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Plagiarism 

โจรกรรมทางวิชาการ 



การคดัลอกผลงานทางวชิาการ (Plagiarism) 

• การลอกงานเขียน ความคิดหรือ
งานสร้างสรรค์ดัง้เดมิทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีเหมือนหรือเกือบเหมือน
งานดัง้เดมิของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็น
งานดัง้เดมิของตนเอง 

 



การน าขอ้ความของผูอ้ื่นมาใช ้

• การคดัลอกค าต่อค า (Verbatim) 

• การถอดความ (Paraphrase)  

• การสรุป (Summary) 

• ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลูต่าง ๆ   

 



Cyber-plagiarism 



ความสัมพนัธ์ของทรัพย์สิน
ทางปัญญากับการวจิยั 

– นกัวิจยัจะปกป้อง
ผลงานวิจยัของตน
ภายใต้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

– นกัวิจยัละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น 



“ทรพัยสิ์นทางปัญญาครอบคลมุ 
ถึงสิทธิเหนือนวตักรรมในทุกสาขา 

ท่ีเกิดจากพลงัความอตุสาหะของมนุษย”์  
 

 Convention Establishing the World Trade Organization  
Article 2 



การสร้างสรรคจ์ากสติปัญญาของมนุษย ์

รถยนตค์นัแรกของโลก รถบินได้ 



คอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรกของโลก 





1,000,000,000 US$ (as of 2014) 



ประเภทของทรพัยสิ์นทางปัญญา 
ลขิสทิธิ ์(Copyright) 
สทิธบิตัร (Patent) 

เครือ่งหมายการคา้ (Trademark) 
ความลบัทางการคา้ (Trade Secret) 

แผนภมูวิงจรรวม (Lay-out Design of Integrated circuit) 
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์(Geographical Indication) 

 



ทรัพย์สนิทางปัญญา 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์ ความลบัทางการค้า 

 สทิธิบตัร 

 ลขิสทิธ์ิ  เคร่ืองหมายการค้า 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ฐานข้อมลู 

สทิธิข้างเคียง 

การออกแบบผลติภณัฑ์ การประดิษฐ์ 

 แผนภมูวิงจรรวม 

เคร่ืองหมายรับรอง 

เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายร่วม 

ช่ือทางการค้า 

ทรพัยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทย 





องค์ประกอบ
ของงานที่
กฎหมาย
คุ้มครอง
ลิขสิทธ์ิ 

เป็นการ
แสดงออกซึ่ง
ความคดิ 

เป็นการ
สร้างสรรค์
ด้วยตนเอง 

เป็นงานชนิดที่
กฎหมาย
รับรอง 

เป็นงานที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 



โสตทัศนวัสดุ 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

งานที่
กฎหมาย
คุ้มครอง
ลขิสทิธ์ิ 

นาฎกรรม 

ดนตรีกรรม 

ศิลปกรรม 

วรรณกรรม 

ภาพยนตร์ 

สิ่งบันทกึเสียง 

งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี 

งานอ่ืนใดในแผนกวิทยาศาสตร์ งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี 



งานท่ีไมมี่
ลขิสทิธ์ิ 

งานที่
กฎหมายไม่
คุ้มครอง 

งานที่สิน้
อายุการ
คุ้มครอง 

งานที่
เจ้าของสละ
ลิขสิทธ์ิ 

งานที่ไม่มี
ลิขสิทธ์ิ 

• ข่าวประจ าวนั  

• รัฐธรรมนญู และ
กฎหมาย 

• ระเบียบ ข้อบงัคบ 
ประกาศ ค าสัง่ หนงัสือ
โต้ตอบของหน่วยงานรัฐ 

• ค าพิพากษา ค าสัง่ ค า
วินิจฉยั รายงานทาง
ราชการ 

• ค าแปล การรวบรวมสิง่
ต่างๆ ข้างต้นที่หน่วยงาน
ของรัฐท าขึน้ 
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ภาพท่ีไม่ได้เกิด
จากการ

สรา้งสรรค ์

ไม่มีลิขสิทธ์ิ 

 



David Slater Claim copyright on 
monkey selfies 



PETA sues to give copyright to ‘Monkey selfies’ 

• U.S. federal court in California has jurisdiction 
because the publisher of Slater's book 
"Wildlife Personalities" is based in that state. 

• US. Copyright Act is sufficiently broad so as 
to permit the protections of the law to extend 
to any original work, including those created 
by Naruto 



• ลขิสทิธ์ิไม่คุ้มครองความคดิ หรือขัน้ตอน 
กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท างาน หรือ
แนวความคดิ หลกัการ การค้นพบ หรือทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

• ลขิสทิธ์ิคุ้มครองการแสดงออกของความคดิ 
(Expression of idea) 



การลอกแนวคดิไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิ 
• หนุ่มยวิแต่งงานกบัสาวไอรชิทีน่บัถอืศาสนาต่างกนั พอ่
แมข่องทัง้คูไ่มเ่หน็ชอบ ต่อมาทัง้คูม่บีุตรฝาแฝด พอ่แม่
ทัง้สองฝา่ยจงึใจอ่อน และใหอ้ภยั 

• จ าเลยสรา้งหนงั หนุ่มไอรชิแต่งงานกบัหญงิชาวยวิโดย
ขดัค าสัง่พอ่แม ่ต่อมาสองครอบครวัมปีญัหากนัในเรือ่ง
มรดก สดุทา้ยตกลงกนัได ้เรือ่งจงึจบลงอยา่งมคีวามสขุ 

• ความคลา้ยคลงึ คอื การพพิาทระหว่างครอบครวั การ
แต่งงาน การคนืดกีนั ถอืเป็นนามธรรม เป็นเพยีงแนวคดิ
ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองลขิสทิธิ ์ Nicholas v. Universal Pictures Corp., 

1930 



จ าเลยลอกเลยีนรายละเอยีดจากละครของ
โจทกท์ัง้ล าดบัขอ้เทจ็จรงิ สถานทีข่อง
เหตุการณ์ รายละเอยีดเหลา่น้ีถอืเป็นการ
แสดงออกซึง่ความคดิ (Expression of 
idea) ซึง่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย
ลขิสทิธิ ์

Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.,1936 



Annie LEIBOVITZ v. PARAMOUNT PICTURES case 



งานที่ขัดต่อกฎหมาย 

เทปวิดีโอที่มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิง
ชายบางตอนเป็นภาพลามกอนาจาร ไมใ่ช่งาน
สร้างสรรค์ตามความหมายแหง่พรบ.ลขิสทิธ์ิ 
(ฎีกา 3705/2530) 

รฐัธรรมนูญของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะคุม้ครอง
ลขิสทิธิโ์ดยไมค่ านึงถงึขอ้จ ากดั และการใดจะเป็น
ลามกอนาจารหรอืไม ่ศาลไมอ่าจตดัสนิไดเ้พราะ
เป็นดุลพนิิจของสงัคมในแต่ละยคุสมยั (Michael 
Brothers Film Group v. Cinema Adult 
Theater,1979) 
 



การดดัแปลงงาน 

นวนิยาย ละครเวท ี ละครโทรทศัน์ 



การดดัแปลงงาน- การแปล 

 ฉบับแปลภาษา
อังกฤษ 

ฉบับแปลภาษา
ไทย 



การรวบรวมงานมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน 
•  ผูร้วบรวมมลีขิสทิธิ ์แต่ไมก่ระทบสทิธเิจา้ของงานทีน่ ามารวบรวม  



สิทธิของเจ้าของลขิสิทธ์ิ 

• สิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic Right) 

• ธรรมสิทธ์ิ (Moral Right) 



• ท าซ า้ ดดัแปลง 

• เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

• ให้ประโยชน์อนัเกิดจากลขิสทิธ์ิแก่ผู้ อ่ืน 

• อนญุาตให้ผู้อื่นท าซ า้ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

การอนุญาตท าด้วยวาจาก็ได้/ จะมีหรือไม่มีเงื่อนไขกไ็ด้ 

สิทธิในทางเศรษฐกจิ (Economic Rights) 



• สิทธิอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงาน 
(Right of Paternity) 

• สิทธิในการห้ามบคุคลอ่ืนเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงาน (Right of Integrity) 

 

ธรรมสิทธิ/สิทธิในทางศีลธรรม (Moral Rights) 



อายกุารคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

กรณีผู้สร้างสรรค์ 

• ตลอดอายผุู้สร้างสรรค์ และอีก 50 
ปี นบัแตผู่้สร้างสรรค์ตาย 



กรณีมีผูส้ร้างสรรคร่์วม 

• ตลอดอายผุูส้รา้งสรรคร์ว่ม และ
อกี 50 ปีนบัแต่ผูส้รา้งสรรคร์ว่ม
คนสดุทา้ยตาย 

 



 ภาพถ่าย โสตทศันวสัด ุภาพยนตร์ สิง่
บนัทกึเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

•  50 ปีนบัแตส่ร้างสรรค์/โฆษณา  



• 50 ปี นบัแตไ่ด้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ 

• 50 ปี นบัแตไ่ด้มีการโฆษณาเป็นครัง้แรก (กรณีมีการโฆษณางาน) 

สร้างสรรค์ 

การคุ้มครอง
เร่ิมต้น 

50 ปี อายกุารคุม้ครอง
สิน้สดุ 

โฆษณางานครัง้
แรก 

50 ปี 

50 ปี อายกุารคุม้ครอง
สิน้สดุ 



กรณศีลิปะประยกุต ์
•  25 ปีนบัแต่สรา้งสรรค/์โฆษณาครัง้แรก 
   



ประยุกต์ศิลป์  
• ศลิปะประยกุต ์หรอืประยกุตศ์ลิป์ หมายถงึ ผลงานศลิปะทีส่รา้งสรรคข์ึน้

เพือ่มุง่ประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญั โดยการใชห้ลกัการทางสนุทรยีภาพ 
ประกอบดว้ย มณัฑนศลิป์ (Decorative Art) อุตสาหกรรมศลิป์ (Industrial 
Art) พาณิชยศ์ลิป์ (Commercial Art) หตัถศลิป์ (Crafts) และการออกแบบ
ต่างๆ (Design)  



กรณศีกึษา 
ศกึโดราเอมอน 

สงคราม ๑๐๐ ปี 



ความเหน็ศาลฎกีา... (พ.ศ.2551) 

 โฆษณางานครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2512  จงึคุม้ครองถงึ 1 ธนัวาคม 
2537 (25 ปี) ขณะเกดิเหตุ 3 สงิหาคม 2549 งานทีน่ าภาพตวัการต์ูน
โดราเอมอนมาดดัแปลงเป็นงานศลิปะใชป้ระยกุตก์บัวสัดุสิง่ของ 
เครือ่งใชเ้สือ้ผา้ เครือ่งนุ่งหม่และน ามาใชป้ระโยชน์ทางการคา้ตามฟ้อง
จงึไมม่ลีขิสทิธิอ์กี 



ความเหน็ศาลฎกีา... (พ.ศ.2553) 

รปูการต์นูโดราเอมอนทีต่ดิอยูท่ีห่วัป ัม้สบู ่ตวัการต์นู ทีร่องเมาส์
คอมพวิเตอร ์มา่น และโคมไฟ ถอืเป็นงานสรา้งสรรคป์ระเภทศลิปกรรม
ลกัษณะงานจติรกรรม จงึมอีายุการคุม้ครอง 50 ปีนบัแต่โฆษณางานครัง้
แรก งานดงักลา่วจงึยงัไดร้บัความคุม้ครองลขิสทิธิ ์



กรณีศกึษา : การออกแบบลกูลอ้ 
ศลิปะประยุกต?์ 



ความเหน็ศาลทรพัยส์นิฯ 
• ล าพงัล้อเลื่อนไม่อาจเป็นงานอนัมีศลิปะในตวัเอง  
• เน่ืองจากลกูล้อหรือล้อเลื่อนทัว่ๆ ไปเป็นสิ่งประดษิฐ์ท่ีมีมานานนบัร้อยปีแล้ว 

โดยมีการปรับปรุงรูปแบบเร่ือยมา 
• ลกูล้อของโจทก์ก็ไม่ปรากฏวา่มีลกัษณะความสวยงามเป็นพิเศษ จนถึง

ขนาดผู้พบเห็นทัว่ไปเกิดความประทบัใจอยา่งชดัเจนในทนัทีท่ีพบเห็น  
• สว่นเว้าโค้งหรือสีเทาอ่อนเข้มเป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยท่ีต้องใช้ความ

พินิจพิเคราะห์ในการมองเห็นเท่านัน้ 



• เม่ือพิจารณาถึงการใช้งาน ลกูล้อมกัถกูติดตัง้ไว้ในสว่นมิดชิดและ 

• มิใช่สิง่ท่ีคนทัว่ไปมุ่งให้ความสนใจ ยิ่งไม่อาจน าความสวยงามไป
พิจารณาเป็นสาระส าคญัของสนิค้า  

• ลกูล้อของโจทก์จงึมิใช่งานอนัมีลขิสทิธ์ิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธ์ิ  



ความเหน็ศาลฎกีา 
• (ลอ้)มลีกัษณะของวตัถุทีใ่ชง้านท าใหส้ิง่ของเคลือ่นทีไ่ด ้มคีุณประโยชน์

พเิศษคอืมรีะบบการลอ็กลอ้พเิศษส าหรบัทางเลือ่น 

• รปูลกัษณะของลกูลอ้เป็นไปตามขอ้จ ากดัของรปูแบบลกูลอ้ทีม่อียูท่ ัว่ไปใน
สงัคมและตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

 



• จงึเป็นการสรา้งลกูลอ้ขึน้ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน แลว้ปรบัปรุงให้
สวยงาม เชน่ ก าหนดสว่นเวา้โคง้ สว่นมมุ และเลอืกใชส้ตี่างๆ โดย
ความสวยงามนัน้ไมอ่าจแยกจากตวัสนิคา้ไดเ้ลย 

• ฟงัไมไ่ดว้า่ ลกูลอ้ถูกท าขึน้จากงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะในแงใ่ดแง่
หนึ่ง หรอืเริม่ตน้จากงานทีม่คีวามงาม (Aesthetic work) เป็น
จุดเริม่ตน้ แลว้น างานดงักลา่วไปใชป้ระโยชน์ในการท าใหส้ิง่ของ
เคลือ่นที ่จงึไมถ่อืเป็นงานอนัมลีขิสทิธิ ์ 
 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

---กรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้ใช้--- 
---การใช้ท่ีเป็นธรรม (Fair Use)--- 



กรณีท่ี  ไม่ถือ
ว่าละเมิด
ลิขสิทธ์ิ 

กรณีบรรณารักษ์ 

กรณีโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

กรณีงานนาฏกรรม/ดนตรีกรรม/ศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม 

กรณีงานอื่นที่อยู่ในงานภาพยนตร์ที่สิน้อายุคุ้มครอง 

กรณีใช้และอ้างอิงงาน 



•  การท าซ ้านัน้มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่หาก าไร 
และไดป้ฏบิตัติามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 
(๑) การท าซ ้าเพือ่ใชใ้นหอ้งสมดุหรอืใหแ้ก่
หอ้งสมดุอื่น 
(๒) การท าซ ้างานบางตอนตามสมควรใหแ้ก่
บุคคลอื่นเพือ่ประโยชน์ในการวจิยัหรอืการศกึษา 
(มาตรา ๓๔) 

กรณีบรรณารกัษ์ 



•  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พือ่หาก าไร และไดป้ฏบิตัติามมาตรา ๓๒ วรรค
หนึ่ง ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) วจิยัหรอืศกึษาโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ 
(๒) ใชเ้พือ่ประโยชน์ของเจา้ของส าเนาโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ 
(๓) ตชิม วจิารณ์ หรอืแนะน าผลงานโดยมกีารรบัรูถ้งึความเป็น
เจา้ของลขิสทิธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้                                            
(๔) เสนอรายงานขา่วทางสือ่สารมวลชนโดยมกีารรบัรูถ้งึความเป็น
เจา้ของลขิสทิธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ 

กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร ์



 (๕) ท าส าเนาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นจ านวนทีส่มควรโดยบุคคลผูซ้ึง่ไดซ้ือ้หรอืไดร้บั
โปรแกรมนัน้มาจากบุคคลอื่นโดยถูกตอ้ง เพือ่เกบ็ไวใ้ชป้ระโยชน์ในการบ ารงุรกัษาหรอื
ป้องกนัการสญูหาย 
(๖) ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง หรอืท าใหป้รากฏเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาของ
ศาลหรอืเจา้พนกังานซึง่มอี านาจตามกฎหมาย หรอืในการรายงานผลการพจิารณา
ดงักล่าว 
(๗) น าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
(๘) ดดัแปลงโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นกรณีทีจ่ าเป็นแก่การใช ้
(๙) จดัท าส าเนาโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่เกบ็รกัษาไวส้ าหรบัการอา้งองิ หรอืคน้ควา้
เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชน 



• เผยแพรต่่อสาธารณชนตามความเหมาะสม
โดยมไิดจ้ดัท าขึน้ หรอืด าเนินการเพือ่หา
ก าไร  และมไิดจ้ดัเกบ็คา่เขา้ชมทัง้ทางตรง 
ทางออ้มนกัแสดงไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน และ
ด าเนินการโดยสมาคม มลูนิธ ิหรอืองคก์าร
อื่นทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การสาธารณกุศล 
การศกึษา การศาสนา หรอืการสงัคม
สงเคราะห ์และไดป้ฏบิตัติามมาตรา ๓๒ 
วรรคหนึ่ง 

กรณีงานนาฏกรรม/ดนตรีกรรม 



• การวาดเขยีน การเขยีนระบายส ีการ
ก่อสรา้ง การแกะลายเสน้ การป ัน้ การ
แกะสลกั การพมิพภ์าพ การถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพยนตร ์การแพรภ่าพ หรอื
การกระท าใด ๆ ท านองเดยีวกนันี้ซึง่
ศลิปกรรมใดอนัตัง้เปิดเผยประจ าอยูใ่นที่
สาธารณะ นอกจากงานสถาปตัยกรรม มิ
ใหถ้อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิใ์น
ศลิปกรรมนัน้    (มาตรา ๓๗) 

กรณีงานศิลปกรรม 



• การถ่ายภาพ หรอืถ่าย
ภาพยนตรห์รอืการแพร่
ภาพซึง่งานใดๆ อนัมงีาน
ศลิปกรรมรวมอยูเ่ป็น
สว่นประกอบดว้ย     
(มาตรา ๓๙) 

กรณีงานศิลปกรรม 



• ในกรณทีีล่ขิสทิธิใ์นศลิปกรรมใดมบีุคคลอื่นนอกจากผูส้รา้งสรรคเ์ป็น
เจา้ของอยูด่ว้ยการทีผู่ส้รา้งสรรคค์นเดยีวกนัไดท้ าศลิปกรรมนัน้อกีใน
ภายหลงัในลกัษณะทีเ่ป็นการท าซ ้าบางสว่นกบัศลิปกรรมเดมิ หรอืใชแ้บบ
พมิพ ์ภาพรา่ง แผนผงั แบบจ าลอง หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาทีใ่ชใ้น
การท าศลิปกรรมเดมิ ถา้ปรากฏวา่ผูส้รา้งสรรคม์ไิดท้ าซ ้าหรอืลอกแบบใน
สว่นอนัเป็นสาระส าคญัของศลิปกรรมเดมิ มใิหถ้อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์
ในศลิปกรรมนัน้ (มาตรา ๔๐) 

กรณีงานศิลปกรรม 



• การวาดเขยีน การเขยีนระบายส ี
การแกะลายเสน้ การป ัน้ การ
แกะสลกั การพมิพภ์าพ การ
ถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์
หรอืการแพรภ่าพซึง่งาน
สถาปตัยกรรมใด มใิหถ้อืเป็น
การละเมดิลขิสทิธิใ์นงาน
สถาปตัยกรรมนัน้ (มาตรา ๓๘) 

กรณีงานสถาปัตยกรรม 



• อาคารใดเป็นงานสถาปตัยกรรม
อนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัน้ีิ 
การบรูณะอาคารนัน้ในรปู
แบบเดมิมใิหถ้อืเป็นการละเมดิ
ลขิสทิธิ ์(มาตรา ๔๑) 



• การน าภาพยนตรท์ีส่ ิน้อายลุขิสทิธิ ์
เผยแพรต่่อสาธารณชนไมเ่ป็นการ
ละเมดิลขิสทิธิใ์นวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรม 
โสตทศันวสัดุ สิง่บนัทกึเสยีงหรอืงาน
ทีใ่ชจ้ดัท าภาพยนตรน์ัน้ (มาตรา 
๔๒) 

กรณีงานอ่ืนท่ีอยู่ในงานภาพยนตรท่ี์ส้ินอายลิุขสิทธ์ิ 



• อา้งองิงานบางตอนตามสมควร 
•  รบัรูถ้งึความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์ 
•  ไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์

ของเจา้ของลขิสทิธิ ์
• ไมก่ระทบสทิธขิองเจา้ของเกนิ

สมควร 

กรณีการอ้างอิง 



• จ าเลยเพยีงแต่อา้งองิชือ่โจทกไ์วใ้น
หวัขอ้เอกสารอา้งองิทา้ยเล่ม ท าให้
ผูอ้่านไมส่ามารถทีจ่ะทราบไดว้า่
ขอ้ความสว่นใดของงานดงักลา่วเป็น
งานเขยีนของโจทกซ์ึง่จ าเลยคดัลอกมา 
จงึไมเ่พยีงพอทีจ่ะถอืวา่ จ าเลยรบัรู้
ความเป็นเจา้ของลขิสทิธิข์องโจทก ์

ค าพิพากษาฎีกา ๑๙๐๘/๒๕๔๖ 



กรณี
บรรณารักษ์ 

กรณีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

กรณีใช้และ
อ้างอิง 

ไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกตขิองเจา้ของลขิสทิธิ/์ ไมก่ระทบสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิเ์กนิสมควร  



• การใชท้ีเ่ป็นธรรมเป็นหลกัทีอ่นุญาตให้
บุคคลอื่นสามารถใชง้านอนัมลีขิสทิธิไ์ด้
อยา่งจ ากดัในบางลกัษณะโดยไมต่อ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของลขิสทิธิ ์
(Fair use is a doctrine that permits 
limited use of copyrighted material 
without acquiring permission from 
the rights holders)  

การใช้ท่ีเป็นธรรมในงานลิขสิทธ์ิ คืออะไร 



งานทีน่ ามาใชเ้ป็นงานอยูภ่ายใต้
การคุม้ครองลขิสทิธิ ์

ไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์
ตามปกตขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์

ไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิอง
เจา้ของลขิสทิธิเ์กนิสมควร 

เป็นการใชง้านตามทีก่ฎหมายระบุ
อนุญาตไว ้

องคป์ระกอบการใช้
ทีเ่ป็นธรรม 



ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง 
หรอืท าใหป้รากฏโดยผูส้อน เพื่อ
ประโยชน์ในการสอนของตน อนั
มใิช่การกระท าเพื่อหาก าไร 

ท าซ ้า ดดัแปลงบางส่วนของงาน 
หรอืตดัทอนหรอืท าบทสรปุโดย
ผูส้อนหรอืสถาบนัศกึษา เพื่อ
แจกจา่ยหรอืจ าหน่ายแก่ผูเ้รยีน
ในชัน้เรยีนหรอืในสถาบนัศกึษา 
ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่ป็นการกระท าเพื่อ

หาก าไร 

น างานนัน้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การถามและตอบในการสอบ 

ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง 
หรอืท าใหป้รากฏ เพื่อประโยชน์
ในการพจิารณาของศาลหรอืเจา้

พนกังานซึง่มอี านาจตาม
กฎหมาย หรอืในการรายงานผล

การพจิารณาดงักล่าว 

การใช้ท่ีเป็นธรรมตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

วจิยัหรอืศกึษางานนัน้ 
อนัมใิช่การกระท าเพือ่

หาก าไร 

ใชเ้พือ่ประโยชน์ของ
ตนเอง หรอืเพือ่

ประโยชน์ของตนเองและ
บุคคลอื่นในครอบครวั

หรอืญาตสินิท 

ตชิม วจิารณ์ หรอื
แนะน าผลงานโดยมกีาร
รบัรูถ้งึความเป็นเจา้ของ

ลขิสทิธิใ์นงานนัน้ 

เสนอรายงานขา่วทาง
สือ่สารมวลชนโดยมกีาร
รบัรูถ้งึความเป็นเจา้ของ

ลขิสทิธิใ์นงานนัน้ 



   

กอ็ปป้ีหนังสือทัง้เล่ม 
อ้าง FAIR USE ได้

หรอืไม?่ 



ค าแนะน า 
ไม่ใช่
กฎหมาย!!! 



คูม่อืการใชง้านลขิสทิธิท์ีเ่ป็นธรรม กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

เป็นเพยีงพืน้ฐานใน
การพจิารณาน างาน
ลขิสทิธิม์าใช ้



กรณีถ่ายเอกสารหนังสือ 

Organization Behavior 
5 บท = 20% จ านวน 20 ชุด 

Environmental Science 
5 บท = 20.83% จ านวน 19 ชุด 



ความเหน็ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ 
  
“การศึกษาวิจัยจ าต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ในต าราและบทความจ านวนมากการ
ก าหนดให้นักศกึษาท าส าเนาได้เฉพาะหนึ่งบทความในวารสารทัง้ฉบบัหรอื
หนึ่งบท ในหนังสอืทัง้เล่ม จงึอาจท าใหน้ักศกึษาไมเ่ขา้ใจความคดิหรอืปรชัญา
ทีซ่่อนอยู่ในหนังสอืไดอ้ย่างชดัเจน การใชน้ักศกึษาตอ้งซื้อหนังสอืทุกเล่มหรอื
เป็นสมาชกิวารสารทุกฉบบั โดยกฎหมายมไิดใ้หข้อ้ยกเวน้อนัควร ย่อมจะเป็น
อุปสรรคต่อความกา้วหน้าทางการศกึษาและวชิาการในสงัคม” 



• รา้นถ่ายเอกสารมฐีานะเสมอืนเป็นเครือ่งมอืหรอืตวัแทน
ในการถ่ายเอกสาร  

• ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิท์ีใ่ชก้บันกัศกึษายอ่ม
สามารถใชก้บัรา้นคา้ไดด้ว้ย 

ความเหน็ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาฯ 



ความเหน็ศาลฎีกา 

• มใิชก่ารรบัจา้งถ่ายเอกสาร หากแต่เป็นการ
ท าซ ้างานอนัมลีขิสทิธิไ์วเ้พือ่ขาย เสนอขาย 
และมไีวเ้พือ่ขาย ซึง่เป็นการกระท าเพือ่การคา้
และหาก าไรจากการขายส าเนางานทีจ่ าเลย
ท าซ ้าขึน้มา (ฎกีา 5843/2543) 



ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการน างานมาใช ้

ลกัษณะหรอืธรรมชาตขิองงานทีน่ ามาใช ้ 

ปรมิาณงานทีน่ ามาใช ้ 

ผลกระทบจากการใชง้าน 

Fair Use’s 4 Steps Test 



“การแปรรูปสัมบรูณ์กับการใช้ที่เป็นธรรม”  
Transformation and Fair use 

 



Google book case 



• In late 2013, U.S. Circuit Court 
dismissed the lawsuit, and affirmed that 
the Google Books program meets all 
legal requirements for fair use  

Judge Denny Chin 

“In my view, Google Books provides 
significant public benefits. It advances the 
progress of the arts and sciences, while 
maintaining respectful consideration for 
the rights of authors and other creative 
individuals, and without adversely 
impacting the rights of copyright holders”. 



Google’s unauthorized digitizing of 
copyright-protected works, creation of a 
search functionality, and display of 
snippets from those works are non-
infringing fair uses. The purpose of the 
copying is highly transformative, the 
public display of text is limited, and the 
revelations do not provide a significant 
market substitute for the protected 
aspects of the originals. Google’s 
commercial nature and profit motivation 
do not justify denial of fair use. 



The wind done gone case 
• เป็นการเลา่เรือ่งใหมจ่ากสายตา

ของทาสผวิด า เพือ่แสดงวา่ 
ความเป็นอยูข่องคนชัน้สงูใน
สมยันัน้ เป็นการกดขีแ่ละเอา
เปรยีบทาสผวิด า ถอืเป็นการ
แสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง
ผา่นมมุมองประวตัศิาสตรโ์ดย
สายตาของทาสผวิด า 



Arriba soft corp. case 



Cariou v. prince 







Second Circuit Court 

• most of Prince's works were indeed 
"transformative" to a “reasonable 
observer” and therefore fair use. 



Transformative? 





เพจ กุ๊กกิก๊
กฎหมาย
กบั อ.
สมชาย 



ท าวจิยัใหไ้กลคกุ... 



คัดลอกบางส่วน 
• เอามาบางตอนตามสมควร โดยรับรู้ความเป็นเจ้าของ ไมเ่ป็น
ละเมิดลขิสทิธ์ิ  



• ข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต แม้ Free download น ามาศกึษาได้ ถ้า
เอามารวบรวม แปล เรียบเรียงต้องขออนญุาต  

• หน้า Web page มีลขิสทิธ์ิ น ามาใช้ ดดัแปลงต้องขออนญุาต  



• การแปลหนงัสือต้องขออนญุาต 

• การวิเคราะห์นิยาย เร่ืองสัน้ กวีนิพนธ์ ถ้าน าเนือ้หามาทัง้หมดต้องขอ
อนญุาต ถ้าน ามาบางสว่นตามสมควรท าได้  

• การใช้ภาพถ่ายต้องขออนญุาต 



• ข้อมลูหน่วยงานรัฐ เช่น ข้อมลูเศรษฐกิจของธนาคารชาติไม่มี
ลขิสทิธ์ิ แตถ้่าข้อมลูนัน้ถกูเรียบเรียงสร้างสรรค์ขึน้ มีลขิสทิธ์ิต้องขอ
อนญุาต 



Creative Commons 

http://creativecommons.org/international/th/ 





• คอื สญัญาอนุญาตใหใ้ชง้านทีม่ลีขิสทิธิ ์
ไดโ้ดยอสิระ ไมว่า่จะเป็นการท าซ ้า 
ดดัแปลง หรอืแสวงหาประโยชน์ในเชงิ
พาณิชยจ์ากงานนัน้ได ้ภายใตเ้งือ่นไข
วา่ ตอ้งใหส้ทิธทิ านองเดยีวกนักบังาน
ดดัแปลงนัน้ดว้ย  ท านองเดยีวกบั 
Share alike ของ Creative Commons 

Copyleft mark 



Public domain mark 



Free Website 



Free Website 



ท าอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น 

• คดิเอง เขยีนเอง วาดเอง ถ่ายรปูเอง 
• ใชง้านทีไ่มม่ลีขิสทิธิ ์หรอืสิน้สดุการ

คุม้ครองลขิสทิธิ ์หรอืเจา้ของสละลขิสทิธิ ์
• ใชง้านทีอ่นุญาตใหใ้ชต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนด

ล่วงหน้า (Creative Common) 
• ใชง้านโดยอา้งหลกั Fair use 
• ใชง้านทีม่ลีขิสทิธิด์ว้ยการขออนุญาต 



การเตรียมตวัเม่ือถูกละเมดิลิขสิทธ์ิ 
• การเกบ็รวบรวมหลกัฐานการละเมดิ 

• เตรยีมหลกัฐานการเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์

• การเจรจา/ สง่หนงัสอืเตอืน 

• การเรยีกค่าเสยีหาย 

• การแจง้ความด าเนินคด ีหรอืการฟ้องศาล 

 

ข้อควรระวงั 

• ไมค่วรโพสประจาน หรอืด่าวา่ฝา่ยตรงขา้มในสือ่สงัคมออนไลน์ (หมิน่ประมาท) 



การละเมิดลิขสิทธ์ิในระบบคอมพิวเตอร์ 
• ยืน่ค ารอ้งต่อศาล 
• ศาลอาจมคี าสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารระงบัการ

ละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืน างานทีอ่า้งวา่ได้
ท าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิอ์อกจากระบบ
คอมพวิเตอร ์

• ผูใ้หบ้รกิารไมต่อ้งรบัผดิต่อความ
เสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการด าเนินการ
ตามค าสัง่ศาล 





ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล 

• คณบดีคณะนิติศาสตรป์รีดีพนมยงค ์

• somchaialk@yahoo.com 

• Facebook Page 

• กุก๊ก๊ิกกฎหมายกบัอ.สมชาย 

 

 


