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ิ ธิ์
10 คำถำมลิขสท

1. ลิขสิ ทธิ์คุม้ ครองอะไรบ้าง มีอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตหรื อไม่
ตอบ ลิขสิ ทธิ์คุม้ ครองงานสร้างสรรค์ เช่น บทความ หนังสื อ ซอฟต์แวร์ เพลง รู ปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพข่าว ภาพยนตร์
ละคร เป็ นต้น แต่ขอ้ เท็จจริ งต่างๆ รวมทั้งข่าวประจาวันทัว่ ไปในส่วนของข้อเท็จจริ ง ที่รายงานเพียงแค่วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน
อย่างไร ไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิ ทธิ์ เราจึงสามารถเอามาใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
2. เราสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์หรื อเพลงจากอินเทอร์เน็ตมาฟังและแชร์ต่อให้เพื่อนได้ไหม
ตอบ การดาวน์โหลดถือเป็ นการทาซ้ าที่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ กรณี เว็บไซต์ลิขสิทธิ์ที่ เจ้าของลิขสิ ทธิ์อนุญาตให้
ดาวน์โหลดได้ฟรี ก็สามารถดาวน์โหลดได้ แต่ไม่สามารถแชร์ต่อได้ ส่วนกรณี เว็บไซต์ที่ให้บริ การโดยเก็บค่าใช้จ่ายในการดาวน์
โหลด เมื่อผูใ้ ช้เสี ยค่าบริ การแล้ว จึงจะดาวน์โหลดมา เพื่อรับชมหรื อรับฟังได้ แต่ไม่สามารถแชร์ต่อได้เช่นกัน
3. การก๊อปปี้ บทความหรื อรู ปภาพจากเว็บไซต์มาใส่เฟสบุ๊คของเราหรื อแชร์ต่อทางไลน์ ทาได้หรื อไม่
ตอบ บทความหรื อรู ปภาพเป็ นงานลิขสิ ทธิ์การนามาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการก๊อปปี้ หรื อแชร์ต่อ ควรพิจารณา ประกอบกับเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์น้ นั ๆ ว่าจะทาได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ถ้านามาใช้ในปริ มาณน้อย เช่น 1 ถึง 2 ภาพ
ที่ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) อย่างมีนยั สาคัญและไม่ได้เป็ นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรื อหากาไรโดยมี
การแสดงที่มาของบทความ หรื อรู ปภาพ ก็อาจถือว่าเป็ นการใช้งานลิขสิ ทธิ์ที่เป็ นธรรม (fair use) ไม่เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
4. การนางานมาใช้และเผยแพร่ โดยอ้างอิงที่มาหรื อให้เครดิตผูส้ ร้างสรรค์เพียงพอหรื อไม่ที่จะไม่ถือเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์
ตอบ การนางานมาใช้และเผยแพร่ ตอ้ งอ้างอิงที่มาหรื อให้เครดิตเสมอ จึงจะไม่ถือเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และต้องเป็ นกรณี ที่ไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานลิขสิ ทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิของเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์เกินสมควรด้วย
5. การแฮ็กหรื อหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานลิขสิ ทธิ์ เช่น รู ปภาพหรื อคลิปวีดิโอ บนอินเทอร์เน็ต และลบ
ลายน้ าดิจิทลั ออก และปรับแต่งรู ปภาพหรื อคลิปวีดิโอและโพสต์ไว้บน เว็บไซต์ของเรา มีความผิดอย่างไร และมีโทษเท่าใด
ตอบ การแฮ็กหรื อหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานลิขสิ ทธิ์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าการกระทา ดังกล่าวอาจจูงใจหรื อ
ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิของนักแสดง ถือว่ามีความผิดฐานละเมิด มาตรการทางเทคโนโลยี และหากทาการลบลาย
น้ าดิจิทลั ออกโดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าการกระทานั้นอาจจูงใจ ให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรื อปกปิ ดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถือว่ามี
ความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริ หารสิ ทธิ
ส่วนการปรับแต่งรู ปภาพหรื อคลิปวีดิโอของผูอ้ ื่นและโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
นั้น มีความผิดฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์โดยการดัดแปลงและเผยแพร่ งานลิขสิ ทธิ์ นั้นต่อสาธารณชน โทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ปรับ
20,000 บาทถึง 200,000 บาท เพื่อการค้า 100,000 ถึง 800,000 บาท หรื อจาคุก 6 เดือนถึง 4 ปี หรื อทั้งจาทั้งปรับ โทษฐานละเมิด
ข้อมูลการบริ หารสิ ทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีปรับ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท เพื่อการค้า ปรับ 50,000 ถึง 400,000 บาท
หรื อจาคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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6. การก๊อปปี้ ภาพหรื อบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในลักษณะอย่างไรจึงจะต้องขออนุญาตเจ้าของ ลิขสิ ทธิ์ และอย่างไรจึง
ไม่ตอ้ งขออนุญาต
ตอบ กรณี ที่ตอ้ งขออนุญาตเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เช่น การนาภาพหรื อบทความนั้นไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น กรณี ที่ไม่ตอ้ งขอ
อนุญาตเจ้าของลิขสิ ทธิ์ตอ้ งเป็ นการใช้ในปริ มาณพอสมควร เช่น นามาใช้ในการวิจยั หรื อศึกษางานซึ่งไม่ใช่เพื่อหากาไร ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรื อญาติสนิท ใช้ในการติชม วิจารณ์ หรื อ
แนะนาผลงานโดยมีการรับรู ้ถึงความเป็ น เจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนั้น ใช้ในการเสนอข่าวทางสื่ อสารมวลชนโดยมีการรับรู ้ความ
เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนั้น และใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
7. การทาบล็อกแล้ว embed โพสต์ของยูทูปมาไว้ที่บล็อกของเรา ถือเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อไม่
ตอบ การทาบล็อกแล้ว embed โพสต์ของยูทูปมาไว้ที่บล็อกของเรา ถือเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ เนื่องจากการกระทาดังกล่าวถือ
เป็ นการทาซ้ างานลิขสิทธิ์ในบล็อกและถือเป็ นการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนด้วย ซึ่งสิ ทธิในการทาซ้ าและสิ ทธิในการเผยแพร่ งาน
ลิขสิ ทธิ์ต่อสาธารณชน เป็ นสิ ทธิแต่เพียง ผูเ้ ดียวของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในกรณี ของการแชร์ลิงค์ (link) เพื่อแนะนาและบอกที่มา
ของเว็บไซต์ ก็อาจไม่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์
8. หากซื้อซีดีเพลง หนังสื อ หรื อรู ปภาพมาอย่างถูกต้อง เมื่อใช้แล้วจะนาออกขายต่อได้หรื อไม่ หรื อกรณี ซื้อโดยดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์เพลงจากเว็บไซต์ จะขายต่อได้หรื อไม่
ตอบ การซื้อซีดีเพลงหรื อรู ปภาพ ผูซ้ ้ือได้มาซึ่งกรรมสิ ทธิ์ในแผ่นซีดีหรื อรู ปภาพนั้น จึงสามารถนาออก ขายต่อได้ แต่ผซู ้ ้ือไม่
สามารถทาสาเนางานเพื่อออกขายได้ เนื่องจากสิ ทธิในการทาซ้ าและการนาออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเป็ นสิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สาหรับกรณีการซื้อมาโดย วิธีการดาวน์โหลดนั้น เป็ นการที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิ (License)
ดังนั้น ไม่สามารถนาไฟล์ งานดังกล่าวออกขายต่อได้
9. ผูใ้ ห้บริ การทางอินเทอร์เน็ต (ISPs) เช่น YouTube Google True DTAC จะมีความผิดฐาน ละเมิดลิขสิ ทธิ์ดว้ ยหรื อไม่ หาก
ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตอัพโหลดหนังหรื อเพลงละเมิดลิขสิ ทธิ์
ตอบ ผูใ้ ห้บริ การทางอินเทอร์เน็ต (ISPs) ไม่ตอ้ งรับผิดฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์หากให้ความร่ วมมือกับ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ในการนางาน
ละเมิดออกจากเว็บไซต์ตามคาสัง่ ศาล
10. จะทาอย่างไรเมื่อมีคนนางานลิขสิทธิ์ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอบ เมื่อพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของลิขสิ ทธิ์อาจแจ้งเตือนให้ผกู ้ ระทาละเมิดหยุดการกระทา ดังกล่าว หรื อเจ้าของลิขสิ ทธิ์
อาจไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตารวจหรื อฟ้องร้องเป็ นคดีต่อศาล หรื ออาจขอให้มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยใช้
บริ การไกล่เกลี่ยของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อศาล
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