้าไปใช้ภายในประเทศ  

ส่วนทางด้านของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา จึงได้รับข้อยกเว้นในเรื่อง
ของการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศประเภท
ของอนุสัญญากรุงเบิร์น ต่อมาเมื่อการค้าขายมีการพัฒนามากมากขึ้น องค์การการค้าโลกได้พิจารณา
ว่าหากเป็นการค้าขายสินค้าอันที่จับต้องได้นั้น การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมิได้มีความสลับซับซ้อน 
แต่เนื่องจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์  
ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อมาจึงมีการกล่าวเจรจาตกลงกันระหว่างภาคี 
องค์การการค้าโลกซึ่งเป็นประชาคมการค้าเสรีโลกว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้ตัวทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้รับความคุ้มครองคุ้มครองด้วย จึงทำให้เกิดความตกลงทริปส์ขึ้น ซึ่งความตกลงทริปส์

 
264 กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศอังกฤษ ที่ถูกตราขึ้นในปี ค.ศ. 1709-1710 ซึ่งถือ

เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของโลก  
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ดังกล่าวได้มีการผนวกกับเรื่องของการค้า อันเป็นความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงนี้  
ซึ่งทางด้านของความตกลงทริปส์นี้เองได้มีการสร้างบทบัญญัติที่สอดคล้องกับทางด้านกฎหมายฉบับ
หลักที่สำคัญคืออนุสัญญากรุงเบิร์น ในแง่ลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และยังมีบางส่วนที่ต้อง
พิจารณาเพิ่มเติมในอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล ฉบับวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 (Universal 
Copyright Convention of November 6, 1952: UCC)  แ ล ะ  อ นุ สั ญ ญ าก รุ ง โร ม  (Rome 
Convention) ที่เป็นการคุ้มครองผ่านทางด้านของการคุ้มครองสิทธิข้างเคียง (Neigbouring Rights) 
และมีการคุ้มครองในงานบันทึกเสียง (Phonogram) รวมถึงเรื่องสิทธินักแสดง (Performer Rights) 
เป็นต้น จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทริปส์เป็นความตกลงที่มีสภาพเสมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ของนานาอารยประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยี และกลไกที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการพัฒนางานสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์จึงมีข้อจำกัดบาง
ประการ โดยเฉพาะทางด้านการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะดิจิทัลผ่านรูปแบบของออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนาการของผู้บริโภคได้มีการเกี่ยวข้องกับ Internet of Things265  
มากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านลักษณะของรูปแบบลิขสิทธิ์ที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จนมีการ
ตั้งคำถามว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะดิจิทัล และ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นเพียงพอในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีสมาชิกในบริบท
ดิจิทัลหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้เกิดสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaty) ซึ่งประกอบไปด้วย 
2 สนธิสัญญา ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Copyright Treaty: WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ซึ่งการคุ้มครองมีความ
แตกต่างกัน โดย สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะคุ้มครองในเรื่อง
ลิขสิทธิ์โดยตรง ส่วน สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกจะคุ้มครองเกี่ยวข้องกับเรื่องการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงดังนั้นจากความแตกต่างกันดังที่กล่าว
ข้างต้น เนื่องจากทางด้านของงานวิจัยฉบับนี้จะเน้นไปยัง สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก จากการศึกษาผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีการขยายขอบเขตการคุ้มครองอย่างไรบ้าง โดยหลักการของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญามีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยรับเอาเนื้อหา

 
265 Internet of Things หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สามารถ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และควบคุมจากระยะไกลได้  
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ความคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงเบิร์นและ ความตกลงทริปส์ โดยเฉพาะหลักการการคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีการ
เพิ่มเติมเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญในการคุ้มครอง
เครื่องมือซึ่งเป็นกลไกการป้องกันสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) และงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
เป็นอย่างมาก  

ในกรณีของการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นก็ได้มีการรับเอาไปใช้ในหลาย ๆ 
ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบอาเซียน (ASEAN) เช่น ในประเทศไทย 
สาธารณรัฐอินเดียและประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นการ
คุ้มครองโดยที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดค่อนข้างเคร่งครัด เพื่อที่จะมุ่งหวังในการคุ้มครองเครื่องมืออัน
เป็นกลไกผู้ทรงสิทธิ์ แต่ทว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะมีการคุ้มครองโดยแบ่งแยกประเภท
ของการคุ้มครองหลัก ๆ ออกมาเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก คือการควบคุมการเข้าถึง 
(Access Control) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่การควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
กับอีกประเภท คือ การควบคุมการทำซ้ำ (Copy Control) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่
การควบคุมการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทั้งสองประเภทนี้จะได้รับ
การคุ้มครองต่อเมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องเป็น เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลาย ๆ 
ประเทศจึงมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า ถ้าหากมีการคุ้มครองทางด้านมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพควรจะมีลักษณะแบบใด ซึ่ง สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้มีการกำหนดในเรื่องของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไว้ หากมิได้มีการ
ให้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่า คำว่า “เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ต้องมีลักษณะอย่างไร  
แต่อย่างไรกตาม หากกล่าวถึงประเด็นน้ี จะถือเป็นดุลพินิจในการบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศที่
จะกำหนดรายละเอียดแห่งนิยามคำว่าประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เพื่อกำหนด
ขอบเขตว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีควรมีคุณสมบัติอย่างใรจึงจะถือว่าที่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายภายในประเทศนั้น ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า สนธิสัญญาว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็มิได้มีบทบัญญัติในการบังคับภาคีสมาชิกแต่อย่างใดใน
การที่จะกำหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนที่ประเทศภาคีต้องกำหนดให้มาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีที่ใช้นั้นต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ในการ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในมุมมองของผู้ทรงสิทธิ การใช้มาตรการทาง
เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการเข้าถึง (Access Control) จึงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนี้ 
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5.1.2 ผลกระทบของความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลกับหลักการใช้งานโดยธรรม 
สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaty) เป็นสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ฉบับแรกในการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และข้อมูลบริหารสิทธิ ที่ผู้ทรงสิทธิใช้เพื่อ
ปกป้องงานของตนในระบบดิจิทัล สนธิสัญญาทั้งสองฉบับของสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตกำหนดให้
คู่สัญญาใช้กฎหมายภายในประเทศซึ่งมีผลกับการให้คุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และ
ข้อมูลบริหารสิทธิที่เป็นเรื่องใหม่ ณ เวลานั้น ซึ่งทั้งการให้ความคุ้มครองทั้งสองกรณีมีพื้นฐานมาจาก
ร่างข้อตกลงของสหรัฐอเมริกาที่เสนอในการประชุมทางการทูตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อปี 
1996 ที่เจนีวาเป็นส่วนใหญ่ ข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาได้อ่อนลงในที่สุดในการประชุมทางการทูต 
และสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตขององค์การการค้าโลกที่ปรากฏขึ้นนั้น 69 ประเทศ มีความยืดหยุ่นใน
การดำเนินการเจรจาตกลงมากขึ้น ซึ่งความยืดหยุ่นนี้นำไปสู่แนวทางที่แตกต่างกันในสหภาพยุโรปและ
ภาคี ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) บางกลุ่ม 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแคนาดา 

การให้หรือการใช้สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่จำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดและ
ข้อยกเว้นที่สอดคล้องกันและเหมาะสม มีผลกระทบร้ายแรงในระยะยาว ไม่เพียงแต่สำหรับลำดับ
ความสำคัญของการพัฒนาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์และการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ด้วย ระบบลิขสิทธิ์จึงต้องรองรับผลประโยชน์สาธารณะทั้ง 2 ด้านอย่างสมเหตุสมผล  
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและส่งเสริมการเติบโตของการพัฒนางานสร้างสรรค์ ดังนั้น ข้อจำกัดและ
ข้อยกเว้นควรสอดคล้องกับสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ในระดับสากล ข้อจำกัดและข้อยกเว้นจึงควร
มีข้อพิจารณาประการแรกคือ การใช้ระดับความรอบคอบมากขึ้นในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพใน
การส่งเสริมการเข้าถึง การใช้ และการเผยแพร่สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ประการที่สองคือการเน้นย้ำอย่าง
สม่ำเสมอในคุณลักษณะที่สำคัญของระบบลิขสิทธิ์ ประการที่สาม คือ การบูรณาการอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้นในโครงสร้างของระบอบลิขสิทธิ์สากล และประการสุดท้ายคือการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อรองรับความจำเป็นสำหรับการพัฒนาการพัฒนางานสร้างสรรค์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ตามมา 

จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนั้นมิใช่วัตถุประสงค์ขั้น
พื้นฐานเดียวของการเจรจาของความตกลงทริปส์ กฎข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศภายใต้
อนุสัญญากรุงเบิร์นได้รับการออกแบบด้วยกลไกที่มีอยู่ภายในเพื่อเป็นหลักประกันว่าวิวัฒนาการของ
การคุ้มครองสิทธิจะต้องยังคงอยู่ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้การ
คุ้มครองสิทธิของอนุสัญญาเบิร์น ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 19 และ 20 ทำให้ค่อนข้างยากที่จะระบุเรื่อง
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเข้ากับหลักการเสรีที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ เมื่อรวม
กับเหลักการทดสอบสามประการ (Three Step Test) ที่เป็นองค์ประกอบข้อยกเว้นการละเมิด
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ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อจำกัดดุลยพินิจของรัฐในการออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดและ
ข้อยกเว้นภายในประเทศ การสร้างสมดุลที่มีความจำเป็นระหว่างการเข้าถึงและสิทธิจึงไม่ถูกรวมเข้า
กับระบบลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างกลมกลืน 

รูปแบบของ “สิทธิผูกพัน (Mandatory Rights)” และ “ข้อจำกัดการอนุญาต (Permissive 
Limitations)” ครอบงำสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด และหลักบันไดสามขั้นหรือหลักการ
ทดสอบสามประการ (Three Step Test) ที่แก้ไขภายใต้ความตกลงทริปส์ได้ตอกย้ำความสำคัญของ
แนวทางนี้ในความสัมพันธ์ด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ภาษาที่อนุญาตในอนุสัญญาเบิร์นถูกใช้โดยประเทศสมาชิกหลายประเทศ 
แม้ว่าการใช้ภาษาที่อนุญาตในกรณีที่กำหนดโดยรัฐใด ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นการสะท้อนถึงความชอบ
ธรรมของข้อจำกัดและข้อยกเว้นเฉพาะที่ดำเนินการในประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องระบุความเป็นไปได้
ของการเกิดขึ้นและการมีอยู่ของคลังข้อมูลระหว่างประเทศของข้อจำกัดและข้อยกเว้นตามการปฏิบัติ
ของรัฐที่มีอยู ่

จากการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลต้องการแนวทางใหม่  ๆ ในการตั้งคำถามว่า
อะไรคือวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ของระบอบลิขสิทธิ์สากล จนถึงปัจจุบันนี้ ความเห็นทาง
วิชาการและการกำหนดนโยบายได้เน้นไปที่แนวความคิดที่มีอยู่ของสวัสดิการสาธารณะเป็นหลัก 
(รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเกิดขึ้นจากยุคการพิมพ์และยุคแอนะล็อก การค้นหา
คำตอบอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์มักจะยังคงเป็นรูปแบบสำคัญที่ผู้บริโภคจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถเข้าถึงความรู้ได้ เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการแบ่งแยกทางดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรักษาข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นเท่านั้น แต่ยัง
สร้างข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่สอดคล้องกับความคาดหวังที่มากขึ้นของการเข้าถึงและการแพร่ขยาย
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือผู้กำหนดนโยบายต้องกำหนดวิธี
สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับวิธี ใหม่ในการคุ้มครองงานสร้างสรรค์  
โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และสัญญา ด้วยวิธีการใหม่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
และใช้งานเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยพื้นฐานแล้ว คำถามว่าวัตถุประสงค์สาธารณะที่สำคัญของลิขสิทธิ์ควร
เป็นอย่างไรในยุคดิจิทัล และวัตถุประสงค์ เหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในบริบทโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร จึงเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวกับความสมบูรณ์
และประสิทธิภาพของระบบลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนา และเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้บริโภคทั่วโลก 

แรงผลักดันที่เกิดจากความตกลงทริปส์ และการจัดการกับผลกระทบของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการแปลงรูปแบบงานเป็นรูปแบบดิจิทัลบนความสมดุลของอำนาจระหว่างเจ้าของผลงาน
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ลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์  (Content Industry) ก่อให้เกิดการเจรจาของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) 
และ สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 
Performance and Phonogram Treaty: WPPT) ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาคือสนธิสัญญาว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา “จำเป็นต้องรักษาสมดุล ระหว่างสิทธิของผู้ประพันธ์และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มากขึ้น” แต่ไม่มีสนธิสัญญาใดพัฒนาแนวคิดเรื่องสาธารณประโยชน์หรือ
กำหนดขอบเขตสิทธิอันเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับอนุสัญญากรุงเบิร์น แต่อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาทั้ง
สองฉบับมีการกำหนดบทบัญญัติที่เป็นเป็นเงื่อนไขตามหลักการทดสอบสามประการ (Three Step 
Test) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของอนุสัญญากรุงเบิร์น มีประเด็นที่
ผู้เขียนขอวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ทดสอบสามประการ มาบัญญัติในมาตรา 10 ของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ได้บัญญัติอนุญาตให้สมาชิกกำหนด
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่า
ประเทศต่างๆ มีช่องทางที่เพียงพอในการสร้างข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่อนุญาตให้เข้าถึงงานดิจิทัลใน
รูปแบบที่ไม่เคยได้รับการยอมรับมาก่อนภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์น แม้แต่ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่
อนุสัญญากรุงเบิร์นยอมรับ เช่น การใช้งานส่วนบุคคล (Private Use) การประยุกต์ใช้ข้อยกเว้นใน
สภาพแวดล้อมดิจิทัลก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ในรูปแบบดิจิทัลอาจก่อให้เกิด
สิทธิหลายประการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นการใช้ส่วนบุคคลในบริบทการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น การ
ดาวน์โหลดงานที่มีลิขสิทธิ์เพื่อใช้สำหรับการวิจัยส่วนตัวหรือการใช้งานส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับ
สิทธิ์ในการทำซ้ำ การแสดงประสิทธิภาพ หรือจำหน่าย ขึ้นอยู่กับวิธีการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เข้าถึงงาน การใช้งานส่วนบุคคลในสภาพแวดล้อมการพิมพ์พิจารณาเฉพาะสำเนาของงานที่มีให้
สำหรับผู้ใช้  แต่ในบริบทดิจิทัล ผู้ ใช้สามารถมีสำเนางานจำนวนไม่จำกัดอย่างง่ายดาย เนื่องจาก
ความสามารถในการจัดเก็บงานในที่หรือรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการส่งต่อบทความในข้อความ
อีเมลหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของงานอื่นที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ศาลในประเทศ
ที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วบางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาประเด็นการใช้งานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวในยุคดิจิทัลซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ ใช้งานสร้างสรรค์ 
ตัวอย่างเช่น ใน A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่า “Space-shifting”  
ซึ่งเป็นการที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดงานบันทึกเสียงที่ตนเป็นเจ้าของในรูปแบบซีดีเพลงนั้นไม่ถือเป็นการใช้
งานโดยธรรม โดยศาลมีการพิจารณาคดี Napster แยกออกจาก Recording Indus Ass’n ของ Am. 
v. Diamond Multimedia Sys., Inc. ซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่า ศาลอุทธรณ์ The Ninth Circuit 
มีการวินิจฉัยว่าการคัดลอกไปยังเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเพื่อทำไฟล์ให้สามารถพกพาไปเปิดที่ไหน
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ก็ได้หรือ “Space-shift” ที่อยู่บนหน่วยเก็บความจำของอุปกรณ์ของผู้ใช้อยู่แล้วนั้นเป็นการใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

อย่างไรก็ตาม ช่องว่างในการกำหนดข้อจำกัดและข้อยกเว้นใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้นได้รับผลกระทบจากหลัก
บันไดสามขั้นหรือหลักการทดสอบสามประการที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้อนุสัญญา 
กรุงเบิร์น แนวทางการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศต่อข้อจำกัดและข้อยกเว้นจะมีบทบาทสำคัญใน
การตีความข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าเป็น “สิทธิ์” สาธารณะหรือเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวของ
ตลาด สำหรับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา อาจมีดุลยพินิจในการมองว่าข้อจำกัดและข้อยกเว้นเป็น
คุณสมบัติที่สำคัญของผลประโยชน์สาธารณะในด้านลิขสิทธิ์ ตราบใดที่ข้อจำกัดและข้อยกเว้นอยู่ใน
ขอบเขตของกรอบที่กำหนดโดยอนุสัญญาเบิร์น ทั้งนี้ ประเด็นที่สำคัญในบริบทดิจิทัล คือต้องมีการ
ขยายข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ถูกผลกระทบจากการคุ้มครองโดยมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ว่า สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก และ สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ไม่ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่ขัดกับเป้าหมาย
พื้นฐานของลิขสิทธิ์ แต่มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ลดทอนวัตถุประสงค์หลักของการ
บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของอนุสัญญากรุงเบิร์น ตามมาตรา 9 (2) และ ข้อ 13 ของความ
ตกลงทริปส์ ดังนั้น การคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ควรถูกพิจารณาควบคุมด้วยข้อจำกัด
และข้อยกเว้นที่ปรับให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Private Purpose) และเข้าองค์ประกอบซึ่งเป็นเงื่อนไขของการใช้งานโดยธรรม (Fair Use) 
รวมถึงกรณีการเข้าถึงงานสร้างสรรค์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา สำหรับข้อจำกัดและข้อยกเว้น
ด้านการสอนอย่างเป็นระบบในบริบทการเรียนรู้ทางไกล การวิจารณ์ การใช้งานส่วนตัว และการใช้
งานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ ในประเด็นนี้ ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามีความจำเป็นต้องเพ่ิมโอกาสใน
การใช้ข้อจำกัดและข้อยกเว้นภายใต้หลักการใช้งานโดยธรรม หรือการใช้งานโดยชอบ เพื่อให้
สาธารณะได้ใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยพิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีที่ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงงานที่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นเสมือนกลไกปกป้องตนเอง 
(Self-mechanism) ของผู้ทรงสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อยกเว้นและข้อจำกัดสำหรับสภาพแวดล้อม
ดิจิทัลควรได้รับการเน้นย้ำว่าหากเป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้ว ประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน ประเภทของงาน และสัดส่วนของการใช้งาน ควรนำมาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้
งานมากกว่าที่จะปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงงานตั้งแต่แรกโดยใช้มาตราการป้องกันด้วยระบบเทคโนโลยีที่
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศใช้บังคับ 
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5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ในยุค
ดิจิทัล ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกบัประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 

5.2.1 การ ใช้ ม าต รก ารป้ อ งกั น ท าง เท ค โน โล ยี  (Technological Protection 
Measures: TPMs) กับประเด็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ 

ระบบลิขสิทธิ์มีกลไกที่อนุญาตให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและกลไกนี้ได้มีส่วนในการดำรงชีวิตของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ซึ่งข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์นี้
ควรเป็นเทคโนโลยีที่เป็นกลางและสามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบดิจิทัลหรือใน  
แอนะล็อก เมื่อผลงานเริ่มถูกแปลงเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ การดำเนินการของกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ เริ่มสร้างปัญหาให้กับเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวด้วยเหตุผล
ที่ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถทำซ้ำงานสร้างสรรค์นั้นโดยทำให้คุณภาพของสำเนางานดี
ใกล้เคียงกับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ต้นฉบับ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารทำ
ให้การเผยแพร่สำเนาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เกิดสถานการณ์การบริโภคงาน
อันมีลิขสิทธิ์ในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนนำไปสู่การยอมรับการใช้เทคโนโลยี เพื่อกำหนด
ข้อจำกัดในการเข้าถึงและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสร้างสรรค์ ซึ่งต่อมาเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายจากการตระหนักว่าการหลบเลี่ยงเทคโนโลยีป้องกันเหล่านี้จะนำไปสู่ความ
เสียหายต่อผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ 

มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  (Technological Protection Measures: TPMs) ที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้นั้นจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้ในการเข้าถึงและใช้งานสร้างสรรค์ การกำหนด
บทลงโทษทางกฎหมายที่เกิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ใช้งานถูกตัด
โอกาสโดยสิ้นเชิงในการเข้าถึงหรือใช้งาน แม้การใช้งานนั้นอยู่บนเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เดิมที่เคย
สามารถทำได้ภายใต้ระบบลิขสิทธิ์ ในช่วงเวลาการร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นได้มีการตระหนักว่าร่างบทบัญญัติดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
สาธารณชนในทางลบ แต่มีข้อน่าสังเกตว่าเจตนารมณ์ของลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performance and Phonogram Treaty: WPPT) เป็นไป
ในทิศทางที่มุ่งต่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของข้อมูลอย่าง
เสรีและมีโอกาสที่เพียงพอสำหรับทุกคนในการเข้าถึงสิ่งเดียวกันเท่านั้น ประเทศส่วนใหญ่ที่มีการ
คุ้มครองตามมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นได้จัดเตรียมข้อกำหนดไว้สำหรับบางกรณีซึ่งเป็น
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สถานการณ์ที่มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นสามารถถูกหลบเลี่ยงได้ตามกฎหมาย โดย
มีการสนับสนุนว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่อนุญาตให้มีการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีพร้อมกับข้อยกเว้นและ
ข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์นั้นเพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสาธารณชนโดยรวมได้อย่าง
ปลอดภัย 

เมื่อพิจารณาความท้าทายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ. 1999 เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญาลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาการ
แสดงและสิ่งบันทึกเสียง จึงมีการบังคับใช้บทบัญญัติใหม่เกี่ ยวข้องกับ “มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี” และ “ข้อมูลการบริหารสิทธิ์” โดยมีการกำหนดบทบัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติที่จัดทำขึ้น
เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง
เทคโนโลยีด้านลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติที่กำหนดให้การกระทำประเภทต่อไปนี้ไม่ถือเป็น
การละเมิด และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นภาคีในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
(Trans-Pacific Partnership (TPP)) จึงมีการแก้ไขบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยมีการปรับปรุงระบบมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดการการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยการควบคุมการเข้าถึงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่น
ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิผ์่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ว่าสภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นได้กำหนดนิยามมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยี
ในมาตรา 2 (xx) เชื่อมโยงกับสิทธิทางศีลธรรม โดยมาตราดังกล่าวระบุว่า “มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี” หมายถึง มาตรการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีแม่เหล็ก หรือวิธีการอื่นที่ไม่สามารถ
รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์ (เรียกว่า “วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแม่เหล็ก” ในรายการและ
รายการต่อไปนี้ (xxii)) ถึง ยับยั้งหรือขัดขวางไม่ให้บุคคลอื่นเป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรมหรือ
ลิขสิทธิ์ของประพันธ์ ซึ่งมีข้อสังเกตในการใช้ถ้อยคำว่า “ยับยั้งหรือขัดขวาง” แทนที่จะใชคำว่าป้องกัน 
ทั้งนี้กฎหมายญี่ปุ่นมาตรา 120-2 กำหนดโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามล้านเยน หรือทั้ง
จำทั้งปรับสำหรับการกระทำความผิดโดยการโอนหรือให้เช่าอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี รวมถึงชุดชิ้นส่วนที่ประกอบง่ายสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวหรือสำเนาของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานที่หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งกำหนดโทษ
ในอัตราเดียวกันสำหรับบุคคลที่เสนอบริการหลบเลี่ยงมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีต่อสาธารณะ  

ทั้งนี้เมื่อศึกษามาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินเดียแล้วพบว่าการแก้ไข
กฎหมายลิขสิทธิ์โดยในปี ค.ศ. 1994 มิได้มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยี
แต่อย่างใด แต่หลังจากมีแรงกดดันจากผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ
อย่างมาก รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจึงได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 
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2012 โดยการแก้ไขประเด็นหลักที่มีบทบาทสำคัญในบริบทลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสาธารณรัฐอินเดียคือ
การนำมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 2012 ได้มี
การรับการยอมรับอย่างชัดเจนในการให้คุ้มครองทางกฎหมายแก่กลไกของผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ที่อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีบทบัญญั ติส่วนที่ เกี่ยวข้องคือมาตรา 65A และมาตรา 65  B ของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งมาตรา 65 A เป็นการกำหนดการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเพื่อการหลบเลี่ยง  ส่วนมาตรา 65 B เกี่ยวข้องกับบทกำหนดโทษของผู้ละเมิดข้อมูลบริหาร
สิทธิสิทธิซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการบัญญัติกฎหมายมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทั้งนี้ในส่วนของการคุ้มครองมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินเดียถูกระบุในมาตรา 65A (1) ว่า ผู้ใดหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิใด  ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึงสองปี และต้อง
ระวางโทษปรับด้วย  

ประเด็นสำคัญ คือการใช้ถ้อยคำในกฎหมาย คำว่า “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ”นั้น ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดียมุ่งให้ความคุ้มครอง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทั้งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
และในกฎหมายลำดับรอง ไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุนิยามหรือขอบเขตอย่างชัดเจนว่ามาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้การตีความในการบังคับใช้การคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของ
สาธารณรัฐอินเดียนั้นกว้างเกินไปเนื่องจากขาดบทบัญญัติในเชิงรายละเอียดรองรับเพื่อจำแนกว่า
เทคโนโลยีใดมีประสิทธิภาพอันควรค่าเหมาะสมแก่การได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 

เมื่อวิเคราะห์บทบัญญัติเกี่ยวกับคุ้มครองมาตรการทางป้องกันเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐอินเดีย เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของ
ประเทศไทยแล้วนั้นในส่วนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2558 ได้มี
บทบัญญัติมาตรา 53/4 กำหนดให้การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นการกระทำ
ความผิด โดยกำหนดเจตนาแห่งพฤติการณ์การละเมิดว่าหากรู้อยู่แล้วว่าการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิด
ผลจูงใจ หรือ ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิของนักแสดง ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีโดยตรง หรือจะเป็นการให้บริการผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีก็ตาม ให้ถือว่าการกระทำดังกล่างเป็นความผิดฐานละเมิด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาคือไม่มีการบัญญัติความ
นิยามอย่างชัดเจนในเรื่อง มาตรการทางป้องกันเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไรถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ 3 ประเทศข้างต้นที่ ...... ซึ่งกรณีนี้อาจ
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ก่อให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่กว้างเกินไป และอาจทำให้มีความ
เสี่ยงที่ผู้ใช้งานสร้างสรรค์นั้นจะต้องรับผิดแม้ว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นไม่มีประสิทธิภาพ
เลยก็ตาม 

ในประเด็นเกี่ยวกับคำว่า “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ผู้เขียนพบว่า
ในปัจจุบันไม่มีการให้ความหมายไว้ในกฎหมายฉบับใดอย่างชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย ในการตีความคำว่า “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ  (Effective 
Technological Measures)” ว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ เท่านั้นหรือต้องการใช้ในการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทุกประเภท 
และลักษณะอย่างไรถึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ จึงไม่มีประเทศใดที่เป็นภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาว่า
ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้กำหนดคำนิยามหรือคุณลักษณะของมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไว้ในกฎหมายภายในประเทศไว้เป็นการเฉพาะ 

ทั้ง สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสนธิสัญญาว่าด้วย
การแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกำหนดให้สมาชิกต้องให้การคุ้มครอง
ทางกฎหมายที่เพียงพอและการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการกระทำใด ๆ ของการ
ละเมิดสิทธิที่ครอบคลุมโดยสนธิสัญญา ซึ่งจะรวมถึงการให้การลงโทษต่อการหลีกเลี่ยง “มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (Effective Technological Measures)” และการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดดังกล่าวปรากฏชัดใน ข้อ 11 ใน สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยระบุว่าข้อมูลการบริหารสิทธิ์ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกกำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มี “การคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอและการ
เยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Adequate and Effective Legal Remedies)” จากการ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้โดยผู้ประพันธ์ในการใช้สิทธิ์ของตน 
หรือใช้โดยผู้ประพันธ์เพื่อจำกัดการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์ เช่ น ตัวอย่างเช่น 
เทคโนโลยีการคัดลอกที่ห้ามมิให้ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากงานที่มีลิขสิทธิ์ ดังนั้น สนธิสัญญาปี 
1996 จึงกำหนดว่า “การคุ้มครองทางกฎหมายที่ เพียงพอและการเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ” จะต้องพร้อมสำหรับการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  ที่  “มี
ประสิทธิภาพ” และการแก้ไข การนำออก หรือแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการสิทธิ (RMI) เมื่อเจ้าของ
สิทธิ์ได้นำไปใช้โดยสมัครใจ แต่ก็มิได้ให้คำนิยามไว้โดยชัด เว้นแต่ต้องพิจารณาเทียบเคียงกับข้อ 11 
ตามที่ได้อภิปรายแล้ว 

ดังนั้นเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะต้องมีประสิทธิภาพ และข้อกำหนดนี้จำเป็นต้องทำให้
เกิดความชัดเจน โดยที่ไม่ได้หมายความว่าหากหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ จะถือว่า
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มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้รับการ
พิจารณาว่า “ที่มีประสิทธิภาพ (Effective)” ในการดำเนินการตามปกติ ข้อมูลเฉพาะบางอย่าง 
กระบวนการหรือการปฏิบัติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงงานที่ได้รับการคุ้มครอง และ/หรือเพื่อ
ดำเนินการภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ และข้อมูล กระบวนการ หรือการปฏิบัติดังกล่าวอาจมีให้โดยผู้
มีอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น (Such Information, Process or Treatment may only be 
Available with the Authority of the Copyright Owner)266 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยีการ
ป้องกันการคัดลอกที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อตกลงและการดำเนินการในระดับสูงโดยทั้งผู้
ให้บริการเนื้อหาและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สิ่งนี้
สามารถทำได้โดยกฎหมาย โดยที่อุปกรณ์บางประเภทจำเป็นต้องตอบสนองต่อเทคโนโลยีการป้องกัน
การคัดลอกโดยเฉพาะ หรือโดยการเจรจาข้อตกลงข้ามอุตสาหกรรม267 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความหมายของ “ที่มีประสิทธิภาพ (Effective)” ในบทบัญญัติของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนี้ไม่ชัดเจนทั้งหมด นักวิชาการบางคน
แนะนำว่าควรใส่คำว่า “ที่มีประสิทธิภาพ (Effective)” เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี ที่หลีกเลี่ยงได้ง่ายเกินไปหรือโดยไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม การให้เหตุผลนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการที่ค่อนข้างแปลก หาก 
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ก็จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่แต่ไม่ต้องการสิ่งใด  
ซึ่ งในประเด็นนี้มีคำกล่าวว่า “ If the TPM is effective, it gets full protection but needs 
none; if the TPM is ineffective, it needs full protection but gets none.”268 

จากการศึกษาผู้เขียนพบว่านักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มองว่าทุกสิ่งที่สามารถ
เข้ารหัสได้สามารถถอดรหัสได้ในที่สุด สิ่งนี้ทำให้แนวคิดที่ว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ “มี

 
266 World Intellectual Property Organization, Topic 10: IP and the 

Development of DRM Standards-WIPO, Retrieved February 5, 2022 from 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_ip_cm_07/wipo_ip_cm_07_w
ww_82580.doc 

267 Dean S. Marks and Bruce H. Turnbull, Technical Protection Measures:  
The Intersection of Technology, Law and Commercial Licenses (Geneva: WIPO, 
1999), Retrieved February 5, 2022 from https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/ 
en/wct_wppt_imp/wct_wppt_imp_3.doc 

268 If the TPM is effective, it gets full protection but needs none; if the TPM is 
ineffective, it needs full protection but gets none. 
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ประสิทธิภาพ” นั้นไม่น่าเชื่อ เป็นสิ่งที่ยาก หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดรหัส บางทีความเข้าใจที่
สมเหตุสมผลมากกว่าก็คือการกล่าวว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี นั้น “มีประสิทธิภาพ”  
โดยปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยง มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เปรียบเทียบ
กับที่จะต้องจ่ายสำหรับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง 

ข้ออภิปรายอย่างหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์ออกมาจากการมีอยู่ของคำว่า “ที่มีประสิทธิภาพ” 
ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเหล่านี้ก็คือ ไม่ใช่ว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
ทุกแบบจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย คำว่า “ที่มีประสิทธิภาพ” มีความหมายอย่างชัดเจนเพื่อ
จำกัดการคุ้มครองทางกฎหมายที่ มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี มีให้ รัฐภาคียังได้รับอิสระอย่าง
มากในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลกของการเยียวยาทางกฎหมายที่ “มีประสิทธิภาพ” สำหรับการหลีกเลี่ยง กล่าวคือ  
รัฐภาคีมีอิสระที่จะใช้การเยียวยาทางอาญาและ/หรือทางแพ่งตามกฎหมายภายในประเทศของตน 
อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า “ที่มีประสิทธิภาพ” ชี้ให้เห็นว่าการเยียวยาที่เลือกอย่างน้อยต้องมีผลแก้ไข 
(และอาจเป็นผลยับยั้ง) กับกิจกรรมการหลบเลี่ยงที่รัฐสั่งห้ามเป็นอย่างน้อย 

แม้จะยังไม่มีคำนิยาม “ที่มีประสิทธิภาพ”อย่างชัดเจนในกฎหมาย ผู้เขียนขออธิบายขอบเขต
ของ “ที่มีประสิทธิภาพ” โดยการวิเคราะห์ผ่านคำพิพากษา คดี Nintendo of America Inc. v. 
King, 2017 FC 246 (CanLII), [2018] 1 FCR 509 ซึ่งได้วินิจฉัยว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของเกมส์การ์ดที่มีรูปร่างและขนาดเฉพาะ 
ตลอดจนการออกแบบวงจรอเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเฉพาะที่ใช้เล่นการเครื่องเล่นที่ตรงรุ่นกัน และมี
การเข้ารหัสดิจิทัลเพื่อให้เครื่องเกมส์ตรวจสอบรหัสความปลอดภัยในการเข้าถึงเพื่อสามารถป้องกัน
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยใช้เกมส์การ์ดปลอม 

สำหรับ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (Digital Millanuim Copyright Act: 
DMCA) นั้น ได้แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อห้ามการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ (Circumvention of Effective Technological Protection Measures) ซึ่งควบคุม
การเข้าถึงและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในงานที่ได้รับการคุ้มครองและการผลิตหรือการค้าขายสิ่งที่ผิด
กฎหมายในเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการที่ควบคุมการเข้าถึงงานดังกล่าว กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยบทบัญญัติแยกต่างหากเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควบคุมการเข้าถึงงานและการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีที่ควบคุมการใช้สิทธิพิเศษใด ๆ ในงาน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้
จำกัดอยู่แค่การทำซ้ำ แต่รวมถึงสิทธิพิเศษทั้งหมดของเจ้าของลิขสิทธิ ์

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญในการจัดการกับการหลีกเลี่ยงการควบคุมการใช้สิทธิ์ในเนื้อหา
ที่มีลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีในการควบคุมการทำซ้ำงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
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การคุ้มครอง การหลบเลี่ยงมักจะประกอบด้วยการใช้สิทธิ์แต่ผู้ เดียวโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น  
การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยเหตุผลนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา จึงไม่ห้ามการ
หลบเลี่ยงเทคโนโลยีควบคุมการทำซ้ำ เนื่องจากการบังคับใช้สิทธิ์แต่ผู้เดียวในการทำซ้ำจะเพียง
พอที่จะให้การป้องกันที่ “เพียงพอและมีประสิทธิภาพ (Adequate and Effective)” อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา มีข้อห้ามในการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย (Trafficking)  
ในอุปกรณ์หรือบริการเพื่อการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ควบคุมการใช้สิทธิแต่ผู้เดียว เนื่องจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียวจะไม่ “เพียงพอและมีประสิทธิภาพ (Adequate and Effective)” อย่าง
เต็มที่ในการป้องกันไม่ให้มีการผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์หรือบริการดังกล่าว269 

เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิ์ของลิขสิทธิ์และเจ้าของสิทธิ์ในงานข้างเคียงบน
อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับการบังคับใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ตัวอย่างล่าสุดของ 
Napster Case จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการบังคับใช้ ศาลอุทธรณ์ภาค 
9 แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าประเด็นนี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในการพิจารณาคดี และใน
ระหว่างนี้ ความสมดุลของความลำบากได้ให้ประโยชน์แก่บริษัทแผ่นเสียงและนักดนตรี กล่าวคือ การ
สนับสนุนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Preliminary Injunction) ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้สั่งให้จำกัดคำสั่ง
ห้ามให้แคบลงเพื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีของ Napster และปัญหาถูกส่งกลับไปยังผู้พิพากษา Patel 
เพื่อดำเนินการต่อไป จากการดำเนินคดีต่อไป ผู้พิพากษา Patel ได้สั่งให้ Napster ใช้เทคโนโลยีการ
กรองเพื่อป้องกันการซื้อขายบันทึกที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผ่านระบบของตน เทคโนโลยีการกรอง
นี้จะตรวจสอบชื่อไฟล์ที่ซื้อขายผ่านระบบกับรายชื่อชื่อที่ได้รับการคุ้มครอง และจะไม่อนุญาตให้แพร่

 
269 17 U.S.C. § 1201 (b) (Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA) 

(2) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise 
traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that— 

(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing a 
technological measure that effectively controls access to a work protected under this 
title; 

(B) has only limited commercially significant purpose or use other than to 
circumvent a technological measure that effectively controls access to a work 
protected under this title; or 

(C) is marketed by that person or another acting in concert with that 
person with that person’s knowledge for use in circumventing a technological 
measure that effectively controls access to a work protected under this title. 
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เสียงไฟล์เหล่านั้น บริษัทบันทึกเสียงได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้โดย 
Napster เป็นระยะ และผู้พิพากษา Patel ได้สั่ งให้  Napster ปรับปรุงเทคโนโลยี  ในกรณีนี้   
ผู้พิพากษา Patel ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้คำแนะนำศาลในประเด็นด้านเทคโนโลยี
และทำงานร่วมกับคู่กรณีเพ่ือให้มั่นใจว่าการสกัดกั้นมีประสิทธิภาพ (Effectiveness of Blocking) 

ดังนั้น จากข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่าการเพิ่มเติมข้อยกเว้นการบังคับ
ใช้กฎหมายมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ของ
สาธารณะอันพึงได้ การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับมาตรการ
คุ้มครองเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และจำเป็นต้องพิจารณาถึงบทบัญญัติข้อยกเว้นต่างๆของระบบ
กฎหมายแต่ละระบบซึ่งอนุญาตให้หลบเลี่ยงเทคโนโลยีได้โดยปราศจากความรับผิด 

5.2.1.1 ข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
(Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright 
Technological Protection Measures: TPMs) 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยี ในปี 1998 โดยมีการพยายามนำเสนอกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่ประเทศ
ต่างๆที่ความประสงค์ที่จะปฏิบัติตาม โดยสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดง
และสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ลิขสิทธิ์โดยการนำเสนอบทบัญญัติใหม่ที่ชื่อ
ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา นอกจากมีการกำหนดความรับผิดในการกระทำการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ยังมีการควบคุมการผลิต
และมีการควบคุมการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงงานที่ถูกป้องกันโดยมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขไว้สำหรับสถานการณ์เฉพาะบางกรณีซึ่งก่อให้เกิดผู้มีอำนาจ 
(Authorized Person) บางรายได้ที่รับอนุญาตให้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ โดยข้อ 
11 ของสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีการกล่าวถึงข้อยกเว้นเหล่านี้
เป็นการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไม่ขัดขวางผลประโยชน์ที่
ชอบด้วยกฎหมายของสาธารณชนหรือขัดขวางการเติบโตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่  
ข้อยกเว้นเฉพาะในส่วนของการกระทำการของห้องสมุดที่ไม่แสวงหาผลกำไร หอจดหมายเหตุ และ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยข่าวกรอง วิศวกรรมย้อนกลับ การวิจัยการ
เข้ารหัสที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การทดสอบความปลอดภัยและอุปกรณ์
แอนะล็อกบางประเภท (The specific exceptions are in the area of activities of non – 
profit libraries, archives and educational institutions, law enforcement and 
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intelligence agencies, reverse engineering, encryption research, in relation to minors, 
protection of privacy, security testing and certain analogue devices.) 

ทั้งนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาได้มีข้อกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าจะไม่
เปลี่ยนแปลงสิทธิ ความรับผิด ข้อยกเว้นอื่นใด ที่มีอยู่ไปจนถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการใช้งาน
โดยธรรม (Fair Use) ในทางทฤษฎีนั้นหมายความว่าผู้ใช้งานจะมีสิทธิเท่าเดิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การทำกิจกรรมที่อยู่ภายใต้หลักการใช้งานโดยธรรมเช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการนำบทบัญญัติที่กำหนด
ความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมาบังคับ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดแจ้งในกฎหมายนี้ที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์ของการใช้งานโดยธรรม (There is 
no express provision in the Act allowing circumvention for the purpose of enjoying 
activities under the copyright exceptions of fair use.) 

เมื่อพิจารณาคดีที่ เกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกา มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลสหรัฐอเมริการะบุอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งานโดยธรรมมิใช่
สิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ศาลได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการเข้าถึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ประโยชน์จากงาน
ดังกล่าวเนื่องจากการใช้ประโยชน์โดยชอบธรรมอาจทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังระบุว่า กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา มิได้กำหนดแม้แต่ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นที่สามารถโต้แย้งได้เกี่ยวกับ
โอกาสในการใช้งานดีวีดีแบบดั้งเดิมที่หลากหลาย เช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา การอ้าง
ข้อความที่ตัดหรือคัดลอกมาจากบทภาพยนตร์ และแม้แต่การบันทึกบางส่วนของภาพวีดิทัศน์ และ
เสียงในงานภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือไมโครโฟน
ไปที่จอภาพขณะที่ฉายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาหรือวิจารณ์การเขียนด้วย
มือหรือพิมพ์ซ้ำ ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าสำเนาที่ได้จะไม่สมบูรณ์แบบหรือปรับเปลี่ยนได้เหมือนกับสำเนา
ดิจิทัลที่ได้รับจากการเข้าถึงงานโดยตรงในรูปแบบดิจิทัลนั้น ไม่สามารถอ้างเป็นเหตุในการเรียกร้อง
การจำกัดการใช้งานโดยธรรมซึ่งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงอาจกล่าวได้ว่ามุมมองของศาล
สหรัฐอเมริกาที่มีต่อเรื่องการเข้าถึงงานสร้างสรรค์นั้นมีความเห็นว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามใด ๆ ต่อการใช้งานโดยธรรมเนื่องจากสามารถใช้ได้โดยใช้วิธีการทั่วไป เหตุผล
ที่ศาลสรุปในประเด็นนี้ คือความรับผิดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาแตกต่างจาก
ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ในกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 โดยศาลได้ตีความกฎหมายอย่าง
เข้มงวดและได้พิจารณาเพียงแค่เฉพาะประเด็นที่ว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ แต่ประเด็นที่น่าสังเกตว่าศาลปฏิเสธที่จะพิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงค์การ
กระทำของบุคคลที่หลบเลี่ยงมาตรการเทคโนโลยี 
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ดังนั้น ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา มาตรการคุ้มครองทาง
เทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยคุ้มครองเทคโนโลยีของผู้ทรงสิทธิประเภท
ต่างที่ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลที่มีลิขสิทธิ์ หรือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คัดลอกหรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ แต่ในขณะเดียวกันกับที่กฎหมายที่มุ่งแต่เพียงปกป้องและสร้างกลไกการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิซึ่งกำลังขัดขวางการกระทำของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายผ่าน
ข้อยกเว้นและข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ ผลที่ตามมาคือหากบุคคลหนึ่งหลบเลี่ยงเทคโนโลยีเพื่อใช้สิทธิการ
ใช้งานโดยธรรมกับงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้นั้นจะต้องรับผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกา ฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยมิใช่ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่
สามารถอ้างข้อยกเว้นการใช้งานโดยธรรมได้ 

เมื่อพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของ
ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขในปี 2561 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตของข้อกำหนดการจำกัดสิทธิ์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้งานโดย
ธรรม (Fair Use) และการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบ (Fair Dealing) เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าว
ไปสู่ระบบดิจิทัลและการสร้างเครือข่าย แต่กลับไม่มีการบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดจากการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือการทดสอบระบบแต่อย่างใด ทำให้เป็นประเด็นข้อ
โต้แย้งระหว่างผู้ทรงสิทธิกับผู้ใช้ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
การใช้งานโดยธรรมแม้การใช้ประโยชน์หรือการเข้าถึงงานนั้นไม่มีวัตุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม 
นอกจากนี้มีข้อสังเกตที่น่าพิจารณาว่าไม่มีบทบัญญัติใดของกฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นระบุว่ามาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นต้องเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ จึงอาจมีประเด็นที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ไม่ว่าผู้ทรงสิทธิจะใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่มีหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น ซึ่งนับเป็น
ความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานอย่างยิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ต่างให้ตัวเองหลุดพ้นความรับผิดได้หากมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นมีข้อบกพร่องให้สามารถทำลายได้โดยง่าย ซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า
กฎหมายญี่ปุ่นให้น้ำหนักกับการคุ้มครองกลไกการรักษาผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์มากกว่าสิทธิของ
ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้มีประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรั ฐ
อินเดียซึ่งมาตรา 65A (a) กำหนดข้อยกเว้นให้มิต้องรับผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี หากเป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามโดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัตินี้ แต่มี
เงื่อนไขว่าบุคคลใดก็ตามที่อำนวยความสะดวกผู้อื่นในการหลบเลี่ยงของมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว บุคคลผู้อำนวยความสะดวกในการหลบเลี่ยง
ของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่สมบูรณ์ของบุคคลอื่นที่ตนดำเนินการ
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หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีให้ ซึ่งบันทึกดังกล่าวต้องมีการเก็บรายละเอี ยดชื่อ ที่อยู่ 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นในการระบุตัวผู้นั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่เขาได้รับการ
อำนวยความสะดวก ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงบทบัญญัตินี้สามารถพิจารณาได้ว่าแม้การหลบเลี่ยงของ
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะทำเพื่อเข้าถึงและทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายก็ตาม แต่การการทำดังกล่าวต้องแลกมากซึ่งการถูกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานซึ่ง
ย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างเกินความจำเป็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่า
กฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินเดียนั้นให้ความสำคัญของสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิมากกว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์ 

เมื่อวิเคราะห์ประเด็นนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 53/5 ซึ่งได้
กำหนดกรณีอันเป็นข้อยกเว้นความรับผิดการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งได้แก่หากการ
กระทำการหลบเลี่ยงนั้นมีความจําเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ พบว่าแม้จะมีการบัญญัติเปิดช่องให้ผู้ใช้งานนำข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มาเป็นเหตุในการ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้ใช้งานสร้างสรรค์อันมี
ลิขสิทธิ์ทั่วไปนั้นมิได้มีความรู้ความสามารถอันเป็นทักษะขั้นสูงที่จะสามารถถอดรหัสซึ่งป้องกันการ
เข้าถึงและทำซ้ำงานสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งกฎหมายเองก็มิได้บังคับให้ผู้สร้างสรรค์ทำการปลดรหัส
ป้องกันงานสร้างสรรค์หรือยกเลิกการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างสรรค์
สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีอยู่จริง และผู้ใช้งานมีความจำเป็นในการเข้าถึง
และใช้งานสร้างสรรค์นั้น ดังนั้น แม้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ที่มีมาตรการการป้องกันทางเทคโนโลยีจะ
สามารถพิสูจน์ต่อผู้ทรงสิทธิได้ว่าผู้ใช้งานมีเหตุจำเป็นที่จะนำงานสร้างสรรค์มาใช้เพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานโดยธรรม โดยไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร ผู้ทรงสิทธิสามารถปฏิเสธที่จะไม่ปลดหรือยกเลิกการใช้มาตรการททางเทคโนโลยีได้อยู่ดี  
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ว่าแม้กฎหมายจะกำหนดข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่เป็นการ
ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีโดยเชื่อมโยงถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นนั้นยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกันการใช้งาน
โดยธรรม ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดโดยไม่
คำนึงถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในงานสร้างสรรค์ดังกล่าวอาจขัดต่อหลักสิทธิมนุษย์ ขั้นพื้นฐานซึ่ง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR)  
ได้บัญญัติไว้ว่าข้อ 27 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระ ในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะ
เพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส่วนในความรุดหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผล
กระทบต่อการรักษาสมดุลของประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์ของสาธารณะ ซึ่งในกรณีนี้
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ประโยชน์ในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ของสาธารณะมิใช่แค่เพียงถูกมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
สกัดกั้นการเข้าถึงงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ที่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยนั้น เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สหรัฐอเมริกามีการบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โดยบัญญัติว่าการยกเว้นความรับผิดเพื่อหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานในห้องสมุดหอจดหมายเหตุและ
สถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตามมาตรา 1201 (d) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาที่ระบุไว้โดยเฉพาะว่าเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อกำหนดนี้ห้องสมุดจะต้องอยู่
ในลักษณะสาธารณะและกำกับกิจกรรมของห้องสมุดไม่เพียง แต่ให้กับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงผู้อื่นที่ทำวิจัยในสาขาเฉพาะทางด้วย แต่ประเด็นที่น่าสังเกตคือขอบเขตของการยกเว้น
นั้นมีข้อจำกัดมาก สถาบันที่ระบุไว้ที่นั่นสามารถเรียกร้องข้อกำหนดและเรียกร้องการยกเว้นจากความ
รับผิดสำหรับการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคที่ใช้โดยผู้ทรงสิทธิ์ ภายใต้ขอบเขตของการพิจารณา
ของผู้ทรงสิทธิว่าจะได้รับสำเนาของงานดังกล่าวสำหรับการทำกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
หรือไม่ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าในการอ้างข้อยกเว้นนี้งานที่เข้าถึงได้หลังจากหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีจะต้องไม่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จะพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ และห้ามใช้งาน
สำเนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิด 
และสำเนางานที่ถูกเหมือนกันนั้นจะต้องไม่ถูกใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างไม่สมเหตุผล ซึ่งอาจมี
ความหมายแฝงได้ 2 ประการ ได้แก่ ตามพื้นที่และทางการเงิน เช่น หากผู้ขอใช้สำเนาไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้างต้นนำสำเนางานไปใช้ที่อื่น หรือสถาบันดังกล่าวใช้สำเนางานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
การเงิน กรณีนี้จะถือว่าเสมือนกับบุคคลอื่นที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาและถูก
ดำเนินการตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
สำหรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อจุดประสงค์ในการบรรลุความสามารถ
ในการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านมาตรา 1201 ( f) สำหรับวัตถุประสงค์ของ
ส่วนนี้คำว่า “การทำงานร่วมกัน” ถูกกำหนดให้เป็นความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน โดยการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานที่ได้รับการคุ้มครอง ประเด็นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ จะใช้ข้อยกเว้นนี้
ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและวิเคราะห์องค์ประกอบที่ช่วยในการทำงานร่วมกันได้เท่านั้น  
หากหลังจากการระบุและวิเคราะห์ดังกล่าวแล้วผู้ใช้มีการนำเสนอโปรแกรมการแข่งขันจะถือเป็นหลบ
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เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัดซึ่ง ความรับผิดภายใต้บทบัญญัติต่อต้านการหลบ
เลี่ยงจะถูกนำมาพิจารณา 

เห็นได้ว่าข้อยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตาม 
กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกานั้นได้กำหนดข้อจำกัดไว้อย่างแคบมาก กล่าวคือการกระทำ
ต่อการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่จะไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งผู้กระทำต้อง
ทำตามเงื่อนไขอันเคร่งครัดหลีกเลี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามข้อยกเว้นเท่านั้น แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้มี
มาตรการอันเป็นการยกเว้นที่เรียกกันว่า “The Saving Clause” ก็ตาม แต่จะเห็นว่าการเข้าถึงงานที่
มีมาตรการป้องกันอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต กับการกล่าวอ้างการใช้งานในลักษณะการใช้งานโดยธรรม 
(Fair Use) เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับบทบัญญัติข้อยกเว้นความรับ
ผิดของไทย 

5.2.1.2 งานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ (Orphan Work) กับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  

ปัญหางานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่สำคัญสอง
ประการในกฎหมายลิขสิทธิ์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ประการแรก ตามอนุสัญญาเบิร์น การยกเลิกพิธีการ
และการจดทะเบียนเป็นเงื่อนไขในการได้รับลิขสิทธิ์ และประการที่สอง การขยายอายุการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ 

ปรากฏการณ์ของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ยังเป็นที่ถกเถียงกันในเกือบทุก
ประเทศที่มีการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์แม้ว่าปัญหาของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์จะไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ แต่วิวัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตและการปัจจัยเรื่องต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน
สร้างสรรค์เป็นแบบดิจิทัลที่มีราคาสูงและอาจเป็นปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการทำซ้ำหรือ
ดัดแปลงงานหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของงานดังกล่าว ทำให้ปัญหางานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์นี้ปรากฏขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยหนึ่งในกระบวนการตามกฎหมายที่ใช้เพื่อจัดการแก้ ไข
ปัญหางานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้นมีคือการกำหนดให้มีสัญญาอนุญาตสาธารณะประเภทหนึ่งที่
หน่วยงานของรัฐได้ เช่น สำนักงานลิขสิทธิ์ของประเทศนั้น ๆ สามารถออกให้หลังจากที่ฝ่ายหนึ่งซึ่ง
หมายถึงผู้ประสงค์จะขอใช้งานอันมีลิขสิทธิ์แสดงให้เห็นว่าได้พยายามอย่างยิ่ง (Due Diligence)  
ในการระบุตัวตนของเจ้าของสิทธิ์ ซึ่งวิธีการดังกล่าวถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น   

นอกจากนี้สำหรับการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถยื่น
ขอการบั งคับใช้สิทธิ์ ได้ที่ สำนักงานกิจการวัฒนธรรม  (Agency for Cultural Affairs: ACA)  
โดยสามารถให้อนุญาตในการบังคับใช้สิทธิสำหรับผลงานของผู้สร้างสรรค์ชาวต่างชาติตราบใดที่
ผลงานยังคงถูกใช้หาประโยชน์ในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่สำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกากำลั ง
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์และการแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลจำนวน
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มากงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์มีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องสมุดและ
สถานที่ถาวรซึ่งเก็บงานทั่วไปที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในขณะที่เปลี่ยนรูปแบบงานสร้างสรรค์ให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัลและเพื่อทำให้เป็นคลังข้อมูลงานสร้างสรรค์ที่พร้อมใช้งานทางออนไลน์ ความรับผิด
ในการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์จะถูกจำกัดในสถานการณ์ที่ผู้ใช้ทำการค้นหาอย่างขยัน
ขันแข็งเพื่อค้นหาผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง  

ปัญหาของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์และการพิจารณาว่าเมื่อใดที่งานดังกล่าวตก
เป็นของสาธารณะนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด บางแง่มุมของกฎหมายที่มีอยู่เช่นการประยุกต์ใช้
หลักการใช้งานโดยธรรมกับงานที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ได้รับการอภิปรายเป็นอย่างมาก  
ซึ่งห้องสมุดและหอจดหมายเหตุเองบางแห่งใช้หลักการใช้งานโดยธรรม โดยอยู่บนหลักการของ 
ดุลยภาพที่เป็นธรรมระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช ้

การใช้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ผู้รับ
ประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้มีสิทธิที่จะกำหนดวิธีการทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อใช้งานที่มีการป้องกันด้วย
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแม้ว่างานนั้นจะได้รับมาภายใต้เงื่อนไขสัญญาและเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดียและประเทศไทยไม่มีกลไก
ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงงานที่ป้องกันด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีซึ่งหมายความว่า
มาตรการป้องกันทางเทคนิคยังคงสามารถยับยั้งการใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญภายใต้ข้อยกเว้นและ
ข้อจำกัด ซึ่งมีผลกระทบต่องานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่งานดังกล่าว
ตกเป็นงานสมบัติสาธารณะ (Public Domain) สาธารณชนไม่สามารถนำงานนั้นมาใช้ได้เนื่องจากไม่
สามารถหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ และเมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้นการละเมิดการ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา และ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แล้วนั้นจะพบว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์เลย ยกเว้นกรณีที่
จะเป็นการใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์ของห้องสมุด และหอจดหมายเหตุเท่าน้ัน 

นอกจากนี้ ในการที่มีผู้ประสงค์จะใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ และได้ใช้
ความพยายามอย่างมากในการค้นหาผู้สร้างสรรค์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ เนื่องจากจำเป็นที่
จะต้องใช้งานดังกล่าวแต่ไม่แน่ใจว่างานนั้นอยู่ภายในระยะเวลาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือไม่ และ
หากในกรณีที่งานดังกล่าวมีมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีคุ้มครองอยู่ ผู้ใช้ก็ไม่สามารถเข้าถึงหรือ
ทำซ้ำงานดังกล่าวได้ ด้วยเหตุทั้งสองประการข้างต้น และการกระทำการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีเพื่อใช้งานดังกล่าว ก็จะเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีของผู้อื่นทันทีซึ่ง
ความผิดดังกล่าวมีโทษทางอาญาด้วย  
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หากพิจารณาการใช้งานโดยธรรมซึ่งสามารถนำมาเพื่อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เพื่อเข้าถึง ใช้ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ นั้นโดยสถานการณ์ที่งานนั้นไม่ได้
อยู่ภายใต้การคุ้มครองและควบคุมด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี การใช้หลักการการใช้งานโดย
ธรรมย่อมสามารถทำได้หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร แต่เมื่อมี
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแล้ว การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาอ้างย่อมไม่สามารถทำได้อันจะ
เห็นได้จากมาตรา 53/5 (3) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยี
การเข้ารหัสโดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้
ความพยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี แต่จะเห็นว่าในมาตรานี้ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรค 2 (2) นอกจากว่าจะต้องมีการพิจารณา มาตรา 53/5 (1) การกระทำน้ัน
จําเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้หรือไม่ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าการประสงค์จะใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้นมีความจำเป็นหรือไม่ เพียงใด อันจะ
สามารถตกอยู่ภายใต้บทบัญญัตินี้ และงานดังกล่าวต้องอยู่บนฐานของการพิจารณาการได้รับยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีกรณีใดในปัจจุบันที่นำมาตราดังกล่าวมาปรับใช้  

5.2.1.3 งานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) กับประเด็นการ
บังคับใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  
1) มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับการจำกัดการเข้าถึงงานสมบัติ

สาธารณะ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 

Copyright Treaty: WCT) ได้กำหนดบทบัญญัติห้ามใช้หรือจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามมีแนวความเห็นหนึ่งที่กล่าวว่าบทบัญญัติของ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีประเด็นจำเป็นต้องนำมาพิจารณา
สำหรับการใช้หรือจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เนื่องจาก
อุปกรณ์และบริการดังกล่าวเองนั้นก็มีความจำเป็นในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
อย่างถูกกฎหมายเพื่อเข้าถึงงานสมบัติสาธารณะที่ได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี แต่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายในอีกทางหนึ่งได้ ดังนั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์
ของการหลบเลี่ยงและการชั่งน้ำหนักการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์งานสมบัติสาธารณะ   

การใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นการจำกัดการเข้าถึงงานสมบัติ
สาธารณะ ในทำนองเดียวกัน ความเป็นอิสระของผู้ใช้ เช่น ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ถูกขัดขวางในกรณีที่การเข้าถึงงานสมบัติสาธารณะถูกจำกัดโดยมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
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แยกผู้ใช้บางรายออกได้ เช่น คนพิการ ซึ่งการใส่รหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เช้าถึงงานในระดับที่เข้มงวดเทียบเท่ากับคนทั่วไป ทั้งที่สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดคนพิการทางการมองเห็น 
และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for 
Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled)  ซึ่ ง เ ป็ น
สนธิสัญญามที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มี
โอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้ขอบเขตของสิทธิที่อนุญาต ไม่ว่าจะเป็น
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับการทำซ้ำ (Right of Reproduction) การจำหน่าย (Right of 
Distribution) และการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน (Right of Making Available to the Public) 
และอาจรวมถึงการแสดงต่อสาธารณะ (Right of Public Performance) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
สามารถกำหนดข้อยกเว้นในกรณีที่มีการการดัดแปลงเฉพาะในรูปแบบเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์ตาม
สนธิสัญญาดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น และในสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยก็ได้
มีการบัญญัติมาตราที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการภายใต้หลักการใช้งานโดยธรรม 
โดยประเทศไทยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มเติม มาตรา 32 วรรค 2 
(9) เพื่อให้สิทธิกับคนพิการในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นสาธารณะสมบัติด้วย ย่อมทำให้การปรับใช้
มาตรา 32 วรรค 2 (9) ไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ
ใดที่ยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
ส่งเสริมความเท่าเทียมในกาเข้าถึงงานสร้างสรรค์ของพิการก็ตาม ทั้งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้มี
การแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยบัญญัติไว้
ในมาตรา 32/4 ความว่า “การทำซ้ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยองค์กรที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการยอมรับ เพื่อประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และกำหนดให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการทำซ้ำหรือดัดแปลง รวมทั้งการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตลอดจนกำหนดองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานให้กลุ่มคน
พิการตามที่กฎหมายกำหนด” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดความบกพร่องที่พึงได้รับ
ประโยชน์จำกข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และผู้ที่สามารถทำซ้ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ 
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ทั้งนี้สนธิสัญญามาราเคซเป็นสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ใน
การประชุ ม  WIPO Diplomatic Conference for Visually Impaired Persons เมื่ อ วันที่  2 7 
มิถุนายน 2556 ณ เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 
2559 ภายหลังจากที่มีประเทศสมาชิกฯ ยื่นภาคยานุวัติสารครบ 20 ประเทศ โดยสาธารณรัฐอินเดีย
ถือเป็นประเทศแรกที่ดำเนินการยื่นภาคยานุวัติสาร ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงหนังสือ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้แก่คนตาบอด ผู้พิการทางการมองเห็น หรือผู้
พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการกำหนดข้อยกเว้นและข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ที่ทำให้องค์กรที่ได้รับอนุญาต
สามารถนำงานที่มีลิขสิทธิ์ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ของสมาชิกสนธิสัญญาฯ กว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทย มาทำซ้ำหรือดัดแปลงในรูปแบบพิเศษสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางการมองเห็น อาทิ 
หนังสืออักษรเบรลล์ และหนังสือเสียง และเผยแพร่สำเนาให้แก่คนพิการได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ ์

ในแง่ของแนวทางแนวความคิด ทำให้เห็นได้ว่าสนธิสัญญามาราเคซเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ใช้หลักการทางกฎหมายและเครื่องมือนโยบายของกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อ
ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน โดยสนธิสัญญานี้มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงเครื่องมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวรรคแรกของบทนำ สถานะเป็นข้อตกลงพหุ
ภาคีฉบับแรกที่กำหนดให้มีข้อยกเว้นบังคับสำหรับสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศของ
ผู้พิการทางการพิมพ์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์จากสนธิสัญญา ในขณะเดียวกันมีการยอมรับว่ารัฐ  
ต่าง ๆ มีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ข้อผูกมัดที่มีอยู่ก่อนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงหลักบันไดสามขั้นหรือหลักทดสอบสามประการ 
(Three Step Test) สำหรับการจำกัดข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์ที่พบในสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญา
หลายฉบับยังต้องได้รับการเคารพจากรัฐบาลในการตัดสินใจว่าจะวางนโยบายที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
กับการปฏิบัติตามสนธิสัญญามาราเคซ ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับสนธิสัญญามาราเคซ รัฐจะต้องตีความ
และใช้สิทธิ์ของผู้พิการทางการพิมพ์โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน
ลิขสิทธิ์ประเภทสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งทำให้งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันมี
จำนวนลดลง ซึ่งเป็นการลดโอกาสแก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการรับรองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้ และความหมายของ
ความพิการที่เปลี่ยนแปลงไป จุดประสงค์ของผู้ร่างสนธิสัญญาคือเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีความ
บกพร่องในการพิมพ์สามารถสร้างและแบ่งปันสำเนาในรูปแบบที่เข้าถึงได้ แม้ว่าวิธีการคัดลอกและ
จำหน่ายจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ข้อความในสนธิสัญญานี้แสดงนัยโดยนัย  ซึ่งกำหนด “สำเนา
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รูปแบบที่เข้าถึงได้” โดยอ้างอิงว่าสำเนาสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ แทนที่จะอ้างอิงถึงเทคโนโลยีเฉพาะ
ใด ๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงไม่ควรจำกัดข้อยกเว้นและข้อจำกัดเฉพาะรูปแบบที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีเฉพาะ
ในการกระทำใด ๆ ก็ตามหากผู้เป็นเจ้าของได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากสิ่งพิมพ์กลายเป็นรูปแบบ
ดิจิตอลและใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเข้ามาก็จะทำให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของสนธิสัญญามา
ราเคซได ้

ปัญหาอีกประการที่สำคัญต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้หรือ 
สาธารณชน กล่าวคือแม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาไปแล้วจะได้กำหนดข้อยกเว้นให้
สาธารณชนสามารถผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้
บางประการ เช่น การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมแก่งานที่ตกเป็นของ
สาธารณะ (Public Domain) หรืองานที่ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็ตาม  
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือผู้ใช้หรือสาธารณชนอาจไม่มีความรู้ความสามารถในการผลิต
เครื่องมือเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง อีกทั้งการหาซื้อเครื่องมือดังกล่าวก็อาจเป็นความผิดเพราะการกระทำ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยิ่งไปกว่านั้นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีก็ยิ่งทำให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์สามารถขัดขวางการใช้ข้อยกเว้นของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้ใช้งานหรือ
สาธารณชนอีกด้วย กล่าวคือเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใส่รหัสไว้ในสินค้าของ ตนเพื่อซึ่งเป็นการจำกัด
การใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การกำหนดรหัสภาพยนตร์วิดีทัศน์ ให้เล่นได้กับเครื่องเล่นวิดิ
ทัศน์ที่อยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึง
งานเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบธรรมได้เลย ดังนั้นหากผู้ใช้หรือสาธารณชน ต้องการเข้าถึงงาน
ดังกล่าวก็จะต้องหาทางออกด้วยการซื้ออุปกรณ์เสริมเพื่อถอดรหัสข้างต้นเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงงาน
เหล่านั้นได้และเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เสริมนั้นอาจมีราคาแพงทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายได้เพิ่มสิทธิผูกขาด
ให้กับเจ้าของเทคโนโลยีอีกด้วย  

ผู้เขียนเห็นว่าผลทางกฎหมายในการการคุ้มครองมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีตามกฎหมายที่ศึกษาไปข้างต้นย่อมเป็นการเพิ่มสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวและทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถควบคุมปริมาณการจำหน่ายผลงาน
ของตนได้ตามความต้องการ ซึ่งการให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เช่นนี้นอกจากจะส่ งผลกระทบต่อการ
สร้างอำนาจการผูกขาดทางข้อมูลที่เป็นงานลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรแล้วอาจทำให้
พฤติกรรมการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น กรณีที่นักเรียน นักศึกษา หรือ
หรือบุคคลทั่วไปต้องการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา วิจัย หรือต้องการเข้าถึงงาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การนำมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมาปิดกั้นไว้เช่นนี้อาจทำให้การใช้งาน
ลิขสิทธิ์จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของการชำระเงินเพื่อการใช้ต่อครั้ง (Pay per Use, Pay per 
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View) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากผู้ใช้รายใดไม่มีความสามารถในการชำระเงิน ก็อาจจะไม่สามารถ
เข้าถึงหรือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีขวางกั้นนั้นได้ เป็นต้น  

อีกนัยหนึ่ง ในกรณีที่ เว็บไซด์บางเว็บไซด์ที่ เก็บหรือรวบรวมบทความ
วิชาการที่อยู่ในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของไฟล์ดิจิทัลซึ่งมีการจัดทำระบบข้อมูลบริหารสิทธิ
ป้องกันเอาไว้และหากบุคคลใดต้องการจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกและ
ชำระเงินค่าบริการหรือเว็บไซต์ที่มีบทความทางวิชาการบางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ 
เช่น การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มนอกจากจะชำระเงินเพื่อรับรหัสผ่านจึงสามารถเข้าถึงบทความ
ดังกล่าวได้ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการจัดการระบบข้อมูลบริหารสิทธิดังกล่าวนอกจากจะเป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เพื่อการประโยชน์ทางการศึกษาอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิด
ลขิสิทธิ์แล้ว การให้สิทธิเจ้าของในการจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนแต่เพียงผู้เดียวก็อาจเป็นการใช้สิทธิ
ผูกขาดต่อตัวเทคโนโลยีและผูกขาดต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมได้ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการด้วยกันเองและการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่สังคม รวมถึงการลดทอนคุณค่าของแนวคิดประโยชน์สาธารณะที่พึงรักษาเพื่อให้เกิด 
ดุลยภาพในสังคมอีกด้วย 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ห้ามการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่คุ้มครองงานที่มิใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีใน
กรณีนี้จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย แต่ปัญหาคือแม้กฎหมายไม่ห้ามการกระทำเหล่านั้นก็จริง
แต่จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติแล้วผู้ใช้หรือสาธารณชนย่อมไม่อาจสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับ
การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ด้วยตนเองเนื่องจากการที่จะกระทำการหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ บุคคลเหล่านั้นย่อมจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในทางเทคนิคหรือทางคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนในความเป็นจริงแล้วคงมีบุคคลเพียงกลุ่มน้อยเท่านั้นที่สามารถ
กระทำการดังกล่าวได้ และหากแม้จะทำให้สำเร็จก็ต้องใช้ทรัพยากรและกำลังทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง 
ดังนั้นเมื่องานสร้างสรรค์ใดที่ตกเป็นของสาธารณะแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ ภาครัฐ หรือหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ต้องสร้างกลไกเพื่อทำให้มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีไม่สามารถขวางกั้นการเข้าถึงงานที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงและใช้งานดังกล่าวเพื่อต่อยอดพัฒนางานสร้างสรรค์ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
แท้จริง 

นอกจากนี้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าจากการศึกษาหลักการคุ้มครองมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีของกฎหมายที่นำมาศึกษาทั้ง 4 ประเภทนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติของ
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กฎหมายฉบับใดเลยที่เป็นการบังคับให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถอดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีออกจาก
งานที่สิ้นสุดอายุการคุ้มครองและตกเป็นสมบัติสาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึง
งานและใช้งานสร้างสรรค์ได้ รวมถึงกฎหมายก็ไม่มีมาตรการลงโทษสำหรับบุคคลที่นำมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีมาหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งปัญหาทั้งหลายที่ผู้เขียนนำเสนอมาข้างต้นย่อม
แสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้เพิ่มความแข็งแกร่งในสิทธิของเจ้าของสิทธิ์ให้เข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจน แต่
ในทางกลับกันกฎหมายไม่ได้เพิ่มสิทธิในการใช้ประโยชน์ให้กับสาธารณะเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) ข้อ 27 (1) ซึ่งรับรองให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระ ในชีวิตทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส่วนในความก้าวหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งถือเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญ 

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการบังคับใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีต่อ
งานสมบัติสาธารณะ 

โดยหลักการแล้วนั้น คำว่า “สมบัติสาธารณะ” หมายถึงสื่อสร้างสรรค์ที่
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งสาธารณชนสามารถเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ 
กล่าวคือไม่ใช่ผู้แต่งหรือศิลปินรายบุคคลเท่านั้น หากแต่ทุกคนสามารถใช้งานสมบัติสาธารณะโดยไม่
ต้องขออนญุาต อย่างไรก็ตามจะไม่มีผู้ใดที่จะอ้างสิทธิในการเป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติ
สาธารณะได้ประเด็นที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นสมบัติสาธารณะก็คือ แม้ว่างาน
แต่ละชิ้นจะเป็นของสาธารณะ แต่คอลเล็กชันงานที่เป็นสมบัติสาธารณะก็อาจได้รับการคุ้มครองโดย
ลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น หากมีผู้รวบรวมภาพที่เป็นสมบัติสาธารณะในหนังสือหรือบนเว็บไซต์ คอลเล็ก
ชันโดยรวมอาจได้รับการคุ้มครองแม้ว่าภาพแต่ละภาพจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ผู้ใช้มีอิสระที่จะทำซ้ำ
และใช้ภาพแต่ละภาพ แต่การทำซ้ำและจำหน่ายคอลเลกชันที่สมบูรณ์อาจละเมิดลิขสิทธิ์ประเภท 
“งานรวบรวม” ทั้งนี้คอลเลกชันของเอกสารที่เป็นสมบัติสาธารณะจะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อผู้สร้าง
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกและการจัดระเบียบเนื้อหาที่ เป็นสมบัติสาธารณะนี้มักจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกเฉพาะบางอย่าง ตัวอย่างเช่น นักวิชาการกวีนิพนธ์ที่รวบรวมหนังสือ 

ในสหรัฐอเมริกา งานสร้างสรรค์ตกเป็นสาธารณสมบัติจะเกิดขึ้นได้สี่กรณี 
ได้แก่ ลิขสิทธิ์ที่สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามกฎการต่ออายุลิขสิทธิ์ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์อุทิศให้เป็นสมบัติสาธารณะ และงานในประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองโดยสภาพ  
เมื่อพิจารณาการที่งานอันมีลิขสิทธิ์สิ้นสุดการคุ้มครองในสหรัฐอเมริกานั้น เห็นได้ว่า ณ ปี 2019 
ลิขสิทธิ์ได้หมดอายุสำหรับงานทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาก่อนปี  1924 กล่าวคือ หากงาน
ดังกล่าวเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาก่อนวันที่ 1 มกราคม 1924 ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้
งานได้ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกฎและวันที่เหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่างานน้ัน
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ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เขียนแต่ละคน กลุ่มผู้เขียน หรือพนักงานที่สร้างสรรค์งานขึ้นจากการจ้าง เนื่องจาก
กฎหมายที่ผ่านในปี 1998 งานใหม่จึงไม่ตกเป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจากหมดอายุระหว่างปี 1998 ถึง 
2018 ในปี 2019 งานที่ตีพิมพ์ในปี 1923 หมดอายุ ในปี 2020 ผลงานที่ตีพิมพ์ในปี 1924 จะสิ้นสุด
อายุการคุ้มครอง เป็นต้น สำหรับงานที่ตีพิมพ์หลังปี 2520 หากงานเขียนโดยผู้ประพันธ์เพียงคนเดียว 
ลิขสิทธิ์จะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะถึง 70 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม หากงานเขียนขึ้นโดยผู้
แต่งหลายคนและตีพิมพ์หลังปี 2520 งานนั้นจะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะถึง 70 ปีหลังจากที่ผู้เขียน
คนสุดท้ายถึงแก่กรรม 

นอกจากนี้ ในประเด็นการต่ออายุลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ผลงานที่ตีพิมพ์
ในสหรัฐอเมริกาก่อนปี 2507 เป็นงานที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะ เนื่องจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ได้รับ
การต่ออายุในเวลาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้น หากงานพิมพ์ครั้งแรกก่อนปี 2507 เจ้าของ
ต้องยื่นต่ออายุกับสำนักงานลิขสิทธิ์ในช่วงปีที่ 28 หลังจากตีพิมพ์ หากไม่มีการต่ออายุหมายถึงการ
สิ้นสุดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะเห็นว่าตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขนั้นอายุของการคุ้มครองงานสร้างสรรค์จะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน แต่มีการกำหนดอายุการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถต่ออายุได้ 
เช่นเดียวกับหลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งถ้าหากมองในมุมของดุลยภาพ
แห่งสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิและสาธารณชนแล้ว การที่ให้มีการต่ออายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์
ได้นั้นก็จะทำให้เป็นการขยายสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์เหนืองานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลให้เกิดการ
จำกัดสิทธิ์ของสาธารณชนในการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ที่เป็นสาธรณสมบัต2ิ70 

อีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นสมควรนำมาอภิปรายคือภายใต้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีองค์ประกอบจากงานหลากหลายประเภท (Multilayer 
Work) เช่น ภาพยนตร์หรือการบันทึกเสียงอาจมีงานดั้งเดิมหลายประเภท เช่น เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ (Soundtrack) ดนตรี วรรณกรรม ภาพวาดหรืองานอื่น ๆ ในประเด็นนี้พบว่าเจ้าของ
ลิขสิทธิ์บางรายมีแนวโน้มที่ไม่เห็นด้วยที่จะยืนยันการคุ้มครองในองค์ประกอบของงานสมบัติ
สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง It’s a Wonderful Life ตกเป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจาก
ความล้มเหลวในการต่ออายุลิขสิทธิ์ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่สาธารณชนสามารถคัดลอกและขาย
ภาพยนตร์ในวิดีทัศน์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตพึ่งได้รับสิทธิ์ในเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ใช้ใน
ภาพยนตร์นั้นไม่อยู่ในขอบเขตงานที่เป็นสมบัติสาธารณะ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงประกอบภาพยนตร์
ดังกล่าว จึงสามารถป้องกันไม่ให้ใครก็ตามคัดลอกเพลงได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถคัดลอก

 
270 Stanford University, Public Domain Trouble Spots, Retrieved February 5, 

2022 from https://fairuse.stanford.edu/overview/public-domain/trouble-spots/ 
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ภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่จะลบเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นออก จะเห็นได้ว่างานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่มีองค์ประกอบจากงานหลากหลายประเภท (Multilayer Work) สามารถสร้างความสับสน
เมื่อพยายามระบุสถานะความเป็นสมบัติสาธารณะ และในกรณีภาพยนตร์เพลงที่มีเพลงของ Cole 
Porter เป็นสมบัติสาธารณะเนื่องจากความล้มเหลวในการต่ออายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็
ตามในส่วนเฉพาะที่เป็นเพลงของ Cole Porter นั้นได้รับการต่ออายุทันเวลา ดังนั้น เฉพาะในส่วน
ของเพลงจึงยังคงได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่และไม่สามารถทำซ้ำเพลงดังกล่าวได้หากไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงของ Cole Porter 
หากจะทำการคัดลอกภาพยนตร์ที่เป็นสมบัติสาธารณะ แต่หากผู้ใช้ไม่ต้องการได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของ ผู้ใช้ต้องลบเพลงออกจากภาพยนตร์271 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย ตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ หากพิเคราะห์ตามตัวบทแล้วมีข้อน่าสังเกตว่ากฎหมายไทยมีข้อยกเว้น
ความรับผิดเพียงเฉพาะงานประเภทศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในงานถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่ง
งานใด ๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามงานอื่นเช่นงานดนตรีกรรมอยู่ในงานภาพยนตร์นั้นไม่ได้รับการยกเว้น
ความรับผิดแต่อย่างใด 

เมื่อศึกษางานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นสมบัติสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีการกล่าวถึง
เนื้อหาเฉพาะว่าเป็น “สมบัติสาธารณะ” แต่ก็อาจมีข้อจำกัดการใช้งานบางประการ ในกรณีเช่นนี้ 
บางครั้งจะใช้คำว่าไม่มีลิขสิทธิ์แทนภาพยนตร์ญี่ปุ่นและภาพยนตร์นอกประเทศญี่ปุ่นก่อนปี 1953 
หลายเรื่องได้รับการพิจารณาให้เป็นสมบัติสาธารณะในญี่ปุ่น งานของผู้เขียนอาจถูกเผยแพร่สู่สมบัติ
สาธารณะ 70 ปีหลังจากที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต เว้นแต่ผู้จัดพิมพ์จะตีพิมพ์งานนั้นซ้ำ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นขยายระยะเวลาลิขสิทธิ์จาก 50 ปีเป็น 70 ปีในปี 2561 อย่างไรก็ตามผลงานที่
ลิขสิทธิ์หมดอายุก่อนวันที่มีผลใช้บังคับจะไม่ได้รับผลกระทบ   

ตามทฤษฎีแล้ว การขยายระยะเวลาลิขสิทธิ์จะทำให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถทำกำไรได้มากขึ้น ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) ที่ในขั้นต้นสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นอีก 11 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่น  
ได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ในวันที่ 30 ธันวาคม โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผล
บังคับใช้จริงในญี่ปุ่น ซึ่งทำให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ขยายเวลาจาก 50 ปีเป็น 70 ปีหลังจากที่ผู้เขียน
เสียชีวิต ตัวอย่างเช่น ลิขสิทธิ์ของ Tsuguharu Foujita ซึ่งเป็นจิตรกรท้องถิ่นถึงแก่กรรมในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2511 ภายใต้กฎหมายใหม่ ลิขสิทธิ์ในผลงานของเขาจะหมดอายุในปลายปี พ.ศ. 2581 
กฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-
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Pacific Partnership: TPP) ที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ียังคงเป็นอิสระจากหุ้นส่วนทาง
การค้า ทั้งนี้มีข้อเท็จจริงปรากฏอีกว่าอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึง Walt Disney และ Warner 
Bros. ได้กดดันรัฐบาลญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานให้คุ้มครองลิขสิทธิ์ยาวนานขึ้น โดยกล่าวว่า “คำว่า
ลิขสิทธิ์ 70 ปี เป็นบรรทัดฐานระดับโลกไปแล้ว” นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสมบัติ
สาธารณะในประเทศญี่ปุ่นอาจกลับสู่การควบคุมลิขสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนถึงแก่กรรมเมื่อใด 

นอกจากนีก้ฎหมายลิขสิทธิใ์หม่ของประเทศญี่ปุ่นยังได้ขยายขอบเขตผู้มีอำนาจฟ้องคดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยอนุญาตให้ทุกคนที่ “มีประโยชน์เกี่ยวข้อง” ในงานเฉพาะ แม้ว่าผู้นั้นจะไม่เป็นผู้ทรงสิทธิ์
ก็สามารถฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ “รับรู้” ได้ ตัวอย่างเช่น Japanese Society for Rights of 
Authors, Composers, and Publisher (JASRAC) สามารถฟ้องผู้ใดก็ตามที่ใช้การเรียบเรียงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แม้แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวก็ยังไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานโดยธรรมได้ 
แม้ว่าพวกเขาต้องการก็ตาม ซึ่งรวมถึงหากนักแต่งเพลงที่มีชีวิตอนุญาตให้บุคคลใช้ผลงานของตนได้
อย่างเสรี เมื่อมองจากมุมมองของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ที่เป็นสมบัติสาธารณะ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่
ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการเผยแพร่ความรู้สาธารณะนั้นเกิดจากการคุกคามของการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีด้านลิขสิทธิ์ แม้แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้งาน
โดยธรรมได้ตามความต้องการของตนเองโดยฝ่ายเดียว ซึ่งรวมกรณีที่นักแต่งเพลงทียั่งมีชีวิตอนุญาตให้
บุคคลใช้ผลงานของตนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก็ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้งาน
โดยธรรมอย่างเสรีได้เช่นกัน ซึ่งในทางทฤษฎแีล้วกรณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกีดกันการละเมิดลิขสิทธิ์272 

นอกจากการอภิปรายถึงประเด็นปัญหาข้างต้นแล้ว ผลกระทบที่เห็นได้จากงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับอนุญาตจากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ใช้งานได้แต่กลับถูกคุ้มครองโดยมาตการป้องกันทาง
เทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับหลักประกัน
ว่าองค์กรสามารถหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ ทั้งนี้โดยหลักการแล้วนั้น สมบัติ
สาธารณะจะต้องได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตามแม้ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม 
แต่มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นได้ถูกนำมาใช้งานอย่างไม่สิ้นสุดแม้ในบางกรณีนั้นมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีจะหมดประสิทธิภาพในการป้องกันการคัดลอกหรือเข้าถึงแล้วก็ตาม ดังนั้นงาน
สร้างสรรค์จึงยังถูกสกัดกั้นการเข้าถึงและใช้งานอยู่ไว้แม้ว่างานนั้นจะสิ้นสุดการคุ้มครอง ซึ่งจะทำให้
สาธารณชนมีโอกาสน้อยลงในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ที่ควรตกเป็นสมบัติสาธารณะ 

 
272 Daniel Sanchez, Japan Extends its Copyright Protection to 70 Years, 

Retrieved February 5, 2022 from https://www.digitalmusicnews.com/2019/01/01/ 
japan-extends-copyright-protection/ 



221 

ในลำดับต่อไป ผู้เขียนจะขออภิปรายในประเด็นสมบัติสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากสังคม
ข้อมูลเครือข่ายดิจิทัลจนเป็นเหตุให้มีการอภิปรายสมบัติสาธารณะเป็นประเด็นแรกในการพูดถึง
ปัญหาระหว่างลิขสิทธิ์กับการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
สังคมอย่างรวดเร็ว สมบัติสาธารณะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาไว้ 

ในปัจจุบันการรักษางานที่เป็นสมบัติสาธารณะอย่างจริงจังยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในการถกเถียง
เนื่องจากขาดการถ่วงดุลในการคำนึงถึงหลักการสำคัญต่อการรักษาความเข้าใจที่มีความหมาย
เกี่ยวกับสมบัติสาธารณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีของสังคมข้อมูลเครือข่าย ประเด็นที่
ผู้เขียนเห็นว่ามีความสำคัญคือการเข้าใจว่าสมบัติสาธารณะเป็นกฎ แต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น
ข้อยกเว้น เนื่องจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงออกดั้งเดิม 
ความคิดริเริ่ม ข้อมูล และแนวคิดส่วนใหญ่ที่สร้างสรรค์ทั่วโลกในเวลาใดก็ตามจึงเป็นสมบัติสาธารณะ 
นอกจากข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองแล้ว สมบัติสาธารณะยังปรากฏมากขึ้นทุกปีอันเป็นผลจาก
งานสร้างสรรค์ที่สิ้นสุดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดังนั้นการนำข้อกำหนดสำหรับการคุ้มครองมาใช้ร่วมกัน
และระยะเวลาที่จำกัดของการคุ้มครองลิขสิทธิ์มีส่วนทำให้เกิดความสมบูรณ์ ของสมบัติสาธารณะ 
เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะเข้าถึงวัฒนธรรมและความรู้ที่มีร่วมกัน การมีบทบาทของเทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงไม่ควรสร้างอุปสรรคสาธารณะด้วยการเพิ่มมาตรการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์จนทำลายการมีอยู่ของการรักษาประโยชน์สาธารณะผ่านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นสาธารณะสมบัติ 

นอกจากนี้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ควรคงอยู่ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุการประนีประนอมตาม
สมควรระหว่างการปกป้องและให้รางวัลแก่ผู้เขียนสำหรับแรงงานทางปัญญาและปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ เมื่อวิเคราะห์ในประเด็นนี้แล้วพบว่า จากมุมมองของผู้
สร้างสรรค์หรือสาธารณชนทั่วไปไม่มีข้อโต้แย้งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม หรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในระยะยาวมากเกินไป แม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะ
สามารถเก็บเกี่ยวผลจากการใช้แรงงานทางปัญญาของตนได้ แต่ประชาชนทั่วไปไม่ควรถูกลิดรอน
ผลประโยชน์จากการใช้ผลงานเหล่านี้อย่างอิสระเป็นระยะเวลานานเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็น
สมบัติสาธารณะจะต้องเป็นสมบัติสาธารณะที่แท้จริง การควบคุมโดยเอกสิทธิ์เหนืองานสมบัติ
สาธารณะจะต้องไม่ถูกสร้างใหม่โดยอ้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำทางเทคนิคของงาน หรือใช้
มาตรการป้องกันทางเทคนิคเพื่อจำกัดการเข้าถึงการทำซ้ำทางเทคนิคของงานดังกล่าว เมื่อลิขสิทธิ์อยู่
ในยุคดิจิทัล การบังคับใช้สัญญาหรือมาตรการป้องกันทางเทคนิคที่จำกัดการเข้าถึงและการนำงาน
สมบัติสาธารณะมาทำซ้ำเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหา
ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบกับการสิทธิผูกขาดที่ผู้ทรงสิทธิสร้างขึ้นโดยใช้มาตรการป้องกัน
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ทางเทคโนโลยีในงานที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงและการทำซ้ำแม้งานสร้างสรรค์นั้นตก
เป็นสมบัติสาธารณะแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นเหตุให้สาธารณะไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ในงานดังกล่าวได้
ตามที่ควรเป็น  
 

5.2.2 การบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ในมิติการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ 
5.2.2.1 วิ เคราะห์ ขอบ เขตการบั งคับ ใช้การบริหารข้อมู ลลิ ขสิทธิ์  (Rights 

Management Information: RMI) 
สหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ และผู้ทรงสิทธิด้วย

การบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา มาตรา 1202 (C) ที่ ให้คำ
จำกัดความของ “ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์” (Copyright Management Information: CMI) ว่า
หมายถึงข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสำเนาหรือบันทึกเสียงของงานหรือการแสดงหรือ
การแสดงผลงาน รวมถึงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้แก่ ชื่อเรื่องและข้อมูลอื่น ๆ  
ที่ระบุผลงาน รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งลิขสิทธิ์ รวมทั้งชื่อและข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ 
เกี่ยวกับผู้เขียน และชื่อและข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ เกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ของงาน รวมถึงข้อมูลที่
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ยังรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
ใช้งาน การระบุตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่อ้างถึงข้อมูลดังกล่าวหรือลิงค์ไปยังข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูล
อื่น ๆ เช่น การจดทะเบียนลิขสิทธิ์  

ทั้งนี้สหรัฐอเมริกามีการบัญญัติ มาตรา 1202 (a) ใน กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพื่อปกป้องข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดโดย
ที่รู้และมีเจตนาที่จะชักจูง สนับสนุนให้มีใช้งาน อำนวยความสะดวก หรือปกปิดการละเมิด กระทำ
การให้ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ที่เป็นเท็จ หรือจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายข้อมูลการจัดการ
ลิขสิทธิ์อันเป็นเท็จ และนอกจากนี้มาตรา 1202 (b) ได้กำหนดถึงการห้ามลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การจัดการลิขสิทธิ์โดยปราศจากอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย โดยกำหนดชัดเจนกึงการ
กระทำที่เป็นความผิด ซึ่งได้แก่ การจงใจลบหรือแก้ไขข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ใด ๆ รวมทั้งจำหน่าย
หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์โดยรู้ว่าข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ถูกลบหรือแก้ไขโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย หรือหรือจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ สำเนางาน หรือบันทึกเสียง หากรู้ว่าข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ถูกลบออกหรือแก้ไขโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย หากรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าจะชักจูง เปิดใช้งาน 
อำนวยความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดสิทธิใด ๆ จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกากำหนดว่าการจงใจลบ
หรือแก้ไขข้อมูลการบริการสิทธิเป็นการกระทำความผิด ดังนั้นไม่จำต้องอาศัยการตีความว่าบุคคลนั้น
ละเมิดโดยการลบหรือแก้ไขข้อมูลที่บ่งชี้เฉพาะการเป็นผู้สร้างสรรค์หรือไม่ เนื่องจากการกระทำผิด
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ดังกล่าวเป็นสิ่งที่บุคคลย่อมมีเจตนาโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีข้อมูลบริหาร
สิทธิอยู ่

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการกำหนดขอบเขตการบังคับใช้ข้อมูลบริหารสิทธิในปี 
1999 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีการเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิพร้อมกับกฎหมาย 
ควบคุมการการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยมาตรา 113 (4) กำหนดว่า การกระทำ
ดังต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) ของผู้เขียน ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม
ของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริหารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกระทำอันเป็น
ความผิดดังกล่าวได้แก่การเพิ่มเติมข้อมูลเท็จโดยเจตนาเป็นข้อมูลบริหารสิทธิ การจงใจลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์ รวมถึงการจำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จำหน่าย สำเนาของงานหรือผลงาน ฯลฯ โดยรู้ว่างานสร้างสรรค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
บริหารสิทธิ์ รวมทั้งการส่งต่อสู่สาธารณะหรือจัดให้มีการส่งต่องานหรือการแสดงดังกล่าว โดยมีความรู้
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 

ทั้งนี้เมื่อพิเคราะห์จากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่ากฎหมายญี่ปุ่นมิได้มีการ
กำหนดนิยามแห่งข้อมูลบริหารสิทธิไว้อย่างขัดเจน แต่นำเรื่องของพฤติการณ์การละเมิดข้อมูลบริหาร
สิทธิไปผูกโยงเป็นความผิดฐานการละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งการมิได้กำหนดกำหนด
นิยามแห่งข้อมูลบริหารสิทธิไว้อย่างชัดเจนนี้อาจมีปัญหาในการบังคับใช้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในงาน
สร้างสรรค์ ข้อมูลใดที่เป็นหรือไม่เป็นข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์มิอาจทราบได้
ว่าข้อมูลใดบ้างที่ตนเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และอาจมีความเสี่ยงที่จะการทำความผิดดังกล่าว ในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่นจึงจำเป็นที่ศาลต้องพิจารณาโดยอาศัยว่ามีพฤติการณ์จงใจในการลบ หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิหรือไม่ ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยการตีความว่าข้อมูลใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง
หรือลบได้เพื่อจะพิจารณาระดับของความผิดว่าเป็นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ หรือเป็นเพียงการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยทั่วไป 

สำหรับบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิของสาธารณรัฐอินเดียปรากฏขึ้นในปี 
ค.ศ. 2012 ซึ่งสาธารณรัฐอินเดียได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ โดยมีการกำหนดนิยามของ
ข้อมูลบริหารสิทธิว่า ข้อมูลการบริหารสิทธิ ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุงานหรือการแสดง ช่ือผู้แต่งหรือ
นักแสดง ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของสิทธิ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ รวมถึง หมายเลข
หรือรหัสใด ๆ ที่แสดงถึงข้อมูลที่อ้างถึงข้อมูลข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากอุปกรณ์หรือ
ขั้นตอนใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อระบุตัวผู้ใช้ โดยขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลบริหารสิทธิของ
สาธารณรัฐอินเดียนั้นปรากฏในมาตรา 65 B (i) ตราขึ้นเพื่อนำมาบังคับใช้กับการละเมิดข้อมูลบริหาร
สิทธิ โดยกำหนดให้บุคคลที่เจตนาลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นมี
ความรับผิดฐานละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ นอกจากนี้ มาตรา 65 B (ii) ได้กำหนดความรับผิดจาก 
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จำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตใน
สำเนางานหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ หรือการแสดงใด ๆ โดยรู้ว่าข้อมูลการบริหารสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ถูก
ลบหรือเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษจำคุกซึ่งอาจสูงถึงสองปีและต้องระวางโทษปรับ โดยกฎหมาย
สาธารณรัฐอินเดียได้เปิดช่องให้มีการเยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้ทรงสิทธิ์เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการบังคับใช้ข้อมูลบริหารสิทธิของประเทศไทยเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข ได้มีบทบัญญัติกำหนดคำ
นิยามของ“ข้อมูลการบริหารสิทธิ” หมายถึง ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ รวมทั้ง
นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งขยายความ
รวมถึงตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังข้างต้น โดยข้อมูลดังกล่าวได้ติดอยู่หรือแสดงข้อเท็จจริงใด  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ โดยกำหนดให้การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู้ว่า
อาจส่งผลทำให้จูงใจให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดงาน
สร้างสรรค์ เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ นอกจากนี้บทบัญญัติในเรื่องนี้ของไทยยังมีความ
ใกล้เคียงกับมาตรา 65 (i) ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดข้ยายความรับผิดการละเมิดข้อมูล
การบริหารสิทธิให้รวมถึงการนำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือสำเนางานลิขสิทธิ์ที่ได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ หรือเผยแพร่ต่องานดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้นเป็นสิทธิด้วย หากผู้กระทำการ
ดังกล่าวรู้อยู่แล้วว่างานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหาร
สิทธิ  

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเรื่องข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติถึงคำนิยามของคำว่าข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน
อีกทั้งมีความชัดเจนในเรื่องของการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นใน
การกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นนั้นมีการบัญญัติถึงนิยามของคำว่าข้อมูลบริหารสิทธิ์โดยผูกโยงไว้กับสิทธิทางศีลธรรม แต่มี
ข้อสังเกตว่าไม่มีการบัญญัติถึงข้อยกเว้นแต่ประการใด ในขณะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ขอประเทศ
สาธารณรัฐอินเดียนั้นให้การนิยามของคำว่าข้อมูลบริหารสิทธิโดยกำหนดขอบเขต และความรับผิด
อย่างชัดเจนใกล้เคียงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาแต่กลับไม่มีข้อยกเว้นความรับผิด
การละเมิดมูลบริหารสิทธิที่ชัดเจนอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา และเมื่อพิจารณาถึง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนั้น จะเห็นว่ามีการให้น้ำหนักถึงเจตนาว่าผู้ละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธินั้นรู้ว่าการกระทำของตนอาจส่งผลทำให้จูงใจให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือให้ความ
สะดวก หรือปกปิดการละเมิดงานสร้างสรรค์ หรือไม่ และมีการขยายขอบเขตความรับผิดให้รวมถึง
การนำเข้าเพ่ือจำหน่าย หรือสั่งเข้างานหรือสำเนางานลิขสิทธิ์ที่ได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
บริหารสิทธดิ้วย 
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5.2.2.2 วิเคราะห์ข้อยกเว้นการใช้ข้อมูลบริหารสิทธิข้อมูลบริหารสิทธิ (Rights 
Management Information: RMI) 

ข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาปรากฏในบทบัญญัติ
กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการละเมิดข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์นั้น โดยมีการระบุ
ชัดเจนว่าถึงข้อยกเว้นคำจำกัดความของคำว่า “ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์” นั้นไม่รวมถึงการระบุข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลงานหรือสำเนา เสียงบันทึก ประสิทธิภาพ หรือการแสดงผลงาน ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้ว่าการกำหนดข้อยกเว้นของคำนิยามข้างต้นเป็นการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ และนอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนี้กับงานข่าว
กรอง และกิจกรรมอื่น ๆ ของรัฐบาล หากมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลการ
จัดการลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวข้องการสืบสวน การป้องกัน ความปลอดภัยของข้อมูล หรือ
กิจกรรมข่าวกรองที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือลูกจ้างของสหรัฐอเมริกา 
รัฐ หรือ หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลที่ดำเนินการตามสัญญากับสหรัฐอเมริกา รัฐ หรือ
หน่วยงานทางปกครองของรัฐ ทั้งนี้ มีการระบุคำจำกัดความของคำว่า “ความปลอดภัยของข้อมูล” 
อย่างชัดเจนว่าหมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อระบุและแก้ไขช่องโหว่ของคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี้  กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทั ลของสหรัฐอเมริกา (Digital Millennium 
Copyright Act 1998: DMCA) ยังมีข้อยกเว้นความรับผิดการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิในกรณีการส่ง
สัญญาณแบบแอนะล็อกที่บุคคลที่ทำการส่งสัญญาณในฐานะสถานีกระจายเสียง หรือในฐานะระบบ
เคเบิล สถานีหรือระบบ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ในการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ถ้าการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าวไม่สามารถทำ
ได้ในทางเทคนิคหรือจะก่อให้เกิดความยากลำบากทางการเงินเกินควรแก่บุคคลดังกล่าว และบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อชักจูง เปิดใช้งาน อำนวยความสะดวกหรือ
ปกปิดการละเมิดสิทธิ์ภายใต้บทบัญญัติน้ี273 และมีข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีการส่งสัญญาณดิจิทัล

 
273 Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA  

17 U.S. Code § 1202 (e) Limitations on Liability. 
(1) Analog transmissions.—In the case of an analog transmission, a person 

who is making transmissions in its capacity as a broadcast station, or as a cable 
system, or someone who provides programming to such station or system, shall not 
be liable for a violation of subsection (b) if— 
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หากมาตรฐานการส่งสัญญาณดิจิทัลสำหรับการมีข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์สำหรับประเภทงานถูก
กำหนดไว้ในกระบวนการมาตรฐานซึ่งถูกกำหนดโดยสมัครใจระหว่างตัวแทนภาคของสถานี
ออกอากาศหรือระบบเคเบิล และเจ้าของลิขสิทธิ์งานประเภทผู้มีความประสงค์ในการแสดงงานของ
ตนต่อสาธารณะโดยสถานีหรือระบบดังกล่าว ทำให้บุคคลในสถานีที่ทำการส่งสัญญาณไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการละเมิดจากการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิถ้าการจัดวางข้อมูลดังกล่าว
โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว และเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูง เปิดใช้งาน อำนวยความสะดวก หรือปกปิด
การละเมิดสิทธิ์ ทั้งนี้ หากยังมิได้มีการกำหนดมาตรฐานการส่งสัญญาณดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับการมี
ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์สำหรับประเภทของงาน บุคคลในสถานีที่ทำการส่งสัญญาณจะไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการละเมิดจากการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิดังกล่าว หากกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง ให้มีใช้งาน อำนวยความสะดวก หรือ
ปกปิดการละเมิดสิทธิ์ ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการรับรู้แก่
ผู้บกพร่องทางในมองหรือการได้ยิน274  

 
(A)  avoiding the activity that constitutes such violation is not technically 

feasible or would create an undue financial hardship on such person; and 
(B)  such person did not intend, by engaging in such activity, to induce, 

enable, facilitate, or conceal infringement of a right under this title. 
274 Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA  

17 U.S. Code § 1202 (e) Limitations on Liability 
(e) Limitations on Liability.— 
(2) Digital transmissions.— 
( A)  If a digital transmission standard for the placement of copyright 

management information for a category of works is set in a voluntary, consensus 
standard-setting process involving a representative cross-section of broadcast stations 
or cable systems and copyright owners of a category of works that are intended for 
public performance by such stations or systems, a person identified in paragraph (1) 
shall not be liable for a violation of subsection (b)  with respect to the particular 
copyright management information addressed by such standard if— 

(i) the placement of such information by someone other than such person 
is not in accordance with such standard; and 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (Digital Millennium 
Copyright Act 1998: DMCA) ข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อยกเว้นความรับผิดการละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธิที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันคนในวงการอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏว่า
มีบทบัญญัติใดของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาที่ยกเว้นความรับผิดหากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานโดยธรรม นอกจากนี้  แม้งาน
สร้างสรรค์ตกเป็นของสาธารณะ แต่ผู้ใช้งานก็มิได้มีช่องทางกฎหมายใดในการได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าข้อยกเว้นการ

 
( ii)  the activity that constitutes such violation is not intended to induce, 

enable, facilitate, or conceal infringement of a right under this title. 
( B)  Until a digital transmission standard has been set pursuant to 

subparagraph ( A)  with respect to the placement of copyright management 
information for a category of works, a person identified in paragraph (1) shall not be 
liable for a violation of subsection (b)  with respect to such copyright management 
information, if the activity that constitutes such violation is not intended to induce, 
enable, facilitate, or conceal infringement of a right under this title, and if— 

( i) the transmission of such information by such person would result in a 
perceptible visual or aural degradation of the digital signal; or 

( ii)  the transmission of such information by such person would conflict 
with— 

( I)  an applicable government regulation relating to transmission of 
information in a digital signal; 

( II)  an applicable industry-wide standard relating to the transmission of 
information in a digital signal that was adopted by a voluntary consensus standards 
body prior to the effective date of this chapter; or 

( III)  an applicable industry-wide standard relating to the transmission of 
information in a digital signal that was adopted in a voluntary, consensus standards-
setting process open to participation by a representative cross-section of broadcast 
stations or cable systems and copyright owners of a category of works that are 
intended for public performance by such stations or systems. 
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ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง
ของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตงานสร้างสรรค์มากกว่าเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการใช้งานส่วนตัวและ
ประโยชน์สาธารณะ 

สำหรับข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของประเทศญี่ปุ่นนั้นถูกบัญญัติใน
มาตรา 113 (4) (ii) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น โดยกำหนดว่าข้อยกเว้นความรับผิดฐานละเมิดข้อมูล
บริหารสิทธิว่าหากเป็นกรณีเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปลงวิธีการบันทึกหรือ
ถ่ายทอด และกรณีอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหาร
สิทธิได้อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากงานหรือผลงาน
แสดง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งหาก
วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำในการบัญญัติข้อยกเว้นแล้วค่อนข้างกว้างและขาดการระบุตัวอย่างของ
สถานการณ์อันเป็นเหตุแห่งข้อยกเว้นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจมีผลทำให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์นั้นต้องมีภาระ
อย่างมากในการพิสูจน์ความจำเป็นในระดับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ 
นอกจากนี้หากพิจารณาข้อยกเว้นความรับผิดซึ่งมีจำกัดมากจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใด
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นที่ยกเว้นความรับผิดหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิแม้งาน
สร้างสรรค์ตกเป็นของสาธารณะ และผู้ใช้งานก็มิได้มีช่องทางกฎหมายใดในการได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานโดยธรรมแต่อย่างใดจึงอาจวิเคราะห์ได้
ว่าข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับข้อยกเว้น
การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงของผู้
อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตงานสร้างสรรค์มากกว่าเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการใช้งานส่ วนตัวและ
ประโยชน์สาธารณะ 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของสาธารณรัฐ
อินเดียนั้นจะเห็นได้ว่าตัวบทที่ใช้ค่อนข้างแคบเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็นข้อยกเว้นความรับผิด
การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ นอกจากมาตรา 65B ประกอบกับมาตรา 2 (xa) แล้วจะพบว่ามีการห้าม
ใช้ ข้อมูลบริหารสิทธิบางประเภทที่มีความสามารถในรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จากอุปกรณ์ของผู้
ใช้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นเพียงการบัญญัติกฎหมายเพียงเพื่อคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวของใช้งานลิขสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติข้อยกเว้นที่แคบมาก นอกจากนี้มีข้อสังเกต
ว่าไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดียที่ยกเว้นความรับผิดหากมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานโดยธรรมแต่อย่างใด และผู้ใช้งานก็มิได้
มีช่องทางกฎหมายใดในการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อมูลบริหารสิทธิ แม้งานสร้างสรรค์
ได้ตกเป็นของสาธารณะแล้วก็ตาม 
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ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ
ของสาธารณรัฐอินเดียจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ทรง
สิทธิในอุตสาหกรรมผลิตงานสร้างสรรค์มากกว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์ เนื่องจากมีบทบัญญัติที่แคบมาก 
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและอีกประการหนึ่งไม่ปรากฏข้อยกเว้นเพื่อการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหาร
สิทธิซึ่งเป็นผลให้เกิดสิทธิผูกขาดในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการระบุข้อมูลบ่งเฉพาะของผู้สร้างสรรค์  
งานสร้างสรรค์และระยะเวลาของการสร้างสรรค์งาน 

สำหรับข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิของประเทศไทยตามมาตรา 53/3  
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข หากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือมีเหตุจำเป็นในการ
ป้องกันประเทศ หรือ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ นอกจากนี้
หากสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ หรือเผยงานแพร่ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ 
ต่อสาธารณชน  โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร ไม่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ
เช่นเดียวกัน275  

อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าอยากเว้นดังกล่าวไม่รวมกรณีที่อาจารย์ หรือผู้สอนซึ่งเป็น
ปัจเจกชนทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิแม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลก็ตาม กรณีนี้จึงน่าพิจารณาได้ว่า

 
275 มาตรา 53/3 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี ้มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 
(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตาม

กฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ 
ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่
เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร  

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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ผู้ใช้งานถูกจำกัดสิทธิมากเกินจำเป็นทั้งที่ตนเองเสียค่าตอบแทนแล้ว และการกระทำดังกล่าวก็มิได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้องานสร้างสรรค์แต่อย่างใด  

ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณาคือ ข้อมูลบริหารสิทธิตามสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้นใช้บังคับกับงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่ได้
ครอบคลุมกับงานลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่ดิจิทัลแต่อย่างใด ในขณะที่กฎหมายไทยนั้นให้ความคุ้มครองข้อมูล
บริหารสิทธิทั้งกับงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ส่งผลทำให้การคุ้มครอง
ข้อมูลบริหารสิทธินั้นมีพื้นที่ในการบังคับใช้กว้างมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะ
กระทำผิดกฎหมายฐานละเมิดข้อมูลบริการสิทธิ เช่น การฉีกปกหนังสือที่มีชื่อผู้ประพันธ์อันเป็นข้อมูล
บริหารสิทธิอยู่ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวหากมีการตีความตามลายลักษณ์อักษรแล้วผู้กระทำอาจมีความผิด
ได้ จึงต้องมีการตีความตามเจตนารมณ์ว่าการกระทำดังกล่าวมีเจตนาโดยต้องพิเคราะห์ว่าผู้กระทำนั้น
ได้รู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่ ซึ่งในการพิสูจน์ดังกล่าวนั้นค่อนข้างยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้หากพิจารณาจากรูปบแบบ
ของงานสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบทางกายภาพที่จับต้องได้นั้น เมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานนานย่อม
ชำรุดง่ายเป็นธรรมดา ซึ่งย่อมทำให้ข้อมูลบริหารสิทธินั้นอาจลบเลือน ขาดหายได้ การบัญญัติ
ข้อยกเว้นมิให้นำเรื่องการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิมาใช้บั งคับกับงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ที่มี
รูปแบบทางกายภาพที่จับต้องได้จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาถึงขอบเขตการคุ้มครองรวมทั้งเจตนาเป็น
สำคัญ 

นอกจากนี้  สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยัง
กำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มี “การเยียวยาทางกฎหมายที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ (Adequate 
and Effective Legal Remedies)” ต่อการลบออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลง 
“ข้อมูลการจัดการสิทธิ์ (Rights Management Information)” โดยที่การลบดังกล่าวได้กระทำโดย
ทราบ (สำหรับการเยียวยาทางอาญา) หรือมีเหตุอันควรทราบ (สำหรับการเยียวยาทางแพ่ง) ดังกล่าว  
การกระทำจะก่อให้เกิด เปิดใช้งาน อำนวยความสะดวกหรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จำหน่าย 
นำเข้า ออกอากาศ และสื่อสารต่อสาธารณะของงาน โดยรู้ว่า “ข้อมูลการจัดการสิทธิ์” ถูกลบออก
หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย276 

 
276 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) Article 12 

Right of Distribution 
(1) Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing 

the making available to the public of the original and copies of their phonograms 
through sale or other transfer of ownership. 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพ่ือฟังในข้อมูลบริหารสิทธิ 
ในเนื้อหาดิจิทัลในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่พึ่งพาการฝังข้อมูลเมตา (Metadata) ลงในเนื้อหาที่ให้มา และ
ใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเข้ารหัสเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบริหารสิทธิ หนึ่งในนั้นคือ Fair 
Play Apple iTunes รวม  Fair Play Digital Rights Management นั้ น  มี ข้ อความปรากฏใน
แอพพลิเคชั่น iTunes อ้างว่ามี “เพลงคุณภาพสูงที่ปราศจากข้อมูลบริหารสิทธิ์มากกว่า 13 ล้าน
เพลง” เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดไฟล์เพลงดิจิทัล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแม้มีการกล่าวอ้างว่าเพลง
เหล่านี้จะไม่รวมเทคโนโลยีข้อมูลบริหารสิทธิ์เพื่อควบคุมการจำลองหรือการเล่นโดยตรง แต่ในความ
เป็นจริงกลับพบว่ามี ข้อมูลบริหารสิทธิ ภายในไฟล์ดังกล่าว โดยปรากฏว่าส่วนที่ เปิดเผยของข้อมูล
ดังกล่าวสามารถเห็นได้โดยง่ายในแอปพลิเคชัน iTunes ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เพลง
ซึ่งบางส่วนจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง เช่น เวลาที่เล่นเพลงล่าสุด ชื่อของเพลง อัลบั้ม นักร้อง ชนิดของ
ไฟล์ ขนาดของไฟล์ ชื่อบัญชี ชื่อผู้ซื้อ วันที่ซื้อ วันที่แก้ไข จำนวนการเล่น เวลาการเล่นเพลงครั้งล่าสุด 
และการเข้ารหัส มีข้อมูลบริหารสิทธิบางประเภทที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้ที่
ได้รับอนุญาตในการเล่นเพลงที่ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานไม่ได้รับการแจ้งชัดเจนว่ามีข้อมูลอื่นแนบมา
กับไฟล์เพลงมากน้อยเพียงใด ข้อมูลอื่นใดบ้างของผู้ใช้ที่ถูกบันทึกไว้ และจำนวนข้อมูลที่เก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเพลงของผู้ใช้ถูกนำไปเก็บมาน้อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ผู้เขียน
เห็นได้ว่า นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เช่น ชื่อเรื่อง ลิขสิทธิ์ ยังมีการฝังชื่อของผู้ใช้
และตัวตนของบัญชีผู้ใช้ และอาจมีข้อมูลที่เข้ารหัสอื่น ๆ ด้วย โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว 
เนื่องจากตัวอักษรที่ปรากฏนั้นเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจว่า ข้อมูลบริหารสิทธิ เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างไรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้คืออะไร ทำผู้ใช้ให้สับสนเนื่องจากความไม่ชัดเจนว่า ข้อมูลบริหารสิทธิ 
ลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้ ทั้งนี้การ 
ข้อมูลบริหารสิทธิ ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานอาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วย ซึ่งในประเด็นนี้
จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
การถูกเก็บ ใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและลบข้อมูลส่วนบุคล 

นอกจากนี้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อมูลบริหารสิทธิบางประเภทในไฟล์ เช่น ชื่อไฟล์ 
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ผู้ใช้พยายายามเปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ 

 
(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 phonogram with the authorization of the producer of the 
phonogram. 3 
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เนื่องจากผู้ทรงสิทธิได้ใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ตามปรกติแล้วถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
สกัดกั้นการเข้าถึงและทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่กรณีดังกล่าวมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ถูกนำ
การป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิอีกชั้นหนึ่งด้วย จึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่าการ
กระทำดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานงานไฟล์ลิขสิทธิ์หรือไม่เนื่องจากผู้ใช้งานได้จ่ายค่าตอบแทน
ไปแล้ว และเจตนาในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในความสะดวกต่อการใช้ มิได้มีเจตนาทำ
การละเมิดต่อตัวงานสร้างสรรค์ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไฟล์แต่อย่างใด แต่ใช้ผู้ใช้กลับไม่ได้รับ
อนุญาตในการแก้ไขชื่อไฟล์เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการไฟล์ 

ในช่วงแรกที่สหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา  
มีการรับเอามาตรการทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดย กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดที่ควบคุม ข้อมูล
บริหารสิทธิ ซึ่งใช้คำว่า “ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์” โดยคำจำกัดความของข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์
นั้นได้กินความหมายรวมถึงคำจำกัดความของข้อมูลบริหารสิทธิในสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของข้อมูล
การจัดการลิขสิทธิ์ ว่าหมายถึงข้อมูลใด ๆ ต่อไปนี้ที่สื่อความเกี่ยวข้องกับสำเนาหรือบันทึกเสียงของ
งานหรือการแสดงหรือการแสดงผลงาน รวมถึงในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งประเภทของข้อมูลบริหารสิทธิที่
ถูกรวมอยู่ในคำจำกัดความของข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ ได้แก่ ชื่องาน ชื่อผู้แต่ง เจ้าของลิขสิทธิ์ 
ข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ เงื่อนไขการใช้งาน สัญลักษณ์ระบุ และยกเว้นการแสดงสาธารณะโดยสถานี
วิทยุและโทรทัศน์ การระบุตัวนักแสดง นักเขียน ผู้กำกับ และผลงานของนักแสดง ในขณะเดียวกัน
เมื่อพิจารณาคำจำกัดความ ข้อมูลบริหารสิทธิ ของญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าจำกัดไว้ว่า ข้อมูลบริหารสิทธิ 
ต้องอยู่ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบกว่าการ
เปลี่ยนแปลงโดยเจตนาหรือการลบ ข้อมูลบริหารสิทธิ หรือการจำหน่ายสำเนาของงานโดยรู้ว่ามีการ
เพิ่มหรือลบ ข้อมูลบริหารสิทธิที่มีความผิดกฎหมายญี่ปุ่นนั้นถือเป็นการละเมิด “สิทธิ์ทางศีลธรรมของ
ผู้เขียน ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดการ
สิทธิ” ยกเว้นการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมาตรา 119 (1) กำหนดให้การกระทำดังกล่าวมี
โทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสิบล้านเยน จึงอาจพิจารณาได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นที่มี
การบัญญัติมาตรานี้มีที่มาจากการตระหนักการอ้างอิงถึงสิทธิทางศีลธรรมและลิขสิทธิ์ 

ทั้งนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา มีข้อกำหนดระดับเจตนาในการกระทำ
ความผิดสองระดับ กล่าวคือ ระดับแรก มาตรา 1202 มีการวางหลักว่า การลบ หรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์โดยเจตนา หรือ จำหน่ายงานที่รู้ว่าได้นำข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ออกไปแล้ว
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นั้น เป็นการกระที่มิชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับในการทำผิดทางอาญา และระดับที่สอง ตามมาตรา 
1203 หากมีเหตุอันควรรู้ว่าการลบ ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ อาจจูงใจ อำนวย
ความสะดวกให้ผู้อื่นนำงานสร้างสรรค์ที่ลบข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ แล้วไปใช้งานหรือปกปิดการ
ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว” นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามในการจำหน่ ายจัดหา
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดก็ถือ
เป็นความผิดเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเฉพาะผู้ที่มีเจตนาแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการ
ลิขสิทธิ์ และมีเหตุอันควรรู้ว่าการที่ตนเองแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์   
จะนำมาซึ่งละเมิดในอนาคต เท่านั้นจึงจะเป็นผู้รับผิด อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อยกเว้นความรับผิด
ในกรณีที่เป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ
ใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์โดยมิได้มีเจตนาเพื่อสร้างความ
เสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิ์ ดังนั้นการกระทำดังกล่าวก็ยังคงถือเป็นการกระทำความผิดอยู่ ซึ่งถือเป็นการ
ตีความกฎหมายที่เคร่งครัดจนเกินไป เมื่อวิเคราะห์ในประเด็นนี้แล้ว จะสังเกตได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์
ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา หากข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์มีการเข้ารหัสด้วยมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี และถ้าผู้ใช้ทำการปลดรหัสดังกล่าวเองนั้นปกป้องข้อมูลการจัดการ พฤติการณ์ข้างต้นนั้น
อาจมีความผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตามกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

การรวมเทคโนโลยีข้อมูลบริหารสิทธิ ข้อมูลบริหารสิทธิ เข้ากับการจัดการสิทธิดิจิทัล 
ทำให้ผู้ทรงสิทธิสามารถควบคุมวิธีที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานสร้างสรรค์ได้มากขึ้น โดยการควบคุม
ดังกล่าวมีตั้งแต่การจำกัดการเข้าถึง จำกัดจำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ ได้ ไม่ว่าจะสามารถ
คัดลอกได้ และจำกัดอุปกรณ์ประเภทใดที่สามารถเล่นหรือถ่ายโอนไฟล์ได้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่
เชื่อมโยงกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในระบบความปลอดภัย 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบริหารสิทธิ เพียงแค่ระบุสิ่งข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริโภคทราบเท่านั้น เช่น ที่มาของ
งาน สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้สามารถทำได้กับงานสร้างสรรค์ แม้ข้อมูลบริหารสิทธิ ในงานสร้างสรรค์
ดิจิทัลอาจมีประโยชน์ที่กับผู้ใช้งาน กล่าวคือ ข้อมูลบริหารสิทธิ ที่ติดตามพฤติกรรมการบริโภคของผู้
ซื้อว่าแต่ละรายมีความถี่ในการเลือกซื้องานสร้างสรรค์ประเภทใด เพื่อทำการเสนอขายงานลิขสิทธิ์
ตรงกลุ่มเป้าหมายในราคาที่เข้าถึงได้ เช่น เสนอขายเพียงเพลงเดียวของอัลบั้มที่ผู้ใช้รายนั้นชอบ  
โดยไม่ต้องซื้อทั้งอัลบั้ม อย่างไรก็ตามปัญหาสำหรับผู้ใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ ข้อมูลบริหารสิทธิ  
ถูกรวมเข้ากับข้อมูลผู้ใช้ ระบบจะมีการสร้างข้อมูลบริหารสิทธิ เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละราย  
แต่ผู้ใช้เองกลับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งข้อมูลนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เป็น
อุปกรณ์ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้เสมือนโดยที่ผู้ใช้เองก็ไม่ทราบว่าตนเองกำลังถูกติดตามการบริโภคงาน
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สร้างสรรค์ ซึ่งข้อมูลบริหารสิทธิ นี้อาจแยกออกไม่ได้จากระบบข้อมูลบริหารสิทธิ เนื่องจากถูกเข้ารหัส
ด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี จึงมีข้อพิจารณาว่า ข้อมูลบริหารสิทธิที่ติดตามพฤติกรรมการ
บริโภคของอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้งานลิขสิทธิ์นั้นและผู้บริโภคไม่สามารถแก้ไข ข้อมูล
บริหารสิทธิ ดังกล่าวได้เนื่องจากผู้ทรงสิทธิได้เข้ารหัสไว้เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว เพียงแต่ผู้
ทรงสิทธิ์นำเรื่องการจัดการสิทธิดิจิทัลมาสร้างความชอบธรรมเพื่อหาผลประโยชน์ทางการค้าของตน 
 

5.3 วิเคราะห์หลักการสิ้นสิทธ ิ(Exhaution of Rights) ภายใต้บริบทดิจิทัล 

หลักการสิ้นสิทธิในงานลิขสิทธิ์หมายถึงหลักการพื้นฐานที่ว่าเมื่อสินค้าได้โอนกรรมสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของแล้ว ความสามารถของผู้ทรงสิทธิ์ในการจำหน่ายหรือควบคุมการจำหน่ายจะสิ้นสุดลง 
สิทธิ์ในการจำหน่ายนั้นหมดลงหลังจากการขายครั้งแรกหรือการโอนความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ในงาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยผู้ทรงสิทธิ์หรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ์เอง หลักการสิ้นสิทธิหรือที่เรียกว่า
หลักการขายครั้งแรก (First Sale Doctrine) ในสหรัฐอเมริกาเป็นการจำกัดสิทธิ์เฉพาะของผู้ทรงสิทธิ์
ในการจำหน่ายผลงานของตน ซึ่งเป็นให้สิทธิแก่ผู้ใช้งานในการขายสำเนาผลงานลิขสิทธิ์ที่ได้มาโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหลักคำสอนในสหรัฐอเมริกามีอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อมิต้องรับผิด
จากจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลสหรัฐอเมริกาได้ตีความหลักการสิ้นสิทธิ
ค่อนข้างกว้างถึงขั้นตีความกฎหมายเพ่ือให้มีการสิ้นสิทธิ์ในระดับระหว่างประเทศ 

มาตรา 6 ของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกำหนดสิทธิใน
การจำหน่ายงานลิขสิทธิ์ โดยให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ผู้ประพันธ์งานวรรณกรรมและศิลปะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการอนุญาตให้เผยแพร่ต้นฉบับและสำเนา
ผลงานของตนต่อสาธารณชนโดยการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าคำแถลงที่ตกลงกันของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชี้แจงว่า “สำเนา” และ “ต้นฉบับและ
สำเนา” หมายถึง “สำเนาคงรูป (Fixed Copies)” ที่สามารถเผยแพร่เป็นวัตถุที่จับต้องได้  

ในคดี Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. โจทก์ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ผู้ทรงสิทธิต้องการ
ใช้หลักการขายครั้งแรก (First Sale Doctrine) ในการควบคุมการจัดจำหน่ายอย่างสมบูรณ์แบบ 
(Complete Control over Distribution) โดยอ้างว่าหลักการขายครั้งแรกไม่สามารถใช้กับสินค้า
ลิขสิทธิ์ที่ผลิตนอกสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตามศาลสูงตีความคำว่า “สิ่งที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา”  
แสดงว่า การผลิตที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา สิ่งนั้นก็ต้องถูกต้อง
ตามลิขสิทธิ์อเมริกาด้วย จึงควรใช้หลักการขายครั้งแรก กับสินค้าที่ผลิต หรือ ทำสำเนา ในประเทศอื่น
ได้ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้คำพิพากษาของศาลสูงไม่มีประเด็นโต้แย้งเรื่องการตั้งราคาสินค้า
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แตกต่างกันเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดต่าง ๆ ในโลก แต่ศาลสูงยืนยันว่าไม่มีหลักการพื้นฐานใด ๆ  
ในกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ที่บัญญัติว่า ผู้พิมพ์หนังสือมีสิทธิ์ห้ามผู้ใดจำหน่ายหนังสือมือสองได้277 

คำตัดสินครั้งนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกของธุรกิจ
สัญชาติอเมริกัน และจะกระทบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าลิขสิทธิ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของชาวอเมริกันในการแข่งขันในตลาดโลก และจะส่งผลเสียต่อระบบการศึกษาของคน
อเมริกัน ผลจากคำพิพากษานี้อาจส่งผลด้านเศรษฐศาสตร์เชิงการผลิตทำให้ผู้ทรงสิทธิ์ ตัดสินใจที่จะ
ผลิต หรือทำสำเนาสินค้านอกสหรัฐอเมริกาเพราะอาจมีความกังวลที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะมี
การนำสินค้าราคาที่ถูกเหล่านั้นกลับเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไม่สามารถห้ามสินค้าที่ผลิต
จากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกกว่าย้อนกลับเข้ามาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไป ซึ่งการย้ายฐานการ
ผลิตดังกล่าวอาจกระทบต่อการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสินค้าลิขสิทธิ์ 

มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักพิมพ์ ให้ส่วนแบ่งแก่ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่อยู่ในรูปแบบ 
เป็นรูปเล่ม ร้อยละ 10-15 ของราคาขาย ในขณะที่หากหนังสืออยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ผู้สร้างสรรค์จะได้ส่วนแบ่งถึงร้อยละ 50-70 ของราคาขายและนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริง
ปรากฏอีกว่า แม้กระทั้งบริษัทอเมซอน บริษัทซื้อขายออนไลน์ขนาดใหญ่ ยังถูกกลุ่มสำนักพิมพ์บังคับ
ให้เพิ่มราคาเฉลี่ยอย่างน้อย 5 เหรียญสหรัฐต่อเล่ม ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจทำให้ราคาขายหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นที่ไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง278 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นั้นมียอดขายที่ยังไม่มากเท่าหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ดังจะเห็นได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาทีมีสัดส่วน 
ผู้ซื้อหนังสือที่เป็นรูปเล่มร้อยละ 44.5 ในขณะที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนผู้ซื้อเพียงร้อยละ 22.7 
สหราชอาณาจักรมีสัดส่วนผู้ซื้อหนังสือที่เป็นรูปเล่มร้อยละ 48.7% ในขณะที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี
สัดส่วนผู้ซื้อเพียงร้อยละ 20 ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้ซื้อหนังสือที่เป็นรูปเล่มร้อยละ 40.1 ในขณะที่ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนผู้ซื้อเพียงร้อยละ 17.3279 

 
277 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013) 
278 Linda McMaken, E-Books vs. Print Books: What’s the Difference?, 

Retrieved February 5, 2022 from https: / / www. investopedia. com/ financial-
edge/0812/e-books-vs.-print-books.aspx 

279 WP, ดิจิทลัแทนที่สิ่งพิมพ์ไม่ได้ทั้งหมด! ผลสำรวจชี้ คนทั่วโลกชอบอ่าน “หนังสือ
เล่ม” มากกว่า E-Book, คน้วันที ่5 กมุภาพันธ ์2565 จาก https://www.brandbuffet.in.th/ 
2021/05/printed-books-more-popular-than-e-books/ 
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ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนประเด็นหลักการสิ้นสิทธิ์ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยคำ
ตัดสินของ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union: CJEU)  
เมื่อปี 2019 ในการวินิจฉัยของ Tom Kabinet โดยได้มีคำตัดสินว่าการที่ผู้ทรงสิทธิในหนังสือ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  ให้ ดาวน์ โหลดไฟล์ดิ จิทั ล  เป็ น  “การสื่ อสารสู่ ส าธารณ ะ” (“ An Act of 
Communication to the Public”) มิได้เป็น “การจำหน่ายต่อสาธารณะ” (“A Distribution to 
the Public”) เหมือนในกรณีของหนังสือจริงที่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากการจำหน่ายมีผลกับการ
ขายสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น ดังนั้นหลักการสิ้นสิทธิจึงนำมาใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
เนื่องจากมีรูปแบบเป็นดิจิทัลไฟล์ ในทางกลับกันศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปตัดสินว่าการขาย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าเงื่อนไขกฎหมายลิขสิทธิ์เป็น “การสื่อสารสู่สาธารณะ” ดังนั้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิ ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ของ InfoSoc Directive 
(2001/29/EC) ซึ่งหมายความว่าการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต่อให้บุคคลอื่นจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ ซึ่งคำ
ตัดสินดังกล่าวจะนำไปใช้กับงานลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้ข้อกำหนดของ InfoSoc  
ซึ่งรวมถึง เพลง หนังสือเสียง และวิดีโอเกม สิ่งนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากแนวทางการขาย
ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งถือว่าได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดซอฟต์แวร์  

ในการพิจารณาตัดสินของ UsedSoft ของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปการตัดสินนี้เป็นไป
ตามความเห็นก่อนหน้านี้ของ Advocate General Szpunar และดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นว่า 
หลักการสิ้นสิทธินั้นใช้กับการจำหน่ายต่อสาธารณะเฉพาะวัตถุที่จับต้องได้เท่านั้น280 ทั้งนี้ ผู้เขียนมี
ความเห็นตรงกันกับผลการตัดสินดังกล่าว เนื่องจากผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยการดาวน์
โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กโทรนิกส์จะได้สิทธิในการใช้ในลักษณะ
การครอบครอบครอง หรือเสมือนเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ดังนั้น การขายไฟล์ดิจิทัลจึงไม่ถือว่า
เผยแพร่สู่สาธารณะ ประการสำคัญคือ เมื่อพิจารณาจากสภาพของไฟล์ดิจิทัลแล้วจะเห็นได้ว่า  
ไฟล์ดิจิทัลนั้นมิอาจถือเป็นสินค้ามือสองได้ เนื่องจากสภาพของไฟล์หรือคุณภาพของไฟล์นั้นไม่มีการ
เสื่อมคุณภาพตามกาลเวลา จึงมิอาจถือได้ว่าไฟล์ดิจิทัลเป็นสินค้ามือสองที่จะอาศัยประโยชน์แห่ง

 
280 Hogan Lovells, Tom Kabinet: CJEU Rules Resale of e-books requires 

Permission of Copyright Holder, Retrieved February 5, 2022 from 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7420597a-d24a-461c-983a-
c62a457f2763 
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หลักการสิ้นสิทธิได้เช่นเดียวกับสินค้าที่จับต้องได้ การขายไฟล์ดิจิทัลจึงมิใช่เป็นการจำหน่ายต่อ
สาธารณะ 

ในส่วนของหลักการสิ้นสิทธิของกฎหมายไทยมีข้อพิจารณาว่ามิได้กำหนดอย่างชัดเจนที่บังคับ
ใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จับต้องได้นั้นครอบคลุมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิ จิทัลหรือไม่ 
เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 2) ใน พ.ศ. 
2558 ในเรื่องหลักการสิ้นสิทธิในปัจจุบันระบุไว้แค่เพียงให้บังคับใช้กับผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในงาน
ต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่สามารถจำหน่ายต่องานดังกล่าวต่อ
ผู้อื่นได้โดยไม่เป็นการละเมิด อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุชัดเจนถึงขอบเขตการใช้
หลักการสิ้นสิทธิว่าสามารถใช้ได้งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งเกิดปัญหาในการตีความว่า 
หากไม่สามารถบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิกับงานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้แล้ว อาจก่อให้เกิดความ
เสียเปรียบต่อผู้บริโภคที่เสียสิทธิในการจำหน่ายงานต่อไปยังผู้อื่น ทั้งที่ตนเองได้จ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้ได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ในทางกลับกันหากตีความว่า หลักการ
สิ้นสิทธิสามารถบังคับใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ นั้นย่อมเกิดปัญหาอีกเช่นกันว่า 
ข้อเท็จจริงที่ว่างานลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่แม้จะมีการจำหน่ายต่อไปหลายทอดก็ตาม คุณภาพ
ของงานดังกล่าวมิได้ลดทอนลงนั้น จะทำให้มีการจำหน่ายต่อของไฟล์งานอย่างไม่จำกัด จนอาจส่งผล
ต่อประโยชน์และสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

จากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในเรื่องขอบเขตการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเลือกวิธีการปลอดภัยที่สุดในการ
ปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเพื่อมิให้มีการจำหน่ายต่อ โดยไม่ใช้สัญญาซื้อขายในการจำหน่ายไฟล์
งานอันมีลิขสิทธิ์ แต่เลือกใช้สัญญาอนุญาตแทน (Licensing Agreement) เพื่อป้องกันมิให้การโอน
กรรมสิทธิ์ไปยังผู้บริโภค และเป็นการควบคุมมิให้มีการจำหน่ายต่อในไฟล์งานลิขสิทธิ์ ซึ่งวิ ธีการ
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ถูกจำกัดสิทธิการโอนทั้งที่ตนเองได้เสียค่าตอบแทนแล้ว  
ซึ่งหากสัญญาอนุญาตนี้ถูกใช้เป็นวิธีในการหลบเลี่ยงการใช้หลักการสิ้นสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น  
อาจมีประเด็นที่ต้องพิเคราะห์ว่ารูปแบบของสัญญาดังกล่าวนั้นถือเป็นเครื่ องมือในการผูกขาดการ
จำหน่ายต่อในงานลิขสิทธิ์ทั้งที่ผู้บริโภคได้เสียค่าตอบแทนในงานนั้นแล้ว  

ในประเด็นต่อมานี้ ผู้เขียนประสงค์จะช้ีให้เห็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักการสิ้นสิทธิทางดิจิทัลซึ่ง
ตามมาด้วยข้อโต้แย้งที่เน้นย้ำถึงบทบาทของหลักการสิ้นสิทธิที่ควรจะเป็นในโลกออนไลน์ การอนุญาต
ให้นำหลักการสิ้นสิทธิทางดิจิทัลมาบังคับใช้ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์กับผู้ใช้ ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาคือสิทธิในการเผยแพร่ของผู้ทรงสิทธิหมด
ลงหรือไม่เมื่อผู้ซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต หากคำตอบคือการ
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ยืนยันว่าผู้ซื้อสินค้าใช้แล้ว ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เป็นผู้ซื้อที่ถูกกฎหมายหรือไม่ โดยให้สิทธิ์ผู้
นั้นในการพึ่งพาหลักการสิ้นสิทธิที่ผู้ซื้อรายแรกลบโปรแกรมของเขาหรือเลิกใช้แล้ว 

สิทธิ์ในการจำหน่ายของเจ้าของลิขสิทธิ์จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ธุรกรรมระหว่างเจ้าของ
ลิขสิทธิ์กับลูกค้าต้องเท่ากับ “การขายสำเนา” ของโปรแกรม โดยหลักการ ศาลจะกำหนดให้การขาย
เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิการเป็นเจ้าของในรายการทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน
เพื่อเป็นการตอบแทนการชำระเงิน การชำระเงินจะต้องเป็นค่าธรรมเนียมครั้งเดียวและการโอน
จะต้องมีระยะเวลาไม่จำกัด กรณีนี้ถือว่าการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการใช้ประโยชน์จากสำเนาเป็น
ระยะเวลาไม่จำกัดเพื่อเป็นการตอบแทนการชำระค่าธรรมเนียมที่กระทำขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะมีให้โดย
การดาวน์โหลดหรือโดยอาศัยสื่อวัตถุ ถือเป็นการขาย นอกจากนี้ การสิ้นสิทธิ์ในการจำหน่ายยังขยาย
ไปถึงการแก้ไขหรือการปรับปรุงใด ๆ ที่ทำโดยผู้ถือลิขสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการบำรุงรักษา 

หากนำหลักการสิ้นสิทธิมาจำกัดการใช้เฉพาะการขายซอฟต์แวร์ที่เป็นสื่อวัสดุที่จับต้องได้จะ
เป็นการอนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์ควบคุมการขายหรือจำหน่ายต่อของไฟล์สำเนางานที่จับต้องไม่ได้ที่
ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตและเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มเติมในโอกาสของการขายแต่ละครั้ง แม้ว่า
การขายครั้งแรกของสำเนาทำให้ผู้ทรงสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว การจำกัดการขายไฟล์
สำเนางานที่จับต้องไม่ได้ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตดังกล่าวจะเกินความจำเป็นในการคุ้มครอง
เฉพาะเนื้อหาของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในประเด็นนี้ เพื่อที่จะดำเนินการขายงานต่อ ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าลิขสิทธิ์ที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อย่างไม่ไม่ละเมิดสิทธิ์นั้น ผู้ซื้อเดิมต้องทำให้สำเนาของ
ตัวเองไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่มีการขายหรือจำหน่ายต่อไปยังผู้ซื้อรายถัดไป 

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึงกรณีการดาวน์โหลดสำเนาถาวร เช่น กรณี 
“ชมรมการอ่านออนไลน์” ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่วนตัวขายและซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายโดยปราศจากการบริหารสิทธิ์ดิจิทัลและ ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม
ส่วนตัว จะถูกควบคุมโดยสิทธิในการจำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น การชำระเงินและดาวน์โหลดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้แล้ว ซึ่งถูกควบคุมโดยสิทธิ์ในการขายหรือจำหน่ายและ
หลักการสิ้นสิทธิ ในแง่ของความเป็นจริงและกฎหมาย หลักการสิ้นสิทธิจะจำกัด เฉพาะซอฟต์แวร์
เท่านั้น ไม่เจตนาให้สำเนาถาวรงานลิขสิทธิ์ที่ดาวน์โหลดโดยอาศัยหลักการประการแรกคือการควบคุม
ภายใต้สิทธิ์ในการจำหน่าย และประการที่สอง เพื่อให้สำเนาเหล่านั้นอยู่ภายใต้หลักการสิ้นสิทธิ  
คำแถลงที่ตกลงกันของ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่เกี่ยวข้อง 
แสดงให้เห็นว่าสิทธิ์ในการเผยแพร่และจำหน่ายไม่สามารถใช้ได้กับเนื้อหาดิจิทัล รวมถึงหลักการสิ้น
สิทธิ 

ในยุคดิจิทัล แนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เพิ่ม
บทบัญญัติเพื่อสนับสนุนเจ้าของ/ผู้ทรงสิทธิ์ ด้วยวิวัฒนาการของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี และ
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เทคโนโลยีอื่น ๆ ผู้ทรงสิทธิ์จึงกำลังหาวิธีเพิ่มเติมในการแทรกแซงการโต้ตอบของผู้ใช้กับงานลิขสิทธิ์
เพือ่ให้ได้เปรียบ แนวทางปฏิบัติในยุลดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนื้อหาผ่านข้อตกลงการ
คลิกแทนการโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ปัญหาคือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อาจเป็นข้อจำกัดการ
โต้ตอบของผู้ใช้กับงานลิขสิทธิ์รวมถึงสิทธิ์ในการโอน ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิ์จะ
ได้รับอนุญาตในการควบคุมเนื้อหา ตัวอย่างเช่น การที่  Amazon ลบ George Orwell’s Animal 
Farm ออกจากอุปกรณ์ Kindle ของผู้บริโภคบางรายที่จ่ายค่าหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่
แสดงให้เห็นถึงอันตรายอย่างหนึ่งของการอนุญาตใช้สิทธิ เนื่องจากหลักการสิ้นสิทธิจะใช้ได้เฉพาะเมื่อ
มีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น การอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงเป็นการอนุญาตให้มีการหลบเลี่ยง
หลักการสิ้นสิทธิได้ สิ่งที่ต้องตระหนักในประเด็นนี้คือลิขสิทธิ์ไม่ได้มีอยู่เพียงเพื่อประโยชน์ของผู้ทรง
สิทธิ์เท่านั้น หากควรมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่แข่งขันกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ในประเด็น
ความแตกต่างของรูปแบบสื่อที่ใช้ในการแสดงงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจึงไม่ควรใช้เป็นเหตุ
แห่งการสิ้นสุดของหลักการสิ้นสิทธิโดยอัตโนมัติ และไม่ควรละทิ้งแนวคิดพื้นฐานของหลักการสิ้นสิทธิ 
เนื่องจากการการกระทำเช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ที่ยึดหลักการสิ้นสิทธิเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนใน
การจำหน่ายสินค้าที่ตนมีกรรมสิทธิ์ หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว แม้ว่าวิธีการระหว่างงานลิขสิทธิ์
ในรูปแบบสินค้าที่จับต้องได้กับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะแตกต่างกัน แต่หากผลลัพธ์เหมือนกัน
คือ มีเพียงสำเนาเดียวที่มีอยู่ก่อนและหลังการขาย กล่าวคือหากผู้เป็นเจ้าของสินค้าหรืองาน
สร้างสรรค์นั้นได้โอนเฉพาะไฟล์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และมีการแสดงเจตนาที่ทำให้
มั่นใจได้ว่าหลังจากโอนแล้วจะไม่สามารถติดตั้งไฟล์ที่ลบไปใหม่บนอุปกรณ์ที่ซิงค์ของผู้ขายได้ 
หลักการสิ้นสิทธิก็สมควรนำมาใช้กับงานที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของผู้
ทรงสิทธิ์และของผู้ใช ้
 

5.4 วิเคราะห์ดุลยภาพแห่งประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ระหว่างกฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนา  

ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประเทศรัฐสมาชิก 
(Contrating Party) จะต้องจัดให้มีการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ผู้ทรงสิทธิใช้เพื่อปกป้องสิทธิของตน กล่ าวคือรัฐต้องจัดให้มี
กระบวนการการเยียวยาทางกฎหมายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ลบหรือ
แก้ไขข้อมูลการบริหาสิทธิ์ที่แนบมากับผลงาน มาตรการนี้ได้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลักใน
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กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่อนุวัติการจากสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก คือการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับส่วนเสริมทางเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งหมวด 1 ของ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาได้สร้างรูปแบบใหม่ของความรับผิดในการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่จำกัดการเข้าถึงงานที่ได้รับการคุ้มครอง หรือที่ควบคุมการทำซ้ำ 
การจำหน่าย การแสดงต่อสาธารณะ หรือการแสดงผลงานที่ได้รับการคุ้มครองในที่สาธารณะ ดังนั้น 
สหรัฐอเมริกาจึงตระหนักดีว่าเจ้าของไม่สามารถพึ่งพามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
ในการคุ้มครองงานของตนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ทางเทคนิคทุกชิ้นสามารถถูกเอาชนะได้โดยผู้ที่มุ่งมั่นที่
จะเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในขณะที่กรอบของสิทธิในทรัพย์สินที่มีอยู่ยังคงมีความ
เหมาะสม การใช้สิทธิ์เหล่านี้อย่างมีความหมายในบริบทของการใช้งานใหม่ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต 
จึงมีความจำเป็นต้องมีการเสริมความคุ้มครองด้วยกฎหมายที่ห้ามการกระทำอันเป็นการหลบเลี่ยง
เทคโนโลยี แนวคิดในลักษณะเดียวกันนี้ได้ขยายไปในประเทศที่มีเศรฐกิจพัฒนาแล้ว เช่น กลุ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือประเทศญี่ปุ่น  
ในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาการพัฒนางานสร้างสรรค์ทางลิขสิทธิ์ 
(Content Provider’s Country) 

เพื่อตอบโจทย์การบังคับใช้มาตรการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล เจ้าของลิขสิทธิ์ใน
สหรัฐอเมริกาได้หันไปใช้หลักความรับผิดขั้นรอง (Secondary Liability) เพื่อให้ผู้อำนวยความสะดวก
ของเครือข่ายต้องรับผิดในการละเมิดของบริษัทเหล่านี้  เช่น Napster, Aimster, Grokster, 
Morpheus และ Kazaa กรณีที่ได้จัดหาซอฟต์แวร์และบริการให้กับผู้ใช้ และรับเงินโฆษณาตาม
จำนวนของผู้ชมที่กิจกรรมที่ละเมิดนั้นดึงดูดมาใช้บริการ หลักความรับผิดขั้นรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกามานานแล้ว โดยหลักการนี้เป็นวิธีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพโดย
แสดงความรับผิดต่อผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการละเมิดลิขสิทธิ์และอยู่ในฐานะที่จะควบคุมหรือยับย้ังได้ 
ซึ่งหลักการนี้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล เนื่องจากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ 

ในประเด็นต่อมาผู้เขียนขอวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่
มีการกำหนดบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลบริหารสิทธิที่มีผลบังคับใช้กฎหมายต่อประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนา โดยก่อให้เกิดการจำกัดสิทธิของผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้ว่าการใช้นั้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิผูกขาดกับผู้ทรงสิทธิ
หรือกรรมสิทธิของผู้ใช้ที่ได้งานลิขสิทธิ์มาโดยสุจริต ซึ่งการใช้ข้อมูลบริการสิทธิบางประเภทมีการเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้ซึ่งกระทบความเป็นส่วนตัว ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามีการตรากฎหมายเพื่อ
สร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้สร้างข้อจำกัดในการใช้งานลิขสิทธิ์มาก
จนเกินไป เนื่องจากข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนานั้นมีการ
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บัญญัติที่แคบจนทำให้มีโอกาสในการใช้ข้อยกเว้นน้อยมาก แม้ผู้ใช้งานจะได้งานลิขสิทธิ์มาโดยสุจริต
และไม่มีเจตนาในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหางานลิขสิทธิ์เลยก็ตาม 

นอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยให้บุคคลใดก็ตามมีความสามารถในการเป็น
นักเขียนด้วยการสร้างและเผยแพร่ผลงานของตนเอง บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้เนื้อหา
บางอย่างที่อาจพบ แต่ไม่แน่ใจในสถานะทางลิขสิทธิ์ของงานหรือผู้ที่ จะขออนุญาตใช้สิทธิ กรณี
ดังกล่าวสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการทางกฎหมายในการอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วม (Collective 
Licensing) ของผลงานซึ่งสามารถช่วยผู้เขียนดังกล่าวได้โดยการจัดเตรียมกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถขออนุญาตใช้ผลงานได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตแต่การใช้ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรม การบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายลักษณะนี้จะเป็นการดำเนินการโดยใช้สัญญาเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะไม่ได้คำนึงในแง่ของการใช้งานโดยธรรมหรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว หรือการวิจัยและการศึกษา ในประเด็นที่ก่อให้เกิดข้อกังวลสำหรับประเทศเศรษฐกิจกำลัง
พัฒนาทางเศรษกิจที่ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะประเทศผู้ใช้เนื้อหาและงานอันมีลิขสิทธิ์ (Content User’s 
Country) ในการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว  

อีกข้อพิจารณาที่สำคัญคือการที่สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกนำเสนอรัฐสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถึงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ จากการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัล
อื่น ๆ โดยตระหนักถึงสิทธิ์ในการควบคุมงานเหล่านี้และพึงได้รับค่าตอบแทนสำหรับการใช้งาน 
นอกเหนือจากการขยายการคุ้มครองที่เป็นที่ยอมรับของกฎหมายลิขสิทธิ์ในการใช้งานเหล่านี้ 
สนธิสัญญาทางอินเทอร์เน็ตขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังแนะนำข้อกำหนดในการป้องกัน
การหลบเลี่ยงการบริหารสิทธิดิจิทัลทั้งหมดและการห้ามการลบข้อมูลบริหารสิทธิดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
โดยเจตนา ทั้งนี้ สหรัฐอเมริการและญี่ปุ่น รวมถึงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ได้อนุวัติการบทบัญญัติของสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกในกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในประเทศ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกาที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีการควบคุมการเข้าใช้โดยผู้ทรงสิทธิ์ ซึ่งบทบัญญัติการต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา ที่มีความกังวลกับการคุ้มครองขั้นสูงสุด
โดยผ่านมาตรการทางกฎหมายของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในต่อต้านการหลีกเลี่ยงมาตรการ
คุ้มครองเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองการเข้าถึงงาน การทำซ้ำงานลิขสิทธิ์ และการที่ประเทศเศรษฐกิจ
กำลังพัฒนาพยายามแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของตนโดยเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง
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กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศกลับกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ภายในประเทศ โดยกฎหมายนั้นเองที่สร้างข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
ในงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ  

ในหลักประโยชน์สาธารณะนั้น ผู้เขียนขอแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักการนี้ต่อการ
บังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยหลักประโยชน์สาธารณะเป็นหลักการที่จัดตั้งขึ้นในการให้สิทธิ์ใน
กรรมสิทธิ์แบบมีเงื่อนไขเหนือผลของความพยายามอย่างสร้างสรรค์ของผู้ทรงสิทธิ์ เพื่อมุ่งหมายไปที่
การส่งเสริมผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ทั้งนี้การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์มีความสำคัญในการ
อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ทางสังคม และเพื่อ
ประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ปลายน้ำที่ต้องพึ่งพาการมีอยู่ขององค์ความรู้อันเป็นสมบัติสาธารณะที่เป็น
ปัจจัยสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเข้าถึงสินค้าลิขสิทธิ์ที่มี
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของระบบทรัพย์สินทางปัญญา  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าแนวความคิดเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะในกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์สาธารณะเพียงด้านเดียว
อย่างไม่สมส่วน กล่าวคือ มีการจัดหาสินค้าที่มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมที่สุดโดยการให้สิทธิ์เฉพาะแก่
ผู้ประพันธ์และนักประดิษฐ์เพียงอย่างเดียว แต่อีกแง่มุมหนึ่งของประโยชน์ของสาธารณชนนั้นยังคง
เป็นข้อคำถาม ทั้งที่โดยหลักการควรมีกลไกเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสมที่สุด  

ในขณะที่ยุคดิจิทัลได้สร้างโอกาสอย่างมากสำหรับการเข้าถึงข้อมูลและสินค้าที่มีองค์ความรู้
มากขึ้นโดยประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น แต่ก็ได้กระตุ้นสิทธิส่วน
บุคคลรูปแบบใหม่ซึ่งมีการเจรจาพหุภาคีเพื่อให้เกิดการควบคุมการเข้าถึงการใช้ และการเผยแพร่
ข้อมูลและความรู้ ความพยายามที่จะควบคุมการเผยแพร่สินค้าที่มีองค์ความรู้ที่อยูในรูปแบบดิจิทัล
นั้นส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยี และเสริมด้วยการบัญญัติกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องเทคโนโลยี
การควบคุมเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้บั่นทอนความสำคัญและสร้างผลกระทบต่อขอบเขตประโยชน์สาธารณะ
เป็นอย่างมาก ดังนั้นในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลโดยยึดถือหลักการตามระบบ
ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ก่อให้เกิดการมีสิทธิที่เพิ่มขึ้นเหนือสินค้า
ดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิ์ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในการควบคุมสินค้าสาธารณะเหล่านี้ 



บทที่ 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป…………………………….. 

ผู้เขียนขอนำเสนอบทสรุปในสาระสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ทั้ง 4 ข้อตามที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถแสดงให้เห็นครบทุกข้อชอง
วัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดการสรุป ดังนี้  

 
6.1.1 สรุปการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงาน การสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญามีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้ผู้อื่นมา ใช้ผลงานทางปัญญาที่ตนได้สร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้น 
เรียกว่า “สิทธิ เด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่ผู้ เดียว” (Exclusive Rights) ที่ จะควบคุมการผลิต  
การดัดแปลง การจำหน่าย เผยแพร่ หรือใช้ผลงานทางปัญญานั้นได้ โดยทฤษฎีที่ให้ความสำคัญและ
ถูกนำมาเป็นแนวคิดและหลักการพื้นฐานสำหรับความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งได้แก่ ทฤษฎี
ความเป็นธรรม (Fairness Theory) ที่ว่าด้วยกฎหมายควรให้สิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สมควรได้รับจากการ
ลงทุนลงแรงด้วยความวิริยะอุตสาหะควรได้รับการตอบแทน และผู้เสร้างสรรค์ควรได้รับสิทธิในการ
คุ้มครองงานสร้างสรรค์ให้อยู่ในความคุ้มครองของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วย
ความยุติธรรมทางธรรมชาติและทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักการให้ความเป็นธรรมกับผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิทธิในทางศีลธรรมที่สนับสนุนการทุ่มเท
สติปัญญาและความชำนาญเพื่อสร้างสรรค์งาน และการที่จะให้ผู้สร้างสรรค์งานได้รับความเป็นธรรม
จึงจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวที่ผู้สร้างสรรค์จะใช้ประโยชน์จากงานนั้น รวมทั้งให้สิทธิที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีข้างต้นแล้วจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทฤษฎีคุ้มครอง
ป้องกันซึ่งมีหลักคิดว่ามีการแสดงออกมาซึ่งความคิดแล้ว ถือว่ามีวัตถุแห่งสิทธิเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นสิ่ง
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อันมีค่าเสมอเหมือนกับทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ควรรับรองให้แก่เจ้าของสิทธินั้น แม้ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอันไม่อาจจับต้องได้ก็ตามจากทฤษฎีคุ้มครองป้องกันดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความ
จำเป็นที่ในยุคดิจิทัลนั้น พึงต้องให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อมูลการบริหาร
สิทธิ ด้วยเหตุผลที่ทั้งมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและข้อมูลการบริหารสิทธิต่างก็เป็นเครื่องมือ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานมีความเชื่อ
ใจต่อระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ และเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจให้ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาทฤษีที่เอื้อต่อประโยชน์สาธารณะแล้วทฤษฎีที่ต้องพิจารณาคือ สวัสดิการด้าน
ลิขสิทธิ์  (Welfare Theory) ซึ่ งส่งเสริมผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมและเอื้อประโยชน์ต่อ
ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด โดยทฤษีนี้มีส่วนในการสร้างสมดุลในการสร้าง
แรงจูงใจด้วยกลไกเพื่อให้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของทุกคน โดยชี้ให้เห็น
การอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์งานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของสาธารณะมาก
ขึ้น ทั้งนี้ยังมีทฤษฎีซึ่งส่งเสริมการผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อสังคมซึ่ง เป็นทฤษฎีวัฒนธรรม (Culture 
Theory) ซึ่งมีส่วนในการยืนยันว่ากฎหมายควรปลูกฝังวัฒนธรรมที่ยุติธรรมและน่าดึงดูดใจ ทฤษฎีนี้
มุ่งสู่ความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเป็นการส่งเสริมการทำงานเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม 

ทั้งนี้หากเมื่อพิจารณาการต่อยอดวัฒนธรรมในงานสร้างสรรค์นั้นมีความสัมพันธ์ทฤษฎีเสรี
นิยมจะเห็นได้ว่าการที่บุคคลใดจะสร้างสรรค์งานใดก็ตามเป็นธรรมดาที่ต้องได้รับอิทธิพลจากงาน
สร้างสรรค์ของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงรับทั้งรูปแบบตลอดจนความคิดขั้นพื้นฐานอันเป็นของผู้อื่นไม่ว่า
จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด แล้วนำมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์งานของตนเอง ทรัพย์สินทางปัญญาจึง
ควรตกเป็นสมบัติสาธารณะ จากทฤษฎีเสรีนิยมนี้ จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์จึงต้องมี
กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว งานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็น
สมบัติสาธารณะ (Public Domain) เพื่อให้สังคมได้นำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ต่อไป  

นอกจากนี้มีข้อพิจารณาในมุมทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์
เพื่อตอบแทนความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมภาคการผลิตจากการสร้างสรรค์ โดยให้
หลักประกันในแสวงหาประโยชน์จากกงานสร้างสรรค์ในระยะเวลาหนึ่ง ที่ผู้อื่นจะไม่สามารถละเมิด
สิทธิแต่ผู้เดียวในงานสร้างสรรค์ได้ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงได้ถูกตราขึ้นและนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จูงใจให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อสาธารณะ เพื่อแลกกับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ กฎหมาย
คุ้มครองให้ผู้แต่งมีสิทธิแต่ผู้ เดียวในงานนั้นอย่างเป็นการจำกัดในช่วงเวลาจำกัด หลังจากนั้น 
สาธารณชนจะสามารถนำงานนั้นไปใช้และหาประโยชน์ได้ สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการ
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คุ้มครองลิขสิทธิ์และข้อจำกัด และข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์จึงควรมีการบังคับใช้เท่าที่จำเป็นจริง ๆ เพื่อ
จูงใจการสร้างสรรค์ผลงาน และอำนวยผลประโยชน์แก่สาธารณะ 

การที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานโดยธรรม ทั้งในกรณีที่เป็นการ
ใช้ส่วนตัวและการนำออกแสดงสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ให้ความยินยอมไว้
ล่วงหน้าแล้วก็ดี เป็นไปเพื่อสร้างกลไกในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิแต่ผู้เดียวดังกล่าวกับประโยชน์
สาธารณะดี อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายให้ความคุ้มครองป้องกันมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือ
ข้อมูลการบริหารสิทธิจนเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นในการนำไปใช้เพื่อช่วยคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว  
สิ่งที่กฎหมายคุ้มครองนั้นก็จะไปกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้โดยไปปิดกั้นองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ที่สังคมพึงจะได้รับจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์งานอันมีลิขสิทธิ์ 
 

6.1.2 สรุปหลักเกณฑ์การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลภายใต้กฎหมายภายใน
ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งมักเป็นผู้สร้างสรรค์งาน  และกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาซึ่งมักเป็นผู้ใช้งานสร้างสรรค์ 

ในด้านการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจากการศึกษากฎหมายภายในมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งมักเป็นผู้สร้างสรรค์งาน ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี พบว่า 
กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA) ของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ “มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ว่าเป็น
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงานที่มีประสิทธิภาพหากในการทำงาน
โดยปกติของมาตรการดังกล่าวต้องใช้ข้อมูล หรือขั้นตอน หรือการกระทำใด ๆ เพื่อให้ได้เข้าถึงงาน 
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน” ส่วนความหมายของ “การหลบเลี่ยง (Circumvention)” 
หมายถึง “การถอดรหัสงานที่ได้มีการเข้ารหัส หรือการกระทำใด ๆ เพื่อหลบเลี่ยง เจาะ ถอดออก  
ทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือทำให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นเสียไป โดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามรายละเอียดของคำว่า “เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (Effective)” นั้น
ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้วางแนวคำตัดสินบรรทัดฐานโดยให้เหตุผลในเชิงเทคนิคว่าหากมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นมีจุดอ่อนที่สามารถทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากถือว่าเป็นมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ผู้เขียนพบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
มีข้อที่น่าสังเกตว่าการใช้งานโดยธรรม ไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุข้อยกเว้นในการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงงานได้ กล่าวคือแม้การหลีกเลี่ยงจะทำเพื่อเป็น
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การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมก็ยังถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่ผิดกฎหมายอยู่นั่นเอง ซึ่งกรณีนี้เองอาจส่งผล
กระทบต่อดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์และประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีอาจถูกนำมาใช้เป็นกลไกในการห้ามการเข้าถึงงานสร้างสรรค์แม้ว่าผู้ใช้งานมี
เหตุอันควรอ้างได้ในเรื่องของการใช้งานโดยธรรมแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ในส่วนกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น 
ในเรื่องการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น ห้ามเฉพาะการนำเข้าอุปกรณ์ป้องกันการลอก
เลียน (Anti-copy Devices) แบบและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจะต้องมีการพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ที่
นำเข้ามานั้นมีฟังก์ชั่นหลักสำหรับมาตรการการหลีกเลี่ยงการปกป้องทางเทคโนโลยีหรือไม่ ที่น่า
สังเกตคือการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น และไม่ได้กล่าวถึง
การหลีกเลี่ยงการเข้าถึงเลย นอกจากนี้ไม่มีกำหนดว่ามาตการทางเทคโนโลยีจะต้องมีประสิทธิภาพ 
ทำให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอาจมีความเข้มงวดมากจนเกินไป 
เพราะทุกมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะได้รับการคุ้มครองหมด แม้จะมีจุดอ่อนที่เปิดโอกาสให้
ผู้อื่นสามารถเข้าถึง หรือทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ได้โดยง่ายก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้มุ่งเน้นให้น้ำหนักความคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มากกว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์  

ในขณะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดีย ไม่มีกำหนดนิยามว่ามาตการทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรถึงจะเข้าเงื่อนไขว่ามีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดีย
กำหนดข้อยกเว้นให้มิต้องรับผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หากเป็นการกระทำ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ห้ามโดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม
มีเงื่อนไขว่าบุคคลใดก็ตามที่อำนวยความสะดวกผู้อื่นในการหลบเลี่ยงของมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว บุคคลผู้อำนวยความสะดวกในการหลบเลี่ยง
ของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่สมบูรณ์ของบุคคลอื่นที่ตนดำเนินการ
หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีให้ ซึ่งบันทึกดังกล่าวต้องมีการเก็บรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นในการระบุตัวผู้นั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่เขาได้รับการ
อำนวยความสะดวก ทำให้มีปัญหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้จากการศึกษากฎหมายการคุ้มครอง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของประเทศไทยพบว่า มีบทบัญญัติโดยกว้างในมาตรา 53/5 ว่า  
หากจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ขาดความชัดเจนในเรื่องของการชี้ชัดว่าต้องเข้าเงื่อนไขอย่างไรบ้างถึงจะเข้า
กรณีจำเป็นอันจะอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดจากการละเมิดได้ 

ในส่วนของงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้นจากการศึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับงานที่
ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในกฎหมายสหรัฐอเมริกาพบว่า กฎหมายการปรับปรุงลิขสิทธิ์เพลง (The 
Music Modernization Act of 2018: MMA) ของสหรัฐอเมริกาได้ถูกบัญญัติขึ้นในปี 2018 โดยได้
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กำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายในการบันทึกเสียงของงานที่จะใช้งานที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์   
โดยผู้ใช้ต้องส่งงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ไปยังสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา 
เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีเวลา 90 วันในการแสดงตนและคัดค้านการใช้งานดังกล่าว หากไม่มีผู้ถือสิทธิ์
แสดงตนแล้ว งานที่บันทึกนั้นอาจถูกนำไปใช้ได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามไม่มีบทบัญญัติใดที่อนุญาต
ให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับงานงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในส่วนของ
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกานั้น ผู้ เขียนพบว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ เนื่องจากแม้ว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์จะได้พยายาม
สืบหาผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงแล้ว และพยายามที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่องค์กรกลางที่ทำหน้าที่
จัดเก็บค่าลิขสิทธิแ์ล้วก็ตาม แต่กลไกของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นได้ถูกใช้สกัดกั้นการเข้าถึง 
ทำให้ระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อสร้างสรรค์อาจทำงานได้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานก็ต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ปลด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอยู่นั่นเอง ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายญี่ปุ่นกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุ่น แม้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีระบบการบังคับใช้สิทธิ์สำหรับการใช้งานประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้อำนาจการพิจารณาคดีที่ออกโดยผู้บัญชาการหน่วยงานกิจการ
วัฒนธรรม ที่จะให้การบังคับใช้สิทธิ์สำหรับการใช้งานดังกล่าวตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามไม่มี
บทบัญญัติใดที่เป็นการยกเว้นความรับผิดในกรณีที่หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับงาน
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 

ในส่วนของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียปี 1957 ได้รับรองงานที่ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้สร้างสรรค์  (Orphan Work) มี เนื้ อหาว่าบุคคลสามารถขอบังคับใช้สิทธิ (Compulsary 
Licensing) เพื่อใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ได้ โดยมีเงื่อนไขคือผู้สร้างสรรค์ต้องเสียชีวิต  
ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้หรือผู้สร้างสรรค์ไม่เป็นที่รู้จัก และใช้สำหรับงานที่ไม่ได้เผยแพร่ที่
มีต้นกำเนิดในสาธารณรัฐอินเดียเท่านั้น ต่อมา มีการแก้ไขกฎหมายในปี 2012 โดยได้ขยายขอบเขต
ของส่วนนี้ให้กว้างขึ้นเพื่อใช้บังคับสำหรับงานใด ๆ ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดเฉพาะในสาธารณรัฐอินเดีย 
แม้ว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ จะไม่เคยถูกเผยแพร่เผยแพร่หรือสื่อสารต่อ
สาธารณะก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ โดยเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ที่
ต้องการจะใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตามสมควรในการ
ค้นหาเจ้าของงานที่แท้จริงและไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จึงจะได้รับอนุญาตใช้งานที่ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามไม่มีบทบัญญัติใดที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยกีับงานงานที่ไมป่รากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ในส่วนงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ในประเทศไทย มีข้อพิจารณาว่ากฎหมายให้ความ
คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญากรุงเบิร์น ส่งผลให้ลิขสิทธิ์ได้รับความ
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คุ้มครองโดยปราศจากแบบพิธีตามกฎหมาย (Non-Formality) หรือไม่จำต้องจดทะเบียนก็ได้รับ
ความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จ จึงมีโอกาสที่งานสร้างสรรค์บางงาน ไม่สามารถระบุ
รายละเอียดของผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบข้อพิพาทในประเทศไทย
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล  อีกทั้งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ที่
ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ไว้โดยเฉพาะ การนำข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องการใช้งานโดยธรรม
มาใช้กับประเด็นปัญหานี้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้โดยตรงต้องอาศัยการเทียบเคียงภายใต้
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ มิใช่ในเชิงพาณิชย์เพียงประการเดียวเท่านั้น ในทางปฏิบัติบุคคลที่ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ มีทางเลือกอยู่สองวิธีคือการใช้ประโยชน์โดยไม่ได้
แสดงเจตนาวางเงินค่าตอบแทน หรืออาจนำค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งไปวางไว้กับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานลิขสิทธิ์นั้น ๆ ซึ่งทั้งสองวิธีต่างเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในขณะที่ผลการจากการศึกษางานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะพบว่าประเด็นงาน
สร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา พบว่าในสหรัฐอเมริกาผลงานทั้งหมดที่
เผยแพร่ครั้งแรกหรือเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1962 ได้สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 นอกจากนี้ในทุกวันที่ 1 มกราคมจะส่งผลให้วรรณกรรม 
ภาพยนตร์และผลงานอื่น ๆ ที่ออกฉาย 96 ปีก่อนหน้านี้กลายเป็นสมบัติของสาธารณะจนถึงปี 2073 
และนับจากปี 2073 ผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่เสียชีวิตไปเมื่อ 70 ปีก่อนหน้านี้จะสิ้นอายุการคุ้มครอง
ลง ผลงานที่เผยแพร่โดยไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ก่อนปี 1977 จะเป็นสมบัติสาธารณะเช่นเดียวกับ
งานที่เผยแพร่ก่อนปี 1989 หากไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีบทบัญญัติใดที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กับงานสร้างสรรค์ที่ตก
เป็นของสาธารณะ และไม่มีบทบัญญัติใดของกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์
สามารถลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ได้แม้ว่างานสร้างสรรค์จะตกเป็นสาธารณะ
แล้วก็ตามเช่นเดียวกับงานที่ตกเป็นของสาธารณะตามกฎหมายญี่ปุ่นที่ไม่มีบทบัญญัติใดที่อนุญาตให้มี
การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กับงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ และไม่มีข้อ
กฎหมายใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์สามารถลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ได้
แม้ว่างานสร้างสรรค์จะตกเป็นสาธารณะแล้วก็ตาม 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐอินเดียปี 1957 นั้นมี
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผลงานประเภทงานภาพยนตร์ การบันทึกเสียงผลงานของรัฐบาลและผลงานการ
ประพันธ์ของบริษัทหรือของที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้สร้างสรรค์รวมทั้งผลงานการประพันธ์ของบริษัทหรือของ
องค์กรระหว่างประเทศจะตกเป็นของสมบัติสาธารณะ 60 ปี หลังจากวันที่ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรก
นับจากต้นปีปฏิทินถัดไป ส่วนงานสร้างสรรค์ประเภทที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผลงานซึ่ง
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เผยแพร่หลังผู้ประพันธ์ถึงแก่กรรม จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะหลังจาก 60 ปีนับวันที่ผู้สร้างสรรค์
เสียชีวิต ทั้งนี้ภาพถ่ายที่สร้างขึ้นก่อนปี 1961 เป็นสมบัติสาธารณะ 50 ปีหลังการสร้างสรรค์ อย่างไรก็
ตาม ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี กับงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ และไม่มีข้อกฎหมายใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
สร้างสรรค์สามารถลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ได้แม้ว่างานสร้างสรรค์จะตกเป็น
สาธารณะแล้วก็ตามเช่นเดียวกับกฎหมายไทยที่ไม่มีบทบัญญัติใดที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กับงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ และไม่มีข้อกฎหมายใดที่
อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์สามารถลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ได้แม้ว่างาน
สร้างสรรค์จะตกเป็นสาธารณะแล้วก็ตาม 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาด้านการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ จากการศึกษากฎหมายภายในที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลจัดการลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกานั้น ใช้คำว่า ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์  (Copyright 
Management Information: CMI) หมายถึงรวมถึงข้อมูลอย่างใด ๆ ซึ่งแสดงถึงงาน รวมทั้งชื่องาน 
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อมูลในคำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ ชื่อผู้แสดง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อผู้กำกับ ชนิดและ
เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดโดยการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์” ทั้งนี้ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าสหรัฐอเมริกากำหนดข้อยกเว้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
บริหารสิทธิเฉพาะในส่วนที่เอื้ออำนวยต่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแพร่เสียงแพร่ภาพที่มีความจำเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ และการกระทำที่จำเป็นต่อความมั่นคง อย่างไรก็ตามไม่มี
บทบัญญัติใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บแม้ว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์ได้ไฟล์งานอันมีลิขสิทธิ์มาโดยชอบด้วยกฎหมายและเสีย
ค่าตอบแทนแล้วก็ตาม ในขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติเรื่องการยกเว้นความรับผิด
จากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ไม่แสวงหากำไรเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของกฎหมายข้อมูลบริหารสิทธิของสาธารณรัฐอินเดียนั้นไม่พบว่ามีบทบัญญัติเรื่อง
การยกเว้นความรับผิดเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้การกระทำดังกล่าวมิได้
มีพฤติการณ์ แสวงหากำไรก็ตาม เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะเป็นพฤติการณ์ที่ไม่แสวงหากำไรเลยก็ตามและ
นอกจากนี้ไม่มีบทบัญญัติการแจ้งผู้ใช้งานสร้างสรรค์ว่าข้อมูลบริหารสิทธิมีโปรแกรมที่เก็บข้อมูล
ผู้ใช้งานหรือไม่ ทำให้อาจมีปัญหาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการศึกษาประเด็นหลักการสิ้นสิทธินั้นจากการศึกษาหลักการขายครั้งแรกตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา พบว่าศาลสูงมีการตีความการบังคับใช้หลักการขายครั้งแรกให้รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการผลิต หรือทำสำเนาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสหรัฐอเมริกาก็ตาม  
อย่างไรก็ตามงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลไม่ตกอยู่ภายใต้หลักการขายครั้งแรกตาม เพราะ
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ถือว่าเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะ มิใช่การจำหน่ายสาธารณะ ส่วนหลักการสิ้นสิทธิตามกฎหมาย
ญี่ปุ่นใช้หลักการสิ้นสิทธิกับงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ทั้งงานและสำเนาที่ผลิตภายในและภายนอก
ประเทศ อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของประเทศญี่ปุ่นยังขาดความชัดเจนในเรื่องที่ว่าหลักการสิ้นสิทธิ
สามารถใช้บังคับกับงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นดิจิทัลได้หรือไม่ 

เมื่อศึกษาหลักการสิ้นสิทธิตามกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียขาดบทบัญญัติชัดเจนว่า ขอบเขต
การใช้หลักการสิ้นสิทธินั้นใช้เฉพาะกับการจำหน่ายครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ขาดความชัดเจนในเรื่องที่หลักการสิ้นสิทธิสามารถใช้บังคับกับไฟล์ดิจิทัลได้หรือไม่เช่นเดียวกับ
หลักการสิ้นสิทธิตามกฎหมายไทย ที่ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนว่า หลักการสิ้นสิทธิในประเทศไทยนั้นจะ
เป็นการสิ้นสิทธิ์ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องที่หลักการสิ้น
สิทธิสามารถใช้บังคับกับไฟล์ดิจิทัลได้หรือไม ่

จากการศึกษากฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมได้ถูกวางรากฐานโดยอนุสัญญากรุงเบิร์น ซึ่งภายหลัง ได้มีอิทธิพลต่อ
หลักกการขั้นพื้นฐานในการบัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในความตกลงทริปส์ เพื่อให้ความตกลงทริปส์
เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับประเทศภาคีสมาชิกนำไปอนุวัติการโดยไม่ขัดต่ออนุสัญญากรุงเบิร์น ซึ่งมี
ข้อพิจารณาได้ว่าอนุสัญญากรุงเบิร์น มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ประพันธ์ที่เป็นปัจเจกชนในขณะที่
ความตกลงทริปส์มีการกำหนดการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
อย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ความตกลงทริปส์ยังถือเป็นตัวกลางในการส่งผ่านการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ระหว่างอนุสัญญากรุงเบิร์นในยุคเริ่มต้น ไปสู่สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก หรือ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งได้ถูกจัดทำขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในยุคดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้รัฐสมาชิกมีอำนาจในการออกกฎหมาย
ภายในเพื่อขยายข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกัน
การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธินั้น  

ทั้งนี้ อนุสัญญากรุงเบิร์น ความตกลงทริปส์ และสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่างมีการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้โดยสอดคล้องกัน โดยมีที่มา
จากหลักบันไดสามขั้น หรือหลักการทดสอบสามประการ (Three Step Test) ที่ปรากฏในอนุสัญญา
กรุงเบิร์น ซึ่งจากหลักการบันไดสามขั้นเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ภายหลังได้มีการ
พัฒนาการคุ้มครองมาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่มิใช่กฎหมายเป็นกลไกควบคู่กันในการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมภายใต้ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีดิจิทัล และใน
ขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องรักษาดุลยภาพแห่งสิทธิในการชั่งน้ำหนักประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและ
ประโยชน์ของสาธารณชนในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามาตรการ
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ป้องกันทางเทคโนโลยีนั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงงานสร้างงสรรค์ จึงอาจ
กล่าวได้ว่ากฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีอาจทำให้การสร้างสมดุลในการรักษา
ประโยชน์ของประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิและประโยชน์ของสาธารณชนถูกกะทบกระเทือนในทางปฏิบัติ 

 
6.1.3 สรุปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและอภิปรายประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับผลกระทบ

ของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กับการแสวงหาประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์
ในยุคดิจิทัล ผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิต่อประโยชน์สาธารณะ
ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่แสวงหากำไรหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน และ
แนวทางการบังคับใช้หลักการสิ้นสิทธิในยุคดิจิทัลของไทยกับต่างประเทศ 
1) ประเด็นผลกระทบของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี
เนื่องจากการพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยี และกลไกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ

พัฒนางานสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านลักษณะของรูปแบบลิขสิทธิ์ที่มีความ
เป็นดิจิทัลมากขึ้น จนมีการต้ังคำถามว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ที่มี
ลักษณะดิจิทัล และสนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นเพียงพอในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคี
สมาชิกในบริบทดิจิทัลหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้เกิดสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaty)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 2 สนธิสัญญา ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT)  
ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ต้องพิจารณาคือผลกระทบต่อการใช้งานโดยธรรมอันเนื่องมาจากการคุ้มครอง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ได้มีการรับเอาไปใช้ในหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศไทย ซึ่งมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นการคุ้มครอง
โดยที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดค่อนข้างเคร่งครัด มากเพื่อที่จะมุ่งหวังในการคุ้มครองเครื่องมืออันเป็น
กลไกผู้ทรงสิทธิ์ โดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะมีการคุ้มครองโดยแบ่งแยกประเภทของการ
คุ้มครองหลัก ๆ ออกมาเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก คือการควบคุมการเข้าถึง (Access 
Control) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่การควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ กับอีก
ประเภท คือ การควบคุมการทำซ้ำ (Copy Control) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอนุสัญญากรุง
เบิร์น  และความตกลงทริปส์ก็มีข้อพิจารณาว่าอนุสัญญากรุงเบิร์น  และความตกลงทริปส์เพียงแค่มี
การวางหลักการคุ้มครองโดยมุ่งที่จะมิให้มีการทำซ้ำงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่มิได้มีการ
ห้ามการเข้าถึงแต่อย่างใด จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาตรการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้ส่งผล
กระทบต่อแนวปฏิบัติที่เคยมีอยู่ในการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับผู้ใช้สิทธิที่อยู่ใน
มาตรา 9 (2) ของอนุสัญญากรุงเบิร์น และรวมไปถึงเรื่องของ ข้อ 13 ในความตกลงทริปส์ ทั้งนี้มี
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ข้อพิจารณาว่า สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็มิได้มีบทบัญญัติใน
การบังคับภาคีสมาชิกแต่อย่างใดในการที่จะกำหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนที่ประเทศ
ภาคีต้องกำหนดให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้นั้นต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อ
การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในมุมมองของผู้ทรงสิทธิ การใช้การควบคุม
การเข้าถึง (Access Control) จึงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ใน
ยุคดิจิทัลนี้ ดังนั้นการเพิ่มเติมการคุ้มครองกลไกป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น  
อาจทำให้ การรักษาสมดุลแห่งระบบลิขสิทธิ์ดังกล่าวถูกทำลายบทบาทไป 

เมื่อวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบจากการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมี
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าสิทธิ เสรีภาพของผู้ใช้ในการเข้าถึงและใช้งานสร้างสรรค์ นั้นถูกจำกัดโดย 
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยทีี่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ เนื่องจากการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายที่เกิด
จากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ใช้งานถูกตัดโอกาสโดยสิ้นเชิงในการเข้าถึง
หรือใช้งาน แม้การใช้งานนั้นอยู่บนเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เดิมที่เคยสามารถทำได้ภายใต้ระบบ
ลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของสาธารณชนในทางลบ จากอาจวิเคราะห์ได้ว่าเจตนารมณ์ของ 
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและ
สิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นไปในทิศทางที่ต้องการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
สหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ได้ แม้จะเป็นการใช้งาน
สร้างสรรค์ที่ เป็นการใช้งานโดยธรรม และเมื่อเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นนั้นการแก้ไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ. 1999 เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการ
แสดงและสิ่งบันทึกเสียง จึงมีการบังคับใช้บทบัญญัติใหม่เกี่ยวข้องกับ “มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี” และ “ข้อมูลการบริหารสิทธิ์” โดยมีการกำหนดบทบัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติที่จัดทำขึ้น
เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง โดยมีประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ว่าสภานิติบัญญัติของประเทศ
ญี่ปุ่นได้กำหนดนิยามมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีในมาตรา 2 (xx) เชื่อมโยงกับสิทธิทางศีลธรรม 

ในขณะที่เมื่อศึกษามาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินเดียแล้วพบว่า
การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์โดยในปี ค.ศ. 1994 มิได้มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองทาง
เทคโนโลยีแต่อย่างใด แต่หลังจากมีแรงกดดันจากผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งจากภายในและ
ต่างประเทศอย่างมาก รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจึงได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับ
แก้ไข) ค.ศ. 2012 โดยการแก้ไขประเด็นหลักที่มีบทบาทสำคัญในบริบทลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสาธารณรัฐ
อินเดียคือการนำมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีมาใช้ โดยการใช้ถ้อยคำในตัวบท คำว่า “มาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐ
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อินเดียนั้นมุ่งให้ความคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ทั้งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และในกฎหมายลำดับรอง ไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุนิยามอย่างชัดเจนว่า
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งเมื่อ เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข  
ได้มีบทบัญญัติมาตรา 53/4 กำหนดให้การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นการกระทำ
ความผิด แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุนิยามอย่างชัดเจนว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
คุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
จากข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่าการเพิ่มเติมข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ของสาธารณะอันพึง
ได ้

เมื่อพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาแล้ว ข้อยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีตามกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกานั้นได้กำหนดข้อจำกัดไว้อย่างแคบ
มาก กล่าวคือการกระทำต่อการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่จะไม่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายซึ่งผู้กระทำต้องทำตามเงื่อนไขอันเคร่งครัดหลีกเลี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามข้อยกเว้นเท่านั้น 
แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้มีมาตรการอันเป็นการยกเว้น แต่จะเห็นว่าการเข้าถึงงานที่มีมาตรการ
ป้องกันอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต กับการกล่าวอ้างการใช้งานในลักษณะ ที่เป็นการใช้งานโดยธรรมเป็น
เรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเมื่อพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น
ได้มีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2561 แต่กลับไม่มีการบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์แค่เพียงเพื่อการศึกษาหรือการทดสอบระบบก็ตาม  
ทำให้เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การใช้งานโดยธรรมแม้การใช้
ประโยชน์หรือการเข้าถึงงานนั้นไม่มีวัตุประสงค์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สาธารณรัฐอินเดีย มาตรา 65A (a) แม้มีการกำหนด
ข้อยกเว้นให้มิต้องรับผิดฐานหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
กฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินเดียนั้นให้ความสำคัญของสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิมากกว่าผู้ใช้งานสร้างสรรค์เมื่อวิเคราะห์ ในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยที่
แม้ได้กำหนดว่าการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่หากการกระทำการหลบเลี่ยงนั้นมี
ความจําเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่เป็นความผิด
ก็ตาม  แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้ใช้งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ทั่วไปนั้นมิได้มีความรู้ความสามารถอัน
เป็นทักษะขั้นสูงที่จะสามารถถอดรหัสซึ่งป้องกันการเข้าถึงและทำซ้ำงานสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเห็นได้ชัด
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ว่ากลไกการคุ้มครองตนเองของเจ้าของลิขสิทธิ์ยังถูกใช้เป้นเครื่องมือการป้องกันการเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์แม้จะเป็นการใช้งานโดยธรรมก็ตาม 

2) ประเด็นงานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค ์
เมื่อวิเคราะห์ประเด็นงานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ กับผลกระทบจาก

มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีผู้ เขียนพบว่าปัญหาของงานที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้นมี
ความสัมพันธ์กับเรื่องของงานที่ตกเป็นของสาธารณะ และการใช้งานโดยธรรมกับงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ได้รับการศึกษาเป็นอย่างมาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย และประเทศไทย ไม่มีข้อกฎหมายใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงงานที่ป้องกันด้วยมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยี  ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่องานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่งานดังกล่าวตกเป็น
งานสมบัติสาธารณะ สาธารณชนจึงไม่สามารถนำงานนั้นมาใช้ได้เนื่องจากไม่สามารถหลบเลี่ยง
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ และเมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้นการละเมิดการหลบเลี่ยงมาตรการ
ป้องกันทางเทคโนโลยีของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขแล้วนั้นจะพบว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้มีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ และหากพิจารณาแล้วการนำ
หลักการใช้งานโดยธรรมมาอ้างย่อมไม่สามารถทำได้อันจะเห็นได้จากมาตรา 53/5 (3) เพื่อประโยชน์
แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงาน
หรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายามโดยสุจริตในการขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี แต่จะเห็นว่าใน
มาตรานี้ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยตามที่บัญญัติไว้ ทั้งนี้หากงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ใดที่ผู้ใช้งานพยายามติดตามผู้สร้างสรรค์แล้วแต่ไม่สามารถพบผู้สร้างสรรค์ได้และมีการ
ชำระเงินค่าใช้งานสร้างสรรค์ต่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้ว ควรกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ในการปลดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อให้นำงานดังกล่าวสามารถเข้าถึง และต่อยอดงาน
ดังกล่าวได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสร้างสรรค์ได้ในอนาคต 

3) ประเด็นงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ 
เมื่อวิเคราะห์ประเด็นงานสร้างสรรค์ที่ตกเป็นของสาธารณะ (Public Domain) กับ

ประเด็นการบังคับใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีผู้เขียนพบว่าการใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีเป็นการจำกัดการเข้าถึงงานสมบัติสาธารณะ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถแยกผู้ใช้บางรายออกได้ เช่น คนพิการ ซึ่งรหัสจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เช้า
ถึงงานในระดับที่เข้มงวดเทียบเท่ากับคนทั่วไป ทั้งที่สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอดคนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางสื่อ
สิ่งพิมพ์โดยประเทศไทยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มเติม มาตรา 32 
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วรรค 2 (9) เพื่อให้สิทธิกับคนพิการในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำ
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นสาธารณะสมบัติด้วย ย่อมทำให้การ
ปรับใช้มาตรา 32 วรรค 2 (9) ไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มี
บทบัญญัติใดที่ยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแม้จะมีวัตถุประสงค์
เพื่อความส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ของพิการก็ตาม  

4) ประเด็นข้อมูลบริหารสิทธิ (Rights Management Information: RMI) 
เมื่อวิเคราะห์ประเด็นการบริหารข้อมูลบริหารสิทธิในมิติการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการ

พัฒนางานสร้างสรรค์ ผู้เขียนพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา ว่าด้วย
การละเมิดข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์นั้น โดยมีการระบุชัดเจนว่าถึงนิยามของคำว่า “ข้อมูลการจัดการ
ลิขสิทธิ์” นั้นไม่รวมถึง การระบุข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลงานหรือสำเนา เสียงบันทึก 
ประสิทธิภาพ หรือการแสดงผลงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าการกำหนดข้อยกเว้นของคำนิยาม
ข้างต้นเป็นการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสร้างสรรค์  

อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิทัลของสหรัฐอเมริกายังมีข้อยกเว้นความรับผิดการ
ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิในกรณีการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัลที่บุคคลที่ทำการส่งสัญญาณ
ในฐานะสถานีกระจายเสียง หรือในฐานะระบบเคเบิล สถานีหรือระบบ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ในการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ถ้าการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการละเมิดดังกล่าวไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคหรือจะก่อให้เกิดความยากลำบากทางการ
เงินเกินควรแก่บุคคลดังกล่าว และ บุคคลดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อชัก
จูง เปิดใช้งาน อำนวยความสะดวกหรือปกปิดการละเมิดสิทธิ์ หรือเป็นกรณีที่เป็นการส่งข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการรับรู้แก่ผู้บกพร่องทางในมองหรือการได้ยิน 

ในขณะที่เมื่อวิเคราะห์กฎหมายญี่ปุ่นมิได้มีการกำหนดนิยามแห่งข้อมูลบริหารสิทธิไว้
อย่างขัดเจน แต่นำเรื่องของพฤติการณ์การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิไปผูกโยงเป็นความผิดฐานการ
ละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งการขาดความชัดเจนดังกล่าวนี้นี้อาจมีปัญหาในการบังคับ
ใช้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในงานสร้างสรรค์ ข้อมูลใดที่เป็นหรือไม่เป็นข้อมูลบริหารสิทธิ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง
สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการให้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่ออย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อ
วิเคราะห์จากการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นไม่ได้รับการ
บัญญัติให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดแต่อย่างใด 

5) ประเด็นหลักการสิ้นสิทธ ิ
เมื่อวิเคราะห์ภายใต้บริบทดิจิทัลผู้เขียนพบว่าในสหรัฐอเมริกาศาลสูงตีความการ

บังคับใช้หลักการขายครั้งแรกให้ครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์
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สหรัฐอเมริกา รวมถึงงานที่ผลิต หรือ ทำสำเนา ในประเทศอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตามหลักการขายครั้งแรก
ไม่ใช้บังคับการงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ทั้งประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทยแล้ว ไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดที่เปิดโอกาสให้มี
การใช้หลักการสิ้นสิทธิกับงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้เขียนตั้ง
ข้อสังเกตว่าหากมีกลไกทางเทคโนโลยีที่สามารถทำให้มีการทำให้งานสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์
ดิจิทัลนั้นเหลือเพียงแค่ไฟล์เดียว หลักการสิ้นสิทธินั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการ
รักษาประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ได้งานลิขสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทน 

เมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อการพัฒนาการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วกับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาจาก
การศึกษาพบว่าการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
มากกว่าการคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนด้วยการควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการเผยแพร่
ข้อมูลและความรู้ รวมถึงความพยายามที่จะควบคุมการเผยแพร่สินค้าลิขสิทธิ์ที่มีองค์ความรู้ที่อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลด้วยการปกป้องเทคโนโลยีการควบคุมเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลิขสิทธิ์ระหว่าง
ประเทศ ได้บั่นทอนความสำคัญและสร้างผลกระทบต่อขอบเขตประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้การให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลซึ่งเปิดโอกาสให้มีการใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีและการบริหารข้อมูลสิทธินั้นมีข้อพิจารณาว่าหากใช้บังคับอย่างเคร่งครัดกับทุกประเทศทั้ง
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
กำลังพัฒนาซึ่งเป็นเพียงผู้ใช้งานสร้างสรรค์ ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานจะใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการผูกขาดงานสร้างสรรค์มิให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่
ไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองเข้าถึงงานสร้างสรรค์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสีย
ดุลยภาพแห่งสิทธิระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งทำให้การบังคับใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถดำเนินสอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 
6.1.4 สรุปการเสนอแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์

การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลของประเทศไทย โดยการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย  

จากการวิเคราะห์กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลข้างต้น มีประเด็นปัญหาในส่วนของการบังคับ
ใช้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลบริหารลิขสิทธิ์และมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนของข้อมูล
บริหารสิทธินั้นมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณากรณีที่ข้อมูลบริหารสิทธิไม่มีการแจ้งโดยชัดเจนในกรณี
ที่ข้อมูลบริหารสิทธินั้นจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และเปิดโอกาสไม่เปิดให้ผู้ใช้มีสิทธิเลือกที่จะยินยอม หรือ
ปฏิเสธให้เก็บข้อมูลของตน ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงในเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
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สร้างสรรค์ อีกทั้งยังขาดบทบัญญัติในการบังคับให้ข้อมูลบริหารสิทธิควรได้รับการปรับปรุง
รายละเอียดให้มีข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์รับทราบหากมีข้อเท็จจริง
ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังขาดบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิที่มีอยู่ในบทบัญญัติ
ยังเป็นอุปสรรคสำหรับสาธารณะในการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากำไรและเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ในส่วนของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่แม้จะมีประโยชน์ใช้ในการปกป้องงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้น จะต้องพิจารณาในเรื่องของการมิได้มีการระบุว่ามาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าเงื่อนไขอันเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจทำให้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี
ถูกใช้เป็นเครื่องมือกับงานลิขสิทธิ์ทุกกรณี อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์มากจนเกินไป นอกจากนี้ยังขาดข้อยกเว้นความ
รับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เนื่องจากข้อยกเว้นความรับรับผิดการละเมิด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตามมาตรา 53/5 (7) ให้ประโยชน์แค่เพียง สถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร
เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงอาจารย์หรือผู้สอนที่เป็นปัจเจกชนแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ยังขาดข้อยกเว้นการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี กล่าวคือ หากเป็น
งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ถูกเข้ารหัสป้องกันการเข้าถึง
และทำซ้ำโดยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแล้ว ผู้ทรงสิทธิ์อาจใช้มาตรการดังกล่าวที่ตัวเองมีอยู่ใน
มือเป็นกลไกอย่างเด็ดขาดในการห้ามผู้อื่นเข้าถึงงานสร้างสรรค์ ผู้ทรงสิทธิ์จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
อยู่ภายใต้กระบวนการขององค์กรกลางซึ่งทำหน้าที่ประเมินค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ งานที่ไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้น ดังนั้นแม้ว่าผู้ต้องการใช้งานลิขสิทธิ์ได้แสดงเจตนาสุจริตในการพยายามสืบ
หาผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงและมีความความประสงค์ที่จะชำระค่าตอบแทนในการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ โดยการวางเงินให้แก่องค์กรกลางซึ่งทำหน้าที่ประเมินค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้งานที่
ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ก็ตาม แต่หากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ถูกสกัดกันด้วยมาตรการป้องกัน
ทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นของผู้ทรงสิทธิ์แล้ว กระบวนการดังกล่าวก็มิอาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้กลไกของ
องค์กรจัดเก็บซึ่งเป็นองค์กรกลางนั้นไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เนื่องจากงานที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ นั้นได้ถูกผูกขาดกับผู้ทรงสิทธิอย่างสิ้นเชิง ซึ่งประเด็นปัญหานี้ปรากฏกับข้อเท็จจริงที่เป็น
งานสร้างสรรคท์ี่ตกเป็นของสาธารณะเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีกฎหมายเองก็มิได้เปิดโอกาสให้การหลบ
เลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ตกเป็น
ของสาธารณะ ได้รับการยกเว้นความรับผิด  
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นอกจากนี้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อผู้พิการในการเข้ าถึงงาน
สร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เห็นได้ว่าการบังคับใช้ในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการนี้
มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก และอาจส่งผลกระทบให้การผลิตสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับคนพิการมีน้อย 

ทั้งนี้หากผู้พิการมีความประสงค์ที่จะใช้งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล 
ในทางปฏิบัติเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สื่อดิจิทัลดังกล่าวสำหรับ
อุปกรณ์เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น หากประสงค์จะใช้กับหลายเครื่อง ผู้ซื้อสื่อดิจิทัลจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ผู้ทรงสิทธิ เพื่อสร้าง
อำนาจผูกขาดทางการตลาด โดยใช้วิธีการทางเทคนิค เช่น กำหนดให้โปรแกรมแอปพลิเคชัน จะต้อง
ใช้งานกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการของตนเท่านั้น โดยผู้ทรงสิทธิอาจใช้รหัสที่ป้องกันการเข้าถึงหรือ
ทำซ้ำงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรา 32/4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 จะได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการกระทำที่จำเป็นสำหรับเพื่อ
ประโยชน์ของคนพิการแล้วก็ตาม แต่ประเด็นเรื่องขอบเขตแห่งความจำเป็นสำหรับกรณีเพื่อให้คน
พิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ควรเป็นอย่างไรยังขาดความชัดเจนในการตีความ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ประเด็นเรื่องขอบเขตแห่งความจำเป็นสำหรับกรณีเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์นั้นต้องผ่านองค์กรที่ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมคนพิการ
ซึ่งเป็นปัจเจกชน ซึ่งทำให้คนพิการอาจเข้าถึงองค์ความรู้จากงานสร้างสรรค์ได้ล่าช้า ซึ่งจากประเด็น
ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนขอเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาตามที่รายละเอียด
ปรากฏตามข้อ 6.2 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ…………………………….. 

จากการศึกษาประเด็นปัญหา ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ
และการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น มีประเด็นข้อกฎหมายที่ผู้เขียนศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิโดยไม่มีการแจ้งโดยชัดเจนใน
กรณีที่ข้อมูลบริหารสิทธินั้นจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และเปิดโอกาสไม่เปิดให้ผู้ใช้มีสิทธิเลือกที่จะยินยอม 
และการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและ
เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และในส่วนของกฎหมายคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีนั้น
มีประเด็นข้อกฎหมายได้แก่การขาดความชัดเจนของนิยามคำว่า มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีอาจารย์หรือผู้สอนที่เป็นปัจเจกชนจะใช้
งานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมถึงการกระทำต่อมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีที่คุ้มครองงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้น ตลอดจนขาดข้อยกเว้นความรับผิดกรณีการ
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หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของคนพิการ และงานที่ตกเป็นของสาธารณะ
แล้ว 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลบริหารสิทธิและการคุ้มครองมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีและแนวทางในการแก้ไขประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายดังที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มา ดังน้ี 

 
6.2.1 การแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลบริหารสิทธิ 

1) การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากระบบปฏิบัติการของข้อมูลบริหารสิทธิ   
เพื่อการคุ้มครองข้อมูลการใช้งาน และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ หากผู้จำหน่ายงาน
สร้างสรรค์มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ จะต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ใช้โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และจำกัดการ
เก็บข้อมูลของผู้ใช้ และมีมาตรการเพื่อรักษาข้อมูลของผู้ใช้อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเพิ่มเติมในส่วน
ของของข้อมูลบริหารสิทธิ ไว้เป็นมาตรา 53/1 วรรค 3 ดังนี ้

มาตรา 53/3 (เดิม) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธ ิ

(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 53/3 (แก้ไข) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธ ิ

(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 
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(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องทำให้ข้อมูลบริหารสิทธิมีการแจ้งโดยชัดเจนในกรณีที่ข้อมูล
บริหารสิทธินั้นจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีสิทธิเลือกที่จะยินยอม หรือปฏิเสธให้เก็บ
ข้อมูลของตน ทั้งนี้หากผู้ทรงสิทธิจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีมาตรการเพื่อรักษาข้อมูล
ของผู้ใช้อย่างเหมาะสม 

2) การทำข้อมูลบริหารสิทธิให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบริหารสิทธิควรได้รับการปรับปรุง
รายละเอียดให้มีข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์รับทราบหากมีข้อเท็จจริง
ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้งานโดยกำหนดเพิ่มเติมในส่วนของของข้อมูลบริหาร
สิทธิ ไว้เป็นมาตรา 53/1 วรรค 4 ดังนี้ 

มาตรา 53/3 (เดิม) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธ ิ

(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 53/3 (แก้ไข) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธ ิ

(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 
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(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

… 
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องทำให้ข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งได้แก่ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์  

งานสร้างสรรค์ นักแสดงการแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ 
ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน  

3) การเพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ เนื่องจากข้อยกเว้นการ
ละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิที่มีอยู่ในบทบัญญัติยังเป็นอุปสรรคสำหรับสาธารณะในการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและเป็นการใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

มาตรา 53/3 (เดิม) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ
บริหารสิทธ ิ

(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

… 
มาตรา 53/3 (แก้ไข) การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการ

บริหารสิทธ ิ
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(1) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแห่งชาต ิหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(2) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  
หอจดหมายเหต ุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

(3) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (2) และงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

4) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อการศึกษา หรือทำวิจัยที่ไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หรือการใช้งานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือตกเป็นของสาธารณะ 
ที่จำเป็นต้องลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร 

 
6.2.2 การแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  

1) เพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิดในการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี  
เนื่องจากมาตรา 32 วรรค 2 (6) และ 32 วรรค 2 (7) กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์จากการใช้
งานโดยธรรมเพื่อประโยชน์ในการสอนของผู้สอน และสถาบันศึกษา แต่เมื่อพิจารณาข้อยกเว้นความ
รับรับผิดการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีตามมาตรา 53/5 (7) ให้ประโยชน์แค่เพียง 
สถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหากําไรเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงอาจารย์หรือผู้สอนที่เป็นปัจเจกชนแต่อย่างใด  

จึงเห็นควรมีการแก้ไข มาตรา 53/5 ซึ่งเดิมบัญญัติว่า การกระทำตามมาตรา 53/4 
ในกรณีดังต่อไปน้ี มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 

มาตรา 53/5 (เดิม)  
มาตรา 53/5 การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
(1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้น

การละเมิดลิขสิทธิ์ 
(2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน

ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อืน่ 
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(3) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการ
เข้ารหัส โดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความ
พยายาม โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(4) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

(5) เพื่อระงับการทำงานของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับ
การรวบรวมหรือกระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการกระทำนั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น 

(6) การกระทำโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(7) การกระทำโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจ
เข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น” 

มาตรา 53/5 (แก้ไข) การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

(1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ 

… 
(7) การกระทำโดยสถาบันการศึกษา รวมทั้งอาจารย์และผู้สอน หอจดหมาย

เหตุห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร เพื่อเข้าถึง
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น” 

2) เพิ่มข้อยกเว้นความรับผิดกรณีงานที่ไม่ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์ 
ควรมีข้อยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี

กับงานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ โดยให้ผู้ใช้มีการวางเงินประกันไว้กับหน่วยงานกลาง เพื่อ
จ่ายให้กับผู้สร้างสรรค์ที่ปรากฏตัวในภายหลัง โดยกำหนดเพิ่มเติมในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเป็นในมาตรา 53/5 (8) ดังนี้ 

มาตรา 53/5 (เดิม)  
มาตรา 53/5 การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 
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(1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ 

(2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 

(3) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการ
เข้ารหัส โดยผู้กระทำต้องได้มาซึ่งงานหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความ
พยายาม โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(4) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

(5) เพื่อระงับการทำงานของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับ
การรวบรวมหรือกระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการกระทำนั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น 

(6) การกระทำโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนในทำนองเดียวกัน 

(7) การกระทำโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กร
แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจ
เข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น” 

มาตรา 53/5 (ใหม่) การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลย ี

(1) การกระทำนั้นจำเป็นสำหรับการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ 

… 
มาตรา 53/5 การกระทำตามมาตรา 53/4 ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิด 
(8) การกระทำต่องานสร้างสรรค์ที่ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์นั้น 

ที่ผู้ใช้งานใช้งานวางเงินค่าตอบแทนตามที่หน่วยงานจัดเก็บลิขสิทธิ์พิจารณา และหากงานสร้างสรรค์
ดังกล่าวถูกป้องกันด้วยมาตรการป้องกันเทคโนโลยี ผู้ใช้งานสามารถปลดมาตรการป้องกันเทคโนโลยี
ดังกล่าวได้เมื่อผู้ใช้งานที่ได้ชำระค่าตอบแทนแล้ว 



265 

3) เพิ่มข้อยกเว้นความรับผิดกรณีการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ของคนพิการ 

แม้ว่ามาตรา 53/5 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2558 จะได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีไว้สำหรับกรณีที่การกระทำ
นั้นจำเป็นสำหรับกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีเพื่อประโยชน์ของ
คนพิการตามมาตรา 32/4 ที่ แต่ประเด็นเรื่องขอบเขตแห่งความจำเป็นสำหรับกรณีเพื่อให้คนพิการได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์นั้นต้องผ่านองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ไม่
ครอบคลุมคนพิการซึ่งเป็นปัจเจกชน ซึ่งทำให้คนพิการอาจเข้าถึงองค์ความรู้จากงานสร้างสรรค์ได้
ล่าช้า จึงควรมีข้อยกเว้น ความรับผิดที่เกิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับงานที่
ใช้เพื่อประโยชน์ของคนพิการ และกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิต้องยกเลิกการใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีหากผ่านองค์กรที่ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับเห็นว่างานสร้างสรรค์ใดมีความจำเป็น
เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้คนพิการ 

จึงเห็นควรมีการแก้ไข มาตรา 32/4 ซึ่งเดิมบัญญัติว่า การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้  
โดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับเพื่อประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน  
การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร และได้ปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง” โดยให้มีการกำหนดเพิ่มไว้เป็นมาตรา 32/4 ดังนี ้

“มาตรา 32/4 การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยคนพิการ หรือ โดยองค์กรที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการยอมรับเพื่อประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา 
หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง และ
กรณีที่องค์กรที่ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับพิจารณาเห็นว่างานสร้างสรรค์ใดมีความจำเป็น
เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้คนพิการ เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องยกเลิกการใช้มาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีในเพื่อให้คนพิการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ดังกล่าว” 

4) การเพ่ิมบทบัญญัติในกรณีงานที่สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง 
เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบกำหนดแล้ว ควรมีข้อยกเว้นความรับผิดที่เกิด

จากการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีกับงานที่ตกเป็นของสาธารณะแล้วและกำหนดให้
เจ้าของลิขสิทธิ์ถอดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีออกจากงานที่สิ้นสุดการคุ้มครองไปแล้ว 
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มาตรา 53/4 (เดิม) การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการ
เพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจ
หรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลย ี

โดยกำหนดเพิ่มเติมเป็นมาตรา 53/4 วรรค 2 ว่า 
มาตรา 53/4 (แก้ไข) 
การหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการ

หลบเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี 

เมื่ออายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบกำหนดแล้ว ให้ผู้สร้างสรรค์มีหน้าที่ต้องปลด
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีออกจากงานสร้างสรรค์ของตน  

 
6.2.3 กำหนดขอบเขตองค์ประกอบมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากคำนิยาม “มาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มิได้มี

การระบุว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าเง่ือนไขอัน
เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจทำให้
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือกับงานลิขสิทธิ์ทุกกรณี อันจะทำให้การบังคับใช้
กฎหมายลิขสิทธิ์ในลักษณะดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์มากจนเกินไป  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาดุลยภาพในฝั่งของผู้ใช้งานสร้างสรรค์ซึ่งอาจถูกจำกัดสิทธิการเข้าถึง
งานสร้างสรรค์แม้ว่ามาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจะไม่มีประสิทธิภาพเลยก็ตาม  

ความมีประสิทธิภาพจะถือว่ามีเงื่อนไขในกรณีที่วัตถุประสงค์ของการป้องกันทางเทคนิคคือ
การเข้าถึงเท่านั้น คำจำกัดความที่เหมาะสมควรกำหนดมาตรการทางเทคนิคในการเปิดใช้หรือติดตาม
การใช้สิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ แทนที่จะเน้นที่องค์ประกอบ “การเข้าถึง” 

ผู้เขียนขอเสนอแนะว่าควรมีประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับขอบเขตและ
ลักษณะของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความชัดเจนของการกำหนด  
“อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective)” ของมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี โดยมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยีจะถือว่า “มีประสิทธิภาพ” เฉพาะเมื่องานสร้างสรรค์หรือสาระของงานสร้างสรรค์อื่น ๆ 
สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ผ่านการใช้รหัสการเข้าถึง หรือกระบวนการเท่านั้น รวมถึงการถอดรหัส  
การเจาะรหัส หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของงานหรือสาระของงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ด้วย อำนาจของ
ผู้ทรงสิทธิ จึงสมควรมีการกำหนดว่า 
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มาตรการทางป้องกันเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คือเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ อุปกรณ์ 
ส่วนประกอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเทคโนโลยีดังกล่าว ที่ได้รับการออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อเพื่อ
ป้องกันหรือยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงและทำซ้ำผลงานที่ได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีโดยประสาน
การทำงานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันในการตรวจสอบการเข้าถึงที่ถูกกำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นการเฉพาะ 

ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอแนะว่ามาตรการทางป้องกันเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอันควรจะได้รับ
การคุ้มครอง ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีจำนวนมากซึ่งอาจถือเป็นมาตรการป้องกันทาง
เทคโนโลยี หากมีการเปิดใช้งานการป้องกันและการจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเป็น
มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งควรประกอบไปด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี ้

1) อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกงานหรือทำให้ยากขึ้น โดยระบบ
เหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้กันมากที่สุดเพื่อปกป้องงานสร้างสรรค์โดยการรวมกลไกสนับสนุนที่
ป้องกันหรือยับยั้งเพื่อดำเนินการจำกัดการกระทำบางประการต่องาน ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ SCMS 
หรือ Serial Copy Management Systems หรือการสนับสนุนดิจิทัลแบบใหม่ เช่น มาตรฐานวิดีโอ 
DVD ซึ่งป้องกันการคัดลอกหรืออนุญาตเฉพาะสำเนาที่มีปริมาณน้อยกว่าเท่าน้ัน 

2) มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีจำนวนมากประกอบด้วยการควบคุมการเข้าถึง
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้ารหัส ระบบป้องกันรหัสผ่าน หรือกล่องรับ
สัญญาณ โดยระบบการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากการป้องกันที่แตกต่างกัน
ซึ่งเป็นเพียง มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีแม้ว่าการป้องกันทั้งสองจะทับซ้อนกันได้ง่ายก็ตาม 
นอกจากนี้ อีกระบบหนึ่งคือคอนเทนเนอร์หรือซองจดหมายดิจิทัลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตน
และการใช้งานสร้างสรรค์ซึ่งซองจดหมายดังกล่าวมีการห่อหุ้มไฟล์ดิจิทัลที่เข้ารหัสไว้และมีตัวอย่าง
บทคัดย่อของงานสร้างสรรค์รวมทั้งระบุเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเง่ือนไขในการใช้งาน  

3) โปรแกรมหรือเช่น ซอฟต์แวร์ที่เก็บรักษาไฟล์ดิจิทัลไว้ภายใต้การควบคุมเสมอ 
ดังนั้นจึงอนุญาตให้ผู้อื่นใชไ้ดเ้ฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น 

4) เทคนิคลายน้ำหรือลายพิมพ์ลายนิ้วมือเพิ่มเครื่องหมายดิจิทัลที่มองไม่เห็นในรหัส
ดิจิทัลของงานทำให้สามารถระบุตัวงานและของผู้ถือลิขสิทธิ์และรับรองความถูกต้องของงานได ้

5) ระบบช่วยบันทึกการใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ 
6) การพัฒนาระบบการจัดการลิขสิทธิ์อิ เล็กทรอนิกส์  Electronic Copyright 

Management Systems (ECMS) เพื่อให้สามารถระบุเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ตรวจสอบการใช้งาน และ
ให้รางวัลแก่ผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้สร้างสรรค์ด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม กล่าวคือระบบ ECMS เป็น
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ซอฟต์แวร์ที่รวมคุณสมบัติทางเทคนิคข้างต้นประกอบเข้ากับระบบการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.2.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันความซับซ้อนให้กับกฎหมายลิขสิทธิ์ ความขัดแย้งจึง

เพิ่มขึ้นระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ต้องการสร้างกลไกบังคับใช้ที่ เข้มงวดในการต่อต้านการทำซ้ำ  
เพื่อปกป้องความเป็นเจ้าของและผู้ใช้ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของประโยชน์สาธารณะในการเข้าถึงและ
ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในบริบทดิจิทัลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระทบต่อการต่อยอด
งานสร้างสรรค์ โดยหลักการแล้วนั้น การกำหนดนโยบายสาธารณะโดยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะ
ส่งเสริมการผลิตและการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม แต่ต้องคำนึงถึงการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ร่วม
สมัยนั้นเข้มงวดมากจนอาจเสี่ยงที่จะขัดขวางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการใช้ Creative Common Licenses (CC License) เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสแก่ผู้ใช้งานเพื่อที่จะไม่มีความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ และในขณะเดียวกัน รูปแบบ 
Creative Common Licenses ซึ่งมีหลากหลายนั้น ก็สามารถทำให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นสามารถ
กำหนดเงื่อนไขการใช้งานได้ตามขอบเขตที่เจ้าของลิขสิทธิ์พิจารณาแล้ว ซึ่งทำให้ไม่กระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ และสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์มากจนเกินสมควร ในขณะเดียวกันนั้น
ผู้ ใช้งานสร้างสรรค์ก็ไม่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งการใช้ Creative 
Common Licenses อาจถือเป็นหนึ่งในกลไกการสร้างดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์และประโยชน์สาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

โดยการปรับใช้ Creative Commons (CC) License ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสามประการ: 
ประการแรกต้องสะท้อนวิธีที่ผู้คนสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ประการที่สอง ต้องให้บริการ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้สร้าง และประการที่สามต้องให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ใช้ 
การตรวจสอบง่าย ๆ ว่างานประเภทใด (เสียง รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ หรืออื่น ๆ) ที่ใช้งานได้ภายใต้ 
Creative Commons (CC) License ประเภทใด ในการจำแนกประเภทงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับ 
Creative Commons (CC) License มีการใช้หมวดหมู่กว้าง ๆ 6 ประเภทต่อไปนี้ : 1) ข้อความ  
2) การผสมผสานระหว่างงานหลักสองประเภทขึ้นไป 3) รูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ และการ
ออกแบบ) 4) เสียง (ดนตรีและสุนทรพจน์) 5) วิดีโอ (ภาพยนตร์และภาพ) และ 6) อื่น ๆ (ซอฟต์แวร์ 
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

Creative Commons (CC) License เป็นการให้อนุญาตสาธารณะ ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อระบุ
ว่าคนอื่นได้รับอนุญาตให้ทำอะไรกับงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ งานแต่ละชิ้นได้รับการคุ้มครองโดย
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อัตโนมัติจากลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความว่างานสร้างสรรค์อื่น ๆ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน 
Creative Commons (CC) License ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของตนได้
อย่างง่ายดายจากค่าเริ่มต้นของ “สงวนลิขสิทธิ์ (All Rights Reserved)” เป็น “สงวนลิขสิทธิ์
บางส่วน (Some Rights Reserved)” สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการอนุญาตล่วงหน้า
เพื่อแบ่งปันและใช้งานของผู้ทรงสิทธิ์ตามเง่ือนไขทีผู่้ทรงสิทธิ์เลือก 

Creative Commons (CC) License มีอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ CC BY, CC BY-SA, CC BY-
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