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บทคัดยอ
 การละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเทอรเนต็เปนปญหาสําคัญทีเ่กิดขึน้และสรางความเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธ์ิ จงึไดเกิดแนวคิด
ใหมีมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ตที่เรียกวา “มาตรการ/กลไกในการแจงใหทราบและเอาออก” 
เพือ่ใหเจาของลขิสทิธิแ์จงผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็เกีย่วกับการละเมิดลขิสทิธิข์องผูใชอนิเทอรเนต็และขอใหผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็
นําสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากอินเทอรเน็ต หรือดําเนินการตางๆ เพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาวได โดยมี
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ  อยางไรก็ตาม การใชมาตรการดังกลาวก็ไดเปนประเด็นขอถกเถียงวาเปนการคุมครองผูใช
อินเทอรเน็ตหรือไม ซึ่งบทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหกลไกการตรวจสอบความชอบธรรมของการแจง
โดยเจาของลิขสิทธิ์ตามมาตรการดังกลาวเพื่อคุมครองผูใชอินเทอรเน็ต
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Abstracts
 Copyright infringement on the internet is an important problem that happens and causes damage to 
the copyright owners. Therefore, there has been an attempt to solve the problem of copyright infringement 
on the internet, known as “the notice and takedown measure.” This measure aims at enabling the copyright 
owner to give notice to the internet service providers regarding the said copyright infringement and request 
them to remove the infringing materials from internet, or disable the public from access to such materials. 
However, this measure becomes a topic for debate as to whether it has protected the internet user. Therefore, 
this article is intended to study and analyze the mechanism for scrutinizing the legitimacy of notice made 
by the copyright owner under this measure in order to protect the internet users.  
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บทนํา
 เมื่อมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การกระทําความ
ผิดตางๆ ก็ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีดังกลาว อยางเชน การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปจจุบันนี้
ไมไดเกิดขึ้นบนพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น เชน การลักลอบ
ทําซํางานภาพยนตรลงแผนซีดี แลวจําหนายบนทางเดินเทา
ริมถนน หรือการนํางานภาพยนตรมาเผยแพรตอสาธารณชน
โดยไมไดรบัอนญุาตจากเจาของลิขสทิธิ ์แตการละเมิดลขิสทิธิ์
ไดเกดิขึน้ผานชองทางการส่ือสารทางดานเทคโนโลยีทีเ่รยีกวา 
“อนิเทอรเนต็” หรอืการละเมิดลขิสทิธิบ์นอนิเทอรเนต็  ไมวา
จะเปนการนํางานภาพยนตรมาทําซาํในรูปแบบของไฟลดิจิทัล
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ แลวจําหนาย
บนอินเทอรเน็ต หรือเผยแพรบนอินเทอรเน็ตโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ โดยการละเมิดลิขสิทธิ์
บนอินเทอรเน็ตนี้ ไดสรางความเสียหายแกเจาของลิขสิทธ์ิ
มากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการละเมิดลิขสิทธ์ิบนพ้ืนที่ทาง
กายภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทําใหการละเมิด
ลิขสิทธิ์ สามารถกระทําไดโดยงายและแพรออกไปในวงกวาง
อยางรวดเร็ว ประกอบกับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต
ก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นดวย
 ประเทศตางๆ จึงไดพยายามกําหนดมาตรการเพ่ือ
แกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความกาวหนาทางดานกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ จนกระท่ังเม่ือ ค.ศ. 1998 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดออกกฎหมายลิขสิทธิ์แหงสหัสวรรษดิจิทัลเพื่อกําหนด 
“มาตรการ/กลไกในการแจงใหทราบและเอาออก” (Notice 
and Takedown Measure) อันจะเปนการแกไขปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ตนี้ โดยภายใตมาตรการ
ดังกลาว เมื่อเจาของลิขสิทธิ์ตรวจสอบพบวาผูใชอินเทอรเน็ต
ไดละเมิดลขิสทิธ์ิในงานอันมลีขิสทิธิข์องตน หรือนาํมาเผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์ก็จะแจงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
และขอใหผู ใหบริการนําสิ่งดังกลาวออกจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต หรือดําเนินการท่ีจําเปนเพ่ือทําใหสาธารณชน
ไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาวได  หลังจากน้ัน ผูใหบริการก็จะ 
แจงใหผูใชอินเทอรเน็ตที่ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์ทราบ 
และผูใชอนิเทอรเนต็กส็ามารถโตแยงการกลาวหาของเจาของ
ลิขสิทธิ์ได กอนที่ผูใหบริการจะดําเนินการตอไป
 มาตรการในการ “แจงใหทราบและเอาออก” ไดพฒันา
มาจากการผลักดันจากเจาของลิขสิทธิ์ที่ตองการแกไขปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต และจากผูใหบริการ

อนิเทอรเนต็ท่ีไมตองการรับผดิสาํหรับการละเมิดลขิสทิธิข์อง
ผูใชอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปน
ชองทางการส่ือสารท่ีมพีืน้ทีไ่มจาํกัดและสามารถเกิดกรณีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเทอรเน็ตขามประเทศได ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงไดพยายามผลักดันใหประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
กําหนดมาตรการสําหรับการแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
เชนเดียวกัน สําหรับประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาได 
ผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อกําหนดมาตรการ
แจงและนาํสิง่ทีล่ะเมดิลขิสทิธิอ์อกจากอนิเทอรเนต็นีผ้านการ
เจรจาการคาเสรีระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
(Thailand-United States Free Trade Agreement)  ใน
เรื่องทรัพยสินทางปญญา แตจนกระทั่งบัดนี้ การเจรจา
ดังกลาวก็ยังไมมีความคืบหนา  นอกจากนั้น ประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไดผลักดันในระดับอาเซียนผานการเจรจา
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก 
(Trans-Pacifi c Strategic Economic Partnership 
Agreement) ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จมากกวา  
ดังนั้น จากการผลักดันในเวทีระหวางประเทศ  ประเทศไทย
จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการออกมาตรการเพื่อแกไขปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต และจะตองพิจารณา
มาตรการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
 เมื่อพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยที่
ใชบังคับในปจจุบันนี้ ยังไมมีการกําหนดมาตรการในการ 
“แจงใหทราบและเอาออก” เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
แตกระทรวงพาณชิย โดยกรมทรพัยสนิทางปญญาไดตระหนกั
ถึงความสําคัญของการกําหนดมาตรการดังกลาวไวใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย แต
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวไวใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติจะทําใหปรับปรุงแกไขไดยากในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  ฉะนั้น กรมทรัพยสินทาง
ปญญาจึงไดเสนอรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 เพือ่กาํหนดมาตรการดังกลาวไวเปนกรอบ
กวางๆ เทานั้น และใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อ
กําหนดรายละเอียดตอไป  อยางไรก็ตาม รางกฎหมายแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับในปจจุบัน ขณะที่
บางประเทศในอาเซียนไดกําหนดมาตรการดังกลาวใน
กฎหมายลิขสิทธิ์ของตนแลว เชน ประเทศสิงคโปร และ
เวียดนาม  ดังนั้น จึงจําเปนที่ประเทศไทยจะตองมีกฎหมาย
ฉบบันีเ้พือ่นาํมาแกไขปญหาการละเมดิลขิสทิธิบ์นอนิเทอรเนต็
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 บทความฉบับนี้จะศึกษามาตรการตามกฎหมายของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้บทบัญญตัใินกฎหมายและคําวินจิฉยั
ของศาล รวมท้ังศกึษาและวิเคราะหขอบกพรองของกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ืองดังกลาวที่ใชบังคับมาตั้งแต 
ค.ศ. 1998 เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ไดมีการ
วิพากษวิจารณเก่ียวกับการแจงของเจาของลิขสิทธิ์วาอาจจะ
เปนการแจงโดยไมสจุรติและเปนการกลาวหาผูใชอนิเทอรเนต็
โดยมิชอบ ซึ่งหากมีการนําสิ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ตเผยแพร
ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือดําเนินการเพื่อทําให
สาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาวได ก็อาจจะสงผล
กระทบตอผูใชอินเทอรเน็ต    

การส่ือสารบนอินเทอรเน็ต 
 อินเทอรเน็ตสามารถเปรียบเทียบไดกับสื่อสิ่งพิมพ
ซึ่งเปนชองทางของการเผยแพรขอมูลตางๆ แตอินเทอรเน็ต
มีขอดีกวาส่ือสิ่งพิมพมาก เพราะไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นท่ี 
ระยะเวลา และจํานวนสาธารณชนท่ีจะรับรูขอมูลตางๆ บน
อนิเทอรเน็ต ประกอบกับขอมลูทีเ่ผยแพรบนอินเทอรเน็ตนีจ้ะ
อยูในรปูแบบของงานดจิทิลั (Digital Work) ซึง่สามารถนาํมา
ทําซําหรือคัดลอกไดโดยงายและสามารถเผยแพรไปท่ัวโลก
ไดอยางรวดเร็ว (Vasudeva, 2011)  นอกจากน้ัน จะมีผูที่
เกีย่วของจาํนวน 2 กลุม ในชองทางการสือ่สารบนอนิเทอรเนต็ 
คือ (1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งจะเปนผูควบคุม ดูแล
และใหบริการแกผูใชอินเทอรเน็ตในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การทําซําและเผยแพรงานตางๆ และ (2) ผูใชอินเทอรเน็ต
ซึ่งเปนผู ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือทําซําและเผยแพรงานบน
อินเทอรเน็ต
 อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดมีกรณีที่
ผูใชอินเทอรเน็ตนํางานอันมีลิขสิทธิ์มาทําซําในรูปแบบของ
ไฟลดิจิทัล โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ แลวจําหนาย
หรือเผยแพรบนอินเทอรเน็ต การกระทําของผูใชอินเทอรเน็ตน้ี
เปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ อยางไรก็ตาม การจับกุมผู ใช
อินเทอรเน็ตที่ละเมิดลิขสิทธิ์เปนเรื่องคอนขางยาก เนื่องจาก
ผูใชอินเทอรเน็ตอาจไมเปดเผยรายละเอียดที่แทจริงเกี่ยวกับ
ตนเอง ประกอบกับสามารถใชอินเทอรเน็ตกระทําไดจาก
ทัว่ทุกมมุโลกท่ีมกีารเช่ือมตอกับเครอืขายอินเทอรเนต็ รวมท้ัง
รานคาทีใ่หบริการอินเทอรเนต็ จงึทาํใหไมสามารถระบุตัวผูใช
อินเทอรเน็ตท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิไดอยางแนนอน นอกจากน้ัน การ
จับกุมผูใชอินเทอรเน็ตจะตองตรวจสอบรายละเอียดของผูใช
อนิเทอรเนต็และสถานท่ีเพือ่ใหเกดิความชัดเจน ซึง่การดําเนิน

การดังกลาวจะตองใชเวลาและคาใชจาย จึงอาจไมคุมคา
กับการจับกุมผูที่กระทําผิดเพียงการละเมิดลิขสิทธิ์และอาจ
เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเสรีภาพในการ
แสดงออกตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตในทางกลับกัน 
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะมีรายละเอียดและการติดตอท่ี
แนนอนของผูใชอินเทอรเน็ต  อีกท้ังเปนผูควบคุม ดูแล และ
ใหบรกิารแกผูใชอนิเทอรเนต็   ดงันัน้ ในการกําหนดมาตรการ
เพื่อแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต จึงหันมา
พิจารณาผูใหบริการอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ ตั้งแตการขอ
ความรวมมอืจากผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ในการนาํสิง่ทีล่ะเมดิ
ลิขสิทธิ์ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือการเอาผิด
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

บทบัญญัติในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
 ในป ค.ศ. 1998 รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดออกกฎหมายลิขสิทธิ์แหงสหัสวรรษดิจิทัล (Digital 
Millennium Copyright Act: DMCA) โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือ
ปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธ์ิใหทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการคุมครองเจาของ 
ลิขสิทธิ์จากปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต และ
ขณะเดียวกันก็คุมครองผูใหบริการอินเทอรเน็ตจากการ
กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใชอินเทอรเน็ต (Wilson, 2010) 
ในการนีเ้พือ่ใหบรรลวุตัถุประสงคดงักลาว กฎหมายไดกาํหนด
ใหมีมาตรการในการ “แจงใหทราบและเอาออก” ดังตอไปนี้ 
 1. มาตรการในการ “แจงใหทราบและเอาออก” 
  มีการใชมาตรการน้ีกับการละเมิดลิขสิทธ์ิบน
อนิเทอรเนต็ โดยเริม่ตนเม่ือผูใชอนิเทอรเนต็กระทําการละเมดิ
ลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนการนํางานอันมีลิขสิทธิ์
มาทําซําในรูปแบบของไฟลดิจิทัลบนอินเทอรเน็ต หรือนํามา
เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์  หลังจากนั้น เจาของลิขสิทธิ์ก็จะแจงไปยัง
ผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็วาพบสิง่ละเมดิลขิสทิธิด์งักลาวปรากฏ
อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ และขอให
ผูใหบรกิาร นาํสิง่ดงักลาวออกจากเครอืขายอนิเทอรเนต็ หรอื
ดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงส่ิงดังกลาวได
 อยางไรก็ตาม กฎหมายไมไดกําหนดใหบังคับใช
มาตรการดังกลาว การนํามาตรการดังกลาวมาใชจึงเปนการ
ดําเนินการโดยสมัครใจ (Voluntary)  อยางไรก็ตาม หากผูให
บริการอินเทอรเน็ตปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยนํา
สิง่ละเมิดลขิสทิธิอ์อกจากเครือขายอินเทอรเนต็ท่ีอยูในความ-
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รับผิดชอบของตน หรือดําเนินการเพื่อทําใหผูใดไมสามารถ
เขาถงึส่ิงดงักลาวเมือ่ไดรบัแจงจากเจาของลขิสทิธิ ์ผูใหบรกิาร
อินเทอรเน็ตก็ไมตองรับผิดสําหรับการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของผูใชอินเทอรเน็ต  ในทางกลับกัน หากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตาม ก็จะไมไดรับความคุมครอง
ภายใตมาตรการดังกลาว  แตก็ยังสามารถตอสูคดีในชั้นศาล
ไดตอไป (Vasudeva, 2011)  ในทํานองเดียวกัน กฎหมายก็
ไมไดกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ตองปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกลาว เพื่อที่จะบังคับใชสิทธิในลิขสิทธิ์ของตน โดยเจาของ
ลิขสิทธิ์สามารถดําเนินการฟองรองในชั้นศาลเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใชอินเทอรเน็ตได แตการปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกลาวจะทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
เมื่อเปรียบเทียบกับการฟองรองในชั้นศาล
  นอกจากนั้น ในการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 
เจาของลิขสิทธิ์จะตองแจงตามรูปแบบ และครอบคลุมสาระ
สําคัญตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ (มาตรา 512)
  (1) จะตองทําเปนลายลักษณอักษรและสงใหกับ
ตัวแทนที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ตกําหนดไวใหเปนผูรับแจง
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  (2) จะตองมกีารลงลายมอืชือ่เปนลายลกัษณอกัษร
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
  (3) จะตองระบุงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เปนของเจาของ
ลิขสิทธิ์ใหชัดเจน
  (4) จะตองระบุงานอันมีลิขสิทธ์ิที่เจาของลิขสิทธ์ิ
อางวาเปนการนํามาใชโดยไมไดรับอนุญาต หรือเปนการทํา
ขึน้มาโดยละเมิดลขิสทิธิข์องเจาของลิขสทิธิ ์ซึง่เจาของลิขสทิธิ์
ประสงคจะใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตนําสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต และดําเนินการเพื่อทําให
สาธารณชนไมสามารถเขาถึงได  ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธิ์จะตอง
ใหขอมูลที่เพียงพอ เพื่อที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะสามารถ
ระบุตําแหนงของสิ่งดังกลาวได
  (5) จะตองระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัเจาของลขิสทิธิ์
ที่สามารถติดตอได 
  (6) จะตองระบุวาเจาของลิขสิทธิ์เชื่อโดยสุจริต 
(Good Faith Belief) วาเปนการนํางานอันมลีขิสทิธ์ิมาใชโดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจาของลิขสิทธิ์ 
หรือไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  นอกจากน้ัน จะตองระบุวา
เจาของลิขสิทธ์ิไมไดใหขอมูลท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ (Knowing Misrepresentation) ของผูใช
อินเทอรเน็ต

 (7) จะตองระบุวาการแจงมีขอมูลถูกตองครบถวน
และผูแจงเปนเจาของลขิสทิธิ ์หรอืตวัแทนเจาของลขิสทิธ์ิทีไ่ด
รับมอบอํานาจใหดําเนินการแจงดังกลาว
 หลังจากท่ีเจาของลิขสิทธ์ิไดแจงไปยังผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเก่ียวกับการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใช
อินเทอรเน็ตแลว ผูใหบริการอินเทอรเน็ตก็อาจจะนําสิ่งที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ตและดําเนินการ
เพื่อทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงได อยางไรก็ตาม ผูใช
อินเทอรเน็ตท่ีถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธ์ิ ก็สามารถสงการ
แจงโตตอบ (Counter-Notice) ไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตได 
และจะไดรับความคุมครองภายใตมาตรการดังกลาว หาก
การนําส่ิงดังกลาวออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต และดําเนินการ
เพือ่ทําใหไมสามารถเขาถงึไดนัน้ เกดิจากการทีเ่จาของลขิสทิธ์ิ
ทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
เจาของลิขสิทธิ์ไมไดเชื่อโดยสุจริตวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
กรณีนี้ ผูใชอินเทอรเน็ตก็สามารถดําเนินการฟองรองเจาของ
ลิขสิทธ์ิ และขอใหมีการนําส่ิงท่ีนําออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต
กลับมาไวในเครือขายอินเทอรเน็ตเชนเดิม  นอกจากน้ัน 
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่ผูใชอินเทอรเน็ตไดสง
การแจงโตตอบ หากเจาของลิขสิทธ์ิไมไดแจงกลับใหผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตทราบวาจะดําเนินการฟองรองผูใชอินเทอรเน็ต
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตก็จะสามารถนํา
สิ่งดังกลาวกลับมาไวใน เครือขายอินเทอรเน็ตเชนเดิม แมวา
อาจจะมีการนําออกจากเครือขายอินเทอรเน็ตแลวก็ตาม
 2. การคุมครองผูใหบริการอินเทอรเน็ต
  มาตรา 512 ของกฎหมายฉบับนี้กําหนดวา ผูให
บริการอินเทอรเนต็ไมตองรับผดิสาํหรบัการละเมิดลขิสทิธ์ิของ
ผูใชอินเทอรเน็ตในการใหบริการตางๆ โดยกฎหมาย
 (1) ใหความคุมครองสําหรับการใหบรกิารในการสง
และใหชองทางในการสงขอมูลโดยใชเครือขายอินเทอรเน็ต
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Transitory Digital Network 
Communications)  โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมตองรับผิด
สําหรับการสงขอมูลท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ หากการสงขอมูลนั้น
กระทําโดยผูใชบริการอินเทอรเน็ตหรือริเริ่มโดยผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต เปนการสงผานระบบอัตโนมัติโดยไมไดมีการ
คัดเลือกขอมูล ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมไดคัดลอกขอมูล
ดังกลาวไว และสงขอมูลผานระบบหรือเครือขายโดยไมมีการ
เปล่ียนแปลงเนื้อหา
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  (2) ใหความคุมครองสําหรับการใหบริการระบบ
หนวยเก็บความจํา (System Catching) ซึ่งหมายถึงการเก็บ
ขอมูลตางๆ ไวในเครือขายเปนการชั่วคราวเพื่อทําใหผูใช
อินเทอรเน็ต สามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวไดอยางรวดเร็ว
ในครั้งตอไป โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมตองรับผิดสําหรับ
ขอมลูทีล่ะเมดิลิขสิทธิข์องผูใชอนิเทอรเนต็ หากขอมลูดงักลาว
มีการเผยแพรและสงโดยผูใชอินเทอรเน็ต และขอมูลดังกลาว
ถูกจัดเก็บไวโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหผู ใช
อินเทอรเน็ตสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวไดอยางรวดเร็วใน
ครั้งตอไป
 (3) ใหความคุมครองผูใหบริการอินเทอรเน็ตจาก
ขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบ หรือเครือขายของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตตามคําสั่งของผูใชอินเทอรเน็ต (Hosting)  โดย
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมตองรับผิดสําหรับขอมูลท่ีละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูใชอินเทอรเน็ตซึ่งถูกจัดเก็บในระบบ หรือ
เครือขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ต หากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตไมรูวาขอมูลดังกลาวเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หรอืไมรบัรูถงึขอเทจ็จรงิ หรอืสถานการณเกีย่วกบัการละเมดิ
ลิขสิทธ์ิ หรือเม่ือไดรูถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว ก็ไดนํา
ขอมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นออกจากเครือขาย หรือดําเนินการ
เพื่อทําใหผูใดไมสามารถเขาถึงได  
 (4) ใหความคุมครองสําหรับการใหบริการอุปกรณ
ระบุตําแหนงขอมูล (Information Location Tools) เชน
เครือ่งมือคนหา (Search Engine)  โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ไมตองรับผิดสําหรับการเช่ือมโยงผูใชอินเทอรเน็ตเขากับ
เว็บไซตที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ หากผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมรูวา
ขอมลูในเวบ็ไซตดงักลาวเปนการละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืไมรบัรูถงึ
ขอเท็จจริงหรือสถานการณเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
เมื่อไดรูถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว ก็ไดนําเว็บไซตที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้นออกจากเครือขาย หรือดําเนินการเพื่อทําใหผูใด
ไมสามารถเขาถึงได  
 จากบทบัญญัติดังกลาว จึงเห็นไดวา ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตจะไมตองรับผิดกรณีที่ผูใชอินเทอรเน็ตใชบริการ
ดังกลาวขางตนในการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ หากเขาเง่ือนไข
ตามที่กฎหมายกําหนด (Threshold Requirement)  
 นอกจากน้ัน ไดมีการอธิบายถึงหนาที่ของผูให
บริการอินเทอรเน็ตในการนําสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจาก
อินเทอรเน็ตและการรับแจงจากเจาของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ
การละเมดิลขิสทิธิท์ีก่าํหนดไวในมาตรา 512 ดงันี ้(Ian, 2009)

 (1) หากผูใหบริการรูถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว
ที่อยูบนเครือขายของตน ก็จะตองนําสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธ์ินั้น
ออกจากเครือขาย หรือดําเนินการเพื่อทําใหผูใดไมสามารถ
เขาถึงสิ่งดังกลาวไดโดยทันที
  (2) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองมีตัวแทนที่
ทาํหนาทีร่บัแจงจากเจาของลขิสทิธิเ์กีย่วกับการละเมดิลขิสิทธิ ์
และจะตองมีรายละเอียดการติดตอ เพ่ือสามารถติดตอตัวแทน
ดังกลาวไดโดยทันที
  (3) เมื่อผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดรับแจงเกี่ยวกับ
การละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใชอนิเทอรเน็ตจากเจาของลิขสทิธ์ิแลว 
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองนําสิ่งท่ีละเมิดลิขสิทธ์ินั้น
ออกจากเครือขาย หรือดําเนินการเพื่อทําใหผูใดไมสามารถ
เขาถึงสิ่งดังกลาวไดโดยทันที
  (4) ผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็จะตองกาํหนดนโยบาย
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ รวมท้ังนโยบายเก่ียวกับการแจงและนําสิ่งที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต
 (5) หากเจาของลิขสิทธ์ิทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต
เขาใจผิด หรือไมเชื่อโดยสุจริตเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของผูใชอินเทอรเน็ต อันทําใหมีการนําสิ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ต
เผยแพรออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือดําเนินการเพ่ือ
ทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาวแลว เจาของ
ลิขสิทธิ์ก็จะตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูใชอินเทอรเน็ต
 
ผลกระทบตอผูใชอินเทอรเน็ต 
 เพ่ือทาํใหมาตรการในการ “แจงใหทราบและเอาออก” 
มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองสรางความรวมมือระหวาง
เจาของลิขสิทธิ์และผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่จะตองปฏิบัติ
ตอกันโดยสจุรติ (Christian, 1991) โดยเจาของลขิสทิธิจ์ะตอง
แจงขอมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์อยางถูกตอง ครบถวน 
โดยเจตนาที่ดี และไมทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดความ
เขาใจผิดเก่ียวกับการละเมิดลขิสทิธิด์งักลาว และขณะเดียวกัน 
ผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ก็จะตองดาํเนนิการตรวจสอบขอมลูที่
ไดรับจากเจาของลิขสิทธิ์ และหากผูใชอินเทอรเน็ตไดกระทํา
การละเมิดลิขสิทธิ์ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตก็จะตองนําส่ิง
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
ดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาว
ไดโดยทันที   นอกจากน้ัน การที่จะทําใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางเจาของลิขสทิธิ์และผูใหบริการอินเทอรเน็ต ก็จะตอง
ทําใหแตละฝายมีแรงจูงใจท่ีจะดําเนินการดังกลาว โดยกฎหมาย
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จะตองไมสรางภาระใหกบัฝายใดฝายหนึง่มากจนเกนิไป และ
จะตองคํานึงถึงหนาที่ที่แตกตางกันของแตละฝาย (Zarins, 
2004) เพื่อเปนการรักษาความสมดุลระหวางเจาของลิขสิทธิ์
และผูใหบริการอินเทอรเน็ต
 ในทางกลับกัน แมวามาตรการแจงนี้จะเปนการรักษา
ความสมดุลระหวางเจาของลิขสิทธ์ิและผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
แตก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูใชอินเทอรเน็ต เนื่องจาก
มาตรการดังกลาวเปนการใหเจาของลิขสทิธิเ์ปนผูประเมินและ
ตรวจสอบกอนแจงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต วาผูใช
อินเทอรเน็ตไดนํางานอันมีลิขสิทธ์ิของตนมาใชโดยไมได
รับอนุญาต หรือกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม ซึ่งเจาของ
ลิขสิทธ์ิมีเพียงภาระการพิสูจนวาตนไดเชื่อโดยสุจริตวาผูใช
อินเทอรเน็ตละเมิดลิขสิทธิ์ของตน  นอกจากนั้น การพิสูจน
ความเช่ือโดยสุจริตมีมาตรฐานคอนขางตําและเปนอัตวิสัย 
(Subjective) ประกอบกับการใชมาตรการดังกลาวไมตอง
มกีารฟองรองในชัน้ศาล   ดงันัน้ จงึทาํใหมขีอกงัวลวาเจาของ
ลิขสิทธิ์อาจจะตรวจสอบและประเมินผิดพลาดเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิดังกลาว หรืออาจไมไดตรวจสอบเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิอยางเพียงพอกอนที่แจงไปยังผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต และเม่ือผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดนําสิ่งที่ผูใช
อินเทอรเน็ตเผยแพรไว ออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ
ดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาว
แลว  กอ็าจกอใหเกดิความไมเปนธรรมแกผูใชอนิเทอรเนต็และ
กระทบตอเสรีภาพในการแสดงออกได แตขณะเดียวกัน 
เจาของลขิสทิธ์ิกลบัไมตองรับผดิชอบใดๆ ตอผูใชอนิเทอรเนต็ 
หากเจาของลิขสิทธิ์สามารถพิสูจนไดวาตนเชื่อโดยสุจริตวา
ผูใชอินเทอรเน็ตกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ แมวาเจาของ
ลขิสทิธ์ินัน้ไดตรวจสอบผดิพลาด หรอืมขีอมลูไมเพยีงพอกต็าม 
(Urban & Quilter, 2006)  นอกจากนั้น การนํามาตรการ
ดังกลาวมาใช อาจไมไดมาจากเหตุผลเพ่ือตองการยุติการ
ละเมิดลิขสทิธิบ์นอินเทอรเนต็เทานัน้ แตอาจมีเจตนาแอบแฝง
เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ เชน หยุดการวิพากษวิจารณในเรื่อง
ศาสนา นโยบาย และการเมือง หรือตองการกีดกันคูแขงทาง
ธุรกิจเขามาแขงขันบนเครือขายอินเทอรเน็ต กรณีนี้ก็จะ
สงผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผูใชอินเทอรเน็ตได
  นอกจากน้ัน แมวามาตรการดังกลาวไดกําหนดใหผูใช
อินเทอรเน็ตสามารถแจงโตตอบเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต แตในชวงระยะเวลาที่ผานมา

ผูใชอินเทอรเน็ตมีการแจงโตตอบนอยมาก จึงทําใหกระบวนการ
แจงโตตอบน้ีไมอาจนํามาใชคุมครองผูใชอินเทอรเน็ตไดมากนัก 
ยิ่งกวานั้น ภายใตมาตรการดังกลาว ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ยังสามารถยกเลิกบัญชีของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิซาํ
ไดอีกดวย (Repeat Infringer) จึงอาจทําใหผู ใหบริการ
อินเทอรเน็ตยกเลิกบัญชีของผูใชอินเทอรเน็ตตามท่ีไดรับแจง
เปนจาํนวนมากคร้ังจากเจาของลิขสทิธิก์ไ็ด  โดยไมไดพจิารณา
วาผูใชอินเทอรเน็ตไดกระทําการดังกลาวจริงหรือไม หากแต
เปนเพียงการพิจารณาจากจํานวนครั้งท่ีมีการแจงเทานั้น  
ดังนั้น การกําหนดมาตรการดังกลาวจึงมีแนวโนมที่จะให
ความคุมครองเจาของลิขสิทธิ์และผูใหบริการอินเทอรเน็ต
มากกวาผูใชอินเทอรเน็ต

การตรวจสอบความชอบธรรมของการแจง
 จากผลกระทบตอผูใชอนิเทอรเนต็ทีก่ลาวมาขางตน จงึ
มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาวามาตรการดังกลาวไดกําหนด
รองรบัการตรวจสอบความชอบธรรมของการแจงโดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ไวอยางเพียงพอหรือไม ไมวาจะเปนการกําหนดให
เจาของลิขสิทธิ์ตองเชื่อโดยสุจริต และจะตองไมทําใหผูให
บริการอินเทอรเน็ตเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูใชอินเทอรเน็ต  และที่ผานมาศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ไดมีแนวคําวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวไวแลว
 ในคดี Online Policy Group v. Diebold (2004)
บริษัท Diebold ผลิตเคร่ืองสําหรับโหวตดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Voting Machine)  โดยสวนงานภายในบริษัท
ไดสงอเีมลท่ีมเีนือ้หาแสดงความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของเครื่องดังกลาว แตอีเมลนั้นกลบัรั่วไหลไปนอกบริษัทและ
เผยแพรบนอินเทอรเน็ต  ตอมาไดมีนักศึกษา 2 ราย นําอีเมล
ดังกลาวมาเผยแพรตอบนเว็บไซตของตน และทายที่สุด
หนังสือพิมพออนไลนไดนําอีเมลดังกลาวจากเว็บไซตของ
นกัศกึษามาเปนขอมลูในการเขยีนบทความเพือ่วพิากษวจิารณ
การทํางานของบริษัท Diebold  ซ่ึงหลังจากน้ัน บริษัท Diebold 
กไ็ดแจงไปยงัผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ของนกัศกึษาและเจาของ
หนังสือพิมพออนไลนวา นักศึกษาและหนังสือพิมพทําการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากนําขอมูลในอีเมลมาเผยแพรโดย
ไมไดรับอนุญาตจากบริษัท Diebold ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์  
อยางไรก็ตาม  ในคดีน้ี นักศึกษาและเจาของหนังสือพิมพออนไลน
ก็ไดโตแยงวาเจาของลิขสิทธิ์ทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต
เขาใจผิดวาตนละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งท่ีตนไมไดละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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เนื่องจากการนําขอมูลในอีเมลดังกลาวมาเผยแพร เขาขาย
การใชที่เปนธรรม (Fair Use) ซึ่งทําใหนักศึกษาและเจาของ
หนังสือพิมพออนไลนสามารถนําขอมูลในอีเมลดังกลาวมา
ใชไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของลขิสทิธิ ์และไมเปนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ
 ในคดีน้ี ศาลไดพิจารณาเร่ืองความเช่ือโดยสุจริตโดยใช
มาตรฐานวญิชูน (Reasonable Person) วาเจาของลขิสทิธิ์
เชื่อโดยสุจริตอยางมีเหตุมีผลหรือไม โดยศาลไดวินิจฉัยวา
การนาํขอมูลในอีเมลมาใช เขาขายการใชทีเ่ปนธรรม ประกอบ
กับบริษัท Diebold ก็ไดยอมรับดวยวาเปนการใชที่เปนธรรม  
นอกจากนัน้ บรษิทั Diebold กไ็มเคยย่ืนฟองผูใชอนิเทอรเนต็
วาละเมิดลิขสิทธิ์ของตน กรณีนี้จึงเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความไมแนใจของเจาของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูใชอินเทอรเน็ต  ดังนั้น บริษัท Diebold จึงไมไดเชื่อโดย
สุจริตวานักศึกษาและเจาของหนังสือพิมพละเมิดลิขสิทธิ์
ของตน และบรษิทั Diebold กไ็ดทาํใหผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็
เขาใจผิด โดยเจตนาเก่ียวกบัการละเมิดลขิสทิธิด์งักลาว ซึง่คาํ
วินิจฉัยในคดีนี้กลายเปนบรรทัดฐานสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต
ที่จะตอสูการแจงที่ไมชอบธรรมจากเจาของลิขสิทธิ์
 อยางไรก็ตาม  ในคดีตอมา ก็ไดมีการกลับคําวินิจฉัย
ดังกลาว โดยศาลไดวินิจฉัยวาการเช่ือโดยสุจริตจะตองพิจารณา
จากตัวเจาของลิขสทิธิห์รอืเปนอตัวสิยั ไมใชมาตรฐานวิญชูน 
เชน ในคดี Rossi v. Motion Pictures Association of 
America (2004)  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดปดเว็บไซตของ 
Rossi  ชื่อวา “www.Internetmovies.com” หลังจากท่ีได
มีการแจงจากสมาคมภาพยนตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Motion Pictures Association of America) ซึง่เปนเจาของ
ลิขสิทธิ์วา Rossi ไดนําวิดีโอภาพยนตรของสมาคมภาพยนตร
มาเผยแพรในเว็บไซตโดยไมไดรับอนุญาต โดยทําใหผูใช
อนิเทอรเนต็รายอืน่สามารถดาวนโหลดภาพยนตรดงักลาวจาก
เว็บไซตของตนได  และในเว็บไซตดังกลาว ก็ไดมี Link ที่ใช
ถอยคําวา “Full Length Downloadable Movies” และ 
“NOW DOWNLOADABLE”  นอกจากนัน้ Rossi กไ็ดนาํภาพ
ของภาพยนตรดงักลาวมาเผยแพรในเวบ็ไซต เพ่ือแสดงใหเหน็
วาเว็บไซตของตนมีภาพยนตรดังกลาวท่ีผูใชอินเทอรเน็ต
สามารถดาวนโหลดได จากขอเท็จจริงดังกลาวน้ี ทาํใหเจาของ
ลิขสิทธ์ิเช่ือวา Rossi ไดละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพยนตรของตน 
ทั้งที่อันแทจริงแลว เว็บไซตดังกลาวไมไดนําวิดีโอภาพยนตร
ของสมาคมภาพยนตรมาเผยแพรแตอยางใด นอกจากน้ัน
ถอยคําวา “Full Length Downloadable Movies” และ
“NOW DOWNLOADABLE” ทีป่รากฏบนเวบ็ไซตนัน้ เปนการ

อางโดยไมเปนความจริง และเจาของลิขสิทธิ์มิไดตรวจสอบ
เว็บไซตดังกลาวโดยละเอียด โดยพิจารณาเพียงแตถอยคํา
และรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต แลวสรุปวาเว็บไซตดังกลาว
เผยแพรภาพยนตรของสมาคมภาพยนตร กรณีนี้ Rossi จึง
โตแยงวาเจาของลิขสิทธิ์ไมไดเชื่อโดยสุจริตในการแจงผูให
บรกิารอนิเทอรเนต็ เนือ่งจากเจาของลขิสทิธิย์งัไมไดตรวจสอบ
เว็บไซตโดยละเอียด จึงไมมีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปวา Rossi 
ไดละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตรของสมาคมภาพยนตร  
อยางไรก็ตาม ในคดีนี ้ศาลไดวนิจิฉยัวาการพิจารณาวาเจาของ
ลิขสิทธ์ิเช่ือโดยสุจริตหรือไมนั้น จะพิจารณาจากภาวะจิตใจ
ของเจาของลขิสทิธิ ์หรอืเปนอตัวสิยัเทานัน้ เนือ่งจากกฎหมาย
ใชคําวา “เชื่อโดยสุจริต” ซึ่งหมายถึงความเชื่อจริงๆ ของ
เจาของลิขสิทธิ์ ไมจําเปนตองเปนความเชื่อที่เปนเหตุเปนผล  
ในทํานองเดียวกัน การพิจารณาวาเจาของลิขสิทธิ์ทําใหเกิด
ความเขาใจผิดโดยเจตนาเก่ียวกับการละเมิดลขิสทิธิห์รอืไมนัน้ 
ก็จะพิจารณาจากภาวะจิตใจของเจาของลิขสิทธิ์หรืออัตวิสัย
ดวย
 ในคดี Dudnikov v. MGA Entertainment Inc. 
(2005)  ผูใชอินเทอรเน็ต 2 ราย คือ Karen และ Michael 
ไดขายหมวกบนเว็บไซต eBay  โดยบนหมวกดังกลาวมีคําวา 
“Bratz” ปรากฏอยู  ซึ่งเปนคําที่ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ของเจาของลิขสิทธิ์  หลังจากนั้น เจาของลิขสิทธิ์ก็ไดแจง
ผูใหบรกิารวา Karen และ Michael กระทําการละเมิดลขิสทิธิ์
และขอใหผูใหบรกิารเวบ็ไซตยตุกิารใหบรกิารแก Karen และ 
Michael ในการจําหนายหมวกบนเว็บไซต อยางไรก็ตาม 
Karen และ Michael ก็ไดฟองเจาของลิขสิทธิ ์วาแจงให
ผูใหบริการยุติการใหบริการแกตนโดยมิชอบ เนื่องจากตนได
ซ้ือหมวกท่ีมีคําวา “Bratz” ดังกลาวจากตัวแทนเจาของลิขสิทธ์ิ
ที่ถูกตอง ซึ่งภายใตหลักการวาดวยการระงับสิ้นไปของสิทธิ 
เมื่อเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเจาของลิขสิทธิ์ไดจําหนาย
หมวกดังกลาวแลว เจาของลิขสิทธิ์ก็ไมมีสิทธิที่จะหามมิให
ผูซื้อนําหมวกดังกลาวมาจําหนายตอไป เนื่องจากสิทธิในการ
จําหนายของเจาของลิขสิทธิ์ไดระงับสิ้นไปหลังจากที่มีการ
จาํหนายครัง้แรกแลว (First-sale Doctrine)  จงึทาํให Karen 
และ Michael สามารถจําหนายหมวกดังกลาวไดโดยไมเปน
การละเมิดลิขสิทธ์ิ  ดังน้ัน การท่ีเจาของลิขสิทธ์ิแจงผูใหบริการ
วา Karen และ Michael กระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิ และขอให
ผูใหบริการเว็บไซตยุติการใหบริการแก Karen และ Michael 
นั้น จึงเปนการกระทําโดยเจตนาที่ไมสุจริต  อยางไรก็ตาม 
ศาลไดวินิจฉัยวาการพิสูจนวาเจาของลิขสิทธิ์เชื่อโดยสุจริต
หรือไม จะพิจารณาจากภาวะจิตใจของเจาของลิขสิทธ์ิหรือ
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เปนอัตวิสัย ซึ่งในคดีนี้ ศาลไดกลาววาเจาของลิขสิทธิ์เช่ือโดย
สจุรติวา Karen และ Michael ไมมสีทิธใินการจาํหนายหมวก
ดังกลาว และไดละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์ จึงทําให
เจาของลิขสิทธิ์ไมตองรับผิดสําหรับการแจงนั้น  นอกจากน้ัน 
เมือ่เจาของลขิสทิธิไ์ดเชือ่โดยสจุริตเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์
เจาของลิขสิทธิ์ก็ไมไดทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดความ
เขาใจผดิในการยตุกิารใหบรกิารแก Karen และ Michael ดวย
 ในคดี UMG Recordings v. Augusto (2008)  ผูใช
อินเทอรเน็ต Augusto ไดจําหนายแผนซีดีเพลงบนเว็บไซต eBay 
โดยแผนซีดีดังกลาวเปนแผนที ่ทํามาเพื ่อโฆษณาเพลง
(Promotional CD)  ซึง่ไมมกีารจาํหนาย และเจาของลขิสทิธิ์
อนุญาตใหนําแผนซีดีดังกลาวมาใชเพ่ือการสวนตัวเทานั้น
หลังจากนั้น เจาของลิขสิทธิ์ไดแจงผูใหบริการวา Augusto 
ละเมดิลขิสทิธิใ์นการนาํแผนซดีดีงักลาวมาจาํหนาย เนือ่งจาก
แผนซีดีดังกลาวไมไดมีเพื่อการจําหนาย และเจาของลิขสิทธ์ิ
ไดอนุญาตใหนําแผนซีดีดังกลาวมาใชเพ่ือการสวนตัวเทานั้น 
เจาของลิขสิทธิจ์งึขอใหผูใหบรกิารเว็บไซตยตุกิารใหบรกิารแก 
Augusto ในการจําหนายแผนซีดีดังกลาวบนเว็บไซต  อยางไรก็ตาม 
Augusto กโ็ตแยงวาเจาของลขิสทิธิม์เีจตนาทาํใหผูใหบรกิาร
อินเทอรเน็ตเกิดความเขาใจผิดในขอเท็จจริงเก่ียวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากอันแทจริงแลว แผนซีดีที่ Augusto 
นํามาจําหนายน้ัน Augusto ไดซื้อมาจากรานคาแหงหน่ึง
กรณีนี้จึงไมใชการท่ีไดแผนซีดีดังกลาวมาโดยไมเสียคาใชจาย 
จึงทําให Augusto มีสิทธิที่จะนําแผนซีดีดังกลาวมาจําหนาย
ตอได  ซ่ึงในคดีน้ี ศาลไดยอมรับวา เม่ือ Augusto ไดซ้ือแผนซีดี
มาแลว  Augusto ก็มีสิทธิท่ีนําแผนซีดีดังกลาวมาจําหนายตอไป
ภายใตหลักการจําหนายคร้ังแรก  เชนเดียวกับคดี Dudnikov  
อยางไรก็ตาม ศาลไดวินิจฉัยวาเจาของลิขสิทธิ์ไมไดมีเจตนา
ทาํใหผูใหบรกิารเขาใจผดิเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์เนือ่งจาก
เจาของลิขสิทธ์ิเช่ือจริงๆ วา Augusto ไมมีสิทธิท่ีจะนําแผนซีดี
ดังกลาวมาจําหนาย  ประกอบกับเจาของลิขสิทธ์ิไมรูวาขอเท็จจริง
วามีรานคานําแผนซีดีดังกลาวมาจําหนายใหกับ Augusto
ทั้งที่เปนแผนซีดีที่เจาของลิขสิทธิ์ไมไดจําหนาย โดยในคดีนี้ 
ศาลก็ไดเนนยําวาการพิจารณาวาเจาของลิขสิทธิ์ทําใหเกิด
ความเขาใจผิดโดยเจตนาและมีความเชื่อโดยสุจริตหรือไม จะ
ตองพิจารณาจากส่ิงทีเ่จาของลิขสทิธิเ์ชือ่จริงๆ ไมไดพจิารณา
โดยใชมาตรฐานวิญูชน
 ในคดี Lenz v. Universal Music Corporation 
(2008)  ผูใชอินเทอรเน็ตชื่อวา Lenz ไดนําวิดีโอมาเผยแพร
บนเว็บไซต YouTube โดยวิดีโอดังกลาวแสดงการเตนของ
ลูกชายวัย 1 ขวบประกอบกับเพลง “Let’s Go Crazy” ซึ่งมี

ความยาว 20 วินาที และ Lenz ต้ังใจท่ีจะเผยแพรวิดีโอดังกลาว
ใหเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวรับชมเทานั้น  อยางไรก็ตาม 
บริษัทเพลงที่เปนเจาของลิขสิทธิ์เพลง “Let’s Go Crazy” 
ไดแจงผูใหบริการวา Lenz ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากเปนการ
นําเพลงมาเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตและขอใหผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตนําวิดีโอดังกลาวออกจากเว็บไซต หลังจากนั้น 
Lenz ไดฟองบริษัทเพลงวาทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเขาใจผิด
โดยเจตนาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทําใหมีการนําวิดีโอ
ดังกลาวออกจากเว็บไซต เนื่องจากบริษัทเพลงรูหรือควรรูวา
การนาํเพลง “Let’s Go Crazy” มาเผยแพรไมเปนการละเมดิ
ลิขสิทธิ์เพราะนํามาใชเพียง 20 วินาทีเทานั้น  และ Lenz ก็
ตั้งใจท่ีจะเผยแพรวิดีโอดังกลาวใหเพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัวรับชมเทานั้น ซึ่งเปนการนํามาใชที่เขาขายการใชที่
เปนธรรม   นอกจากนั้น จากการที่บริษัทเพลงไมไดพิจารณา
เรือ่งหลกัการใชทีเ่ปนธรรม กแ็สดงวาบรษิทัไมไดเชือ่โดยสจุรติ
ในการแจงผูใหบริการอินเทอรเน็ต
 ในคดนีี ้ศาลไดวนิจิฉยัวากฎหมายไดกาํหนดใหเจาของ
ลิขสิทธิ์ตองพิจารณาหลักการใชที่เปนธรรมดวย เพื่อที่จะ
พิสูจนวาตนไดเช่ือโดยสุจริตวาขอมูลท่ีนํามาเผยแพร ซ่ึงอางวา
ละเมิดลขิสิทธ์ินัน้ไมไดรบัอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ ตวัแทน
เจาของลขิสทิธิ ์หรอืไมไดรบัอนญุาตตามกฎหมาย ซึง่หลกัการ
ใชท่ีเปนธรรมน้ี เปนการไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  นอกจากน้ัน 
ศาลไดวินิจฉัยวาเจาของลิขสิทธิ์จะตองตรวจสอบในเบ้ืองตน
เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์กอนท่ีจะแจงผูใหบริการวา ผูใช
อินเทอรเน็ตกระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิ และขอใหผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตนําส่ิงท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิออกจากเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงส่ิง
ดังกลาวได  ฉะน้ัน การท่ีเจาของลิขสิทธ์ิจะสามารถอางถึงความ
เชื่อโดยสุจริต เจาของลิขสิทธิ์ก็จะตองเชื่อโดยสุจริตวาส่ิงที่
ตนอางวาละเมดิลขิสทิธิน์ัน้ไมไดรบัอนญุาตตามกฎหมายดวย 
กลาวคือ จะตองพิจารณาวากฎหมายไดอนุญาตส่ิงดังกลาว
หรือไม รวมทั้งหลักกฎหมายเรื่องการใชที่เปนธรรมและ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งการกําหนดใหเจาของ
ลิขสิทธิ์จะตองพิจารณาถึงกฎหมายดังกลาวนี้ จะเปนการ
รักษาความสมดุลระหวางเจาของลิขสิทธิ์ที่ตองการจะใหมี
การนาํสิง่ทีล่ะเมดิลขิสทิธิอ์อกจากเครอืขายอนิเทอรเนต็ หรือ
ดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถเขาถึงสิ่งดังกลาว
ไดโดยเร็ว และการคุมครองประโยชนของผูใชอนิเทอรเนต็จาก
การนาํสิง่ดงักลาวออกไป หรอืการทาํใหสาธารณชนไมสามารถ
เขาถึงสิ่งดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอยางเพียงพอ (Wilson, 
2010)  อยางไรก็ตาม ในคดีนี ้ศาลไดวนิจิฉยัวา เจาของลิขสทิธ์ิ
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เขาใจผดิวาการนาํวดิโีอดงักลาวมาเผยแพรไมเขาขายการใชที่
เปนธรรม เนือ่งจากไมรูขอเทจ็จรงิทัง้หมด จงึทาํใหผูใหบรกิาร
อินเทอรเน็ตเขาใจผิดไปดวย แตก็ไมไดเปนการกระทําโดย
เจตนา  นอกจากน้ัน การพิจารณาวาการกระทําใดเขาขายการใช
ท่ีเปนธรรมหรือไมน้ันเปนเร่ืองยาก จึงทําใหกฎหมายในเร่ืองน้ี
ไมมคีวามแนนอนและชัดเจน  ดงันัน้ การท่ีเจาของลิขสทิธิไ์มรู
วาการเผยแพรวิดีโอดังกลาวเขาขายการใชท่ีเปนธรรม จึงเปนเร่ือง
ท่ีสามารถเขาใจได และเจาของลิขสิทธิ์ไมไดทําใหผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเกิดความเขาใจผิดในเร่ืองดังกลาวโดยเจตนา

บทวิเคราะห
 จากท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา ท่ีผานมามีคําวินิจฉัย
ในคดี Diebold เพียงคําวินิจฉัยเดียว ที่ศาลไดวินิจฉัยให
เจาของลิขสิทธิ์ตองรับผิด เนื่องจากเจาของลิขสิทธิ์ไมเชื่อโดย
สุจริตในการแจงผูใหบริการอินเทอรเน็ตเก่ียวกับการละเมิด
ลขิสทิธิข์องผูใชอนิเทอรเนต็ หรอืทาํใหผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็
เกิดความเขาใจผิดโดยเจตนาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ดังกลาว เนื่องจากการท่ีจะพิสูจนวาเจาของลิขสิทธิ์ไมเชื่อ
โดยสุจริต หรือทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดความเขาใจผิด
โดยเจตนาเปนเรือ่งยาก ซึง่จะตองพจิารณาจากภาวะจติใจของ
ตัวเจาของลิขสิทธ์ิเอง ไมไดใชมาตรฐานวิญูชน  ดังน้ัน แมวา
จะมีขอเท็จจริงหรือหลักกฎหมายท่ีบอกวาการกระทําของผูใช
อินเทอรเน็ตไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ แตเจาของลิขสิทธิ์ก็ได
แจงผูใหบรกิารอินเทอรเนต็ วาผูใชอนิเทอรเนต็นัน้กระทําการ
ละเมิดลขิสทิธิ ์กไ็มอาจถือไดวาเจาของลิขสทิธิไ์มเช่ือโดยสุจรติ
หรือทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดความเขาใจผิดโดยเจตนา
หากเจาของลขิสทิธิไ์มรูหรอืเขาใจผดิเกีย่วกบัขอเทจ็จรงิ หรอื
หลักกฎหมายดังกลาว และเช่ือโดยสุจริตวาผูใชอินเทอรเน็ต
กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว  อยางไรก็ตาม เจาของ
ลิขสิทธ์ิไดทําการแจงเปนจํานวนมาก โดยมีประมาณหลายลาน
คําแจง  นอกจากน้ัน ไดมีผลการศึกษาปรากฏวา 1 ใน 3 ของ
การแจงดงักลาวมขีอมลูทีบ่ดิเบอืน (Urban & Quilter, 2006)
 ในลําดบัตอไป จะเปนการวิเคราะหจากคําวนิจิฉยัของ
ศาลเก่ียวกับการกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ตองเชื่อโดยสุจริต 
 1. พื้นฐานขอเท็จจริงสําหรับความเชื่อโดยสุจริต 
ในการพิสจูนความเช่ือโดยสจุรติของเจาของลิขสทิธิ ์มปีระเด็น
ที่จะตองพิจารณาวาเจาของลิขสิทธิ์จะตองดําเนินการใดบาง
กอนแจงผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยถือวาเจาของลิขสิทธิ์
ไดเชื่อโดยสุจริตแลว และไมทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต
เกดิความเขาใจผดิ  ซึง่ในคด ีRossi ศาลไดวนิจิฉยัวาความเชือ่
โดยสจุรติของเจาของลิขสทิธิน์ีจ้ะตองพจิารณาจากภาวะจิตใจ

ของเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น (Williams, 2007) โดยเจาของ
ลิขสิทธิ์ไมจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลทั้งหมดในเว็บไซต
โดยละเอียด รวมถึงขอเท็จจริงและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อจะแสดงวาเจาของลิขสิทธิ์เช่ือโดยสุจริต หากแตเจาของ
ลิขสิทธิ์จะตองดําเนินการตรวจสอบในเบื้องตน และเช่ือโดย
สุจริตเทาน้ัน  ท้ังน้ี คําวินิจฉัยดังกลาวก็ยังไมมีความชัดเจนวา
การตรวจสอบในเบ้ืองตนน้ีจะตองเปนการตรวจสอบในระดับใด
  ในคดี Rossi เจาของลิขสิทธิ์ไดแจงผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต วา Rossi ไดนําวิดีโอภาพยนตรของสมาคม
ภาพยนตรมาเผยแพรในเว็บไซตโดยไมไดรับอนุญาต โดยให
ผูใชอินเทอรเน็ตรายอ่ืนสามารถดาวนโหลดภาพยนตรดังกลาว
จากเว็บไซตของตน และในเว็บไซตดังกลาว ก็มี Link ที่ใช
ถอยคําวา “Full Length Downloadable Movies” และ 
“NOW DOWNLOADABLE” ประกอบกับ ก็ไดนําภาพของ
ภาพยนตรดังกลาวมาเผยแพรไวในเว็บไซต เพื่อแสดงใหเห็น
วาเว็บไซตของตนมีภาพยนตรดังกลาวท่ีผูใชอินเทอรเน็ต
สามารถดาวนโหลดได  อยางไรก็ตาม Rossi ก็ไดโตแยงวา
อันแทจริงแลว เว็บไซตดังกลาวไมไดนําวิดีโอภาพยนตรของ
สมาคมภาพยนตรมาเผยแพรแตอยางใด  นอกจากนัน้ ถอยคาํ
วา “Full Length Downloadable Movies” และ “NOW 
DOWNLOADABLE” ที่ปรากฏบนเว็บไซตนั้น เปนการอาง
โดยไมเปนความจริง ซึ่งหากเจาของลิขสิทธิ์กด Link ตรง
ถอยคําดังกลาว ก็จะพบวาเว็บไซตดังกลาวไมไดเผยแพร
ภาพยนตรของเจาของลิขสิทธิ์แตอยางใด  ดังนั้น เจาของ
ลขิสทิธิจ์งึยงัไมไดตรวจสอบอยางเพยีงพอทีจ่ะแสดงใหเหน็วา
เจาของลิขสิทธิ์เชื่อโดยสุจริตเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของ 
Rossi  
  ทั้งนี้ จากคําวินิจฉัยของศาลที่บอกวาเจาของ
ลิขสิทธิ์ไดเช่ือโดยสุจริตแลวจากการพิจารณาขอมูลท่ีปรากฏ
บนเว็บไซต และเปนสิง่ท่ีเจาของลิขสทิธิเ์ช่ือจรงิๆ เกีย่วกบัการ
ละเมิดลขิสทิธิน์ี ้จงึอาจกลาวไดวาการพิจารณาเร่ืองความเช่ือ
โดยสุจริต ไมจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการ 
ละเมดิลขิสทิธิโ์ดยละเอยีด แมวาอาจจะสามารถตรวจสอบได
ไมยาก  อยางเชน การเขาไปกด Link ตรงถอยคําที่ปรากฏบน
เว็บไซต แตปจจัยสําคัญที่สุดซ่ึงจะเปนตัวกําหนดวาเจาของ
ลิขสิทธิ์เชื่อโดยสุจริตหรือไมนั้น จะเปนความเชื่อของเจาของ
ลขิสทิธิเ์องโดยแท  กลาวคอื ลาํพงัเพยีงการตรวจสอบเว็บไซต
โดยกวางๆ เทานั้น ก็สามารถเปนการเพียงพอแลว  พื้นฐาน
ขอเท็จจริงที่ทําใหเจาของลิขสิทธิ์เชื่อโดยสุจริต (Factual 
Basis for Good-Faith Belief) ไมจําเปนตองปรากฏใน
รายละเอียด



55    ปที่ 34 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

 2. พื้นฐานของกฎหมายสําหรับความเช่ือโดยสุจริต
  ในการพิจารณาความเช่ือโดยสุจริตของเจาของ
ลขิสทิธิ ์ไดมปีระเดน็วาความเชือ่ดงักลาวจะตองอยูบนพืน้ฐาน
ของกฎหมายหรอืไม  กลาวคอื เจาของลขิสทิธิจ์ะตองพจิารณา
วาการกระทําของผูใชอินเทอรเน็ตเขาขายการใชที่เปนธรรม 
หรอืขอยกเวนการละเมิดลขิสทิธิอ์ืน่ๆ เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเหน็ถึง
ความเช่ือโดยสุจริตของเจาของลิขสิทธ์ิหรือไม ซึ่งในเร่ืองน้ี
อาจจะตองพิจารณาตามแตละกรณี เชน ในกรณีของการใช
ที่เปนธรรม หากพิจารณากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การพิจารณาวา การกระทาํใดเขาขายเปนการ
ใชที่เปนธรรมหรือไม จะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
 (1) วัตถุประสงคและลักษณะของการใช
 (2) ธรรมชาติของงานอันมีลิขสิทธิ์
 (3) ปริมาณและความสําคัญของสัดสวนของงานที่
นํามาใชเมื่อเปรียบเทียบกับงานท้ังหมด
 (4) ผลกระทบตอตลาดที่จําหนายงานอันมีลิขสิทธิ์
ดังกลาว
 ในคดี Rossi ไมไดมีการกลาวถึงการใชที่เปนธรรม 
เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการอางถึง เปนการเผยแพร
งานภาพยนตรโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งจะทําใหสาธารณชน
ในวงกวางสามารถรับชมงานดังกลาวไดโดยไมตองซ้ือ และจะ
สงผลกระทบตอเจาของลิขสิทธิ์เปนอยางมาก และอาจทําให
เจาของลิขสิทธิ์ไมสามารถจําหนายงานภาพยนตรดังกลาวได  
อยางไรก็ตาม ในคด ีLenz ไดมกีารอางหลกัการใชทีเ่ปนธรรม 
เนื่องจากการกระทําในคดีดังกลาวเปนเพียงการนําเพลงท่ีมี
ลิขสิทธ์ิมาเผยแพรโดยมีความยาวเพียง 20 วินาที  ประกอบกับ
เสียงของเพลงก็มีคุณภาพตําเม่ือเปรียบเทียบกับเพลงที่
จาํหนายในตลาด  จงึไมสามารถนําเพลงท่ีมคีวามยาวเพียง 20 
วินาทีนี้มาทดแทนเพลงท่ีจําหนายในตลาดได  นอกจากน้ัน 
เพลงดังกลาวเปนการนํามาใชเพื่อการรับชมรับฟงเฉพาะใน
กลุมครอบครัวหรือเพื่อนเทานั้น ซึ่งไมไดมีผลกระทบตอ
เจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร จึงถือวากรณีดังกลาวเปนการ
นํามาใชอยางเปนธรรม
  นอกจากนัน้ เรือ่งขอยกเวนการละเมดิลขิสทิธิอ์ืน่ๆ 
เชน การระงับส้ินไปของสิทธิในลิขสิทธ์ิ หรือหลักการจําหนาย
คร้ังแรกดังที่ปรากฏในคดี Augusto ก็สามารถนํามาใชอางได
เฉพาะกบัการกระทาํทีเ่ปนการจาํหนายเทานัน้  อยางไรกต็าม 
ในคดีดังกลาว ศาลก็ไมไดกําหนดวาเจาของลิขสิทธ์ิจะตอง
พิจารณาหลักการใชที่เปนธรรมหรือขอยกเวนการละเมิด
ลขิสิทธิ ์เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเห็นถึงความเช่ือโดยสุจริตของเจาของ
ลิขสิทธิ์กอนที่จะแจงผูใหบริการอินเทอรเน็ต  เนื่องจากศาล

มองวาความเช่ือโดยสุจริตน้ีไมข้ึนอยูกับวาเจาของลิขสิทธ์ิ
ไดพิจารณาหลักการใชที่เปนธรรม หรือขอยกเวนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ดังกลาวหรือไม  ดังนั้น แมวาเจาของลิขสิทธิ์ไมได
พิจารณาหลักกฎหมายดังกลาวทั้งที่จริงแลว อาจจะสามารถ
ยกขึน้มาตอสูในชัน้ศาลไดกต็าม กไ็มไดหมายความวาเจาของ
ลิขสิทธ์ิไมไดเช่ือโดยสุจริต เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีกลาวอาง  
ทั้งนี้ ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถยกหลักการใชที่เปนธรรม หรือ
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ึนมาตอสูในช้ันศาล เพ่ือพิสูจนวา 
การกระทําของตนไมไดเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และขอใหผู
ใหบริการอินเตอรนาํสิง่ท่ีเอาออกไปจากเครือขายอินเทอรเน็ต
กลับมาไวเชนเดิม หรือดําเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนสามารถ
เขาถึงสิ่งดังกลาวไดเชนเดิม
 3. ภาระการพิสูจนเกี่ยวกับความเชื่อโดยสุจริต
 ประเด็นตอมาท่ีจะตองพิจารณา คือ ภาระการ
พสิจูนวาเจาของลิขสทิธิเ์ชือ่โดยสุจรติหรือไมควรเปนของผูใด
ระหวางเจาของลิขสิทธิ์หรือผูใชอินเทอรเน็ตที่ถูกกลาวหาวา
ละเมดิลขิสทิธิ ์ซึง่หากพจิารณาจากคาํวนิจิฉัยในคดทีีก่ลาวมา
ขางตน ยงัไมมคีวามชดัเจนในเรือ่งนี ้ อยางไรกต็าม นกัวชิาการ
ไดใหความเห็นวาเจาของลิขสิทธิ์ควรจะตองพิสูจนวาตนเช่ือ
โดยสุจริตหรือไม เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ตจะไมสามารถ
ทราบขอเท็จจริงวาเจาของลิขสิทธิ์ไดดําเนินการอยางไรบาง
ในการตรวจสอบเก่ียวกับการละเมิดลขิสทิธ์ิ  นอกจากน้ัน หาก
มีการโตแยงในเรื่องนี้ เจาของลิขสิทธิ์ก็มีขอมูลเพียงพอที่จะ
สามารถอธิบายศาลถึงท่ีมาและเหตุผลท่ีตนเช่ือโดยสุจริตเก่ียวกับ
การละเมดิลขิสทิธิดั์งกลาว ประกอบกบัในการพสิจูนความเชือ่
โดยสจุรตินี ้ศาลกพ็จิารณาจากภาวะจติใจของเจาของลิขสทิธิ์
หรือเปนอัตวิสัยอยูแลวดวย ไมไดพิจารณาจากขอโตแยงของ
ผูใชอินเทอรเน็ต

บทสรุป
 ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะบนพ้ืนที่
ทางกายภาพเทานั้น แตไดขยายไปถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ
บนอินเทอรเน็ตดวย ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหมี
มาตรการในการ “แจงใหทราบและเอาออก” เพื่อเปนการ
แกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต โดยมาตรการ
ดังกลาวมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ
 (1) มาตรการดังกลาวเร่ิมตนข้ึนเม่ือผูใชอินเทอรเน็ต
กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนการ
นํางานอันมีลิขสิทธิ์มาทําซําในรูปแบบของไฟลดิจิทัล
บนอินเทอรเน็ต หรือนํามาเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์  หลังจากนั้น เจาของ
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ลขิสิทธิก์จ็ะแจงไปยงัผูใหบรกิารอินเทอรเนต็ วาพบส่ิงละเมิด
ลิขสิทธ์ิดังกลาวปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตของผูให
บรกิาร และขอใหผูใหบรกิารนําสิง่ดงักลาวออกจากเครือขาย
อนิเทอรเนต็ หรือดาํเนินการเพ่ือทําใหสาธารณชนไมสามารถ
เขาถึงสิ่งดังกลาวได
 (2) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมตองรับผิดฐานสําหรับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ของผูใชอินเทอรเน็ตในการใหบริการตางๆ 
รวมถึงปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว
 นอกจากนั้น ในการแจงเจาของลิขสิทธิ์ตองเชื่อโดย
สจุรติวาผูใชอนิเทอรเนต็นาํงาน อนัมลีขิสทิธิม์าใชโดยไมไดรบั
อนญุาตจากเจาของลิขสทิธิ ์ตวัแทนเจาของลิขสทิธิ ์หรอืไมได
รับการอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกับเจาของลิขสิทธิ์ไมมี
เจตนาทีจ่ะทาํใหผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็เขาใจผดิเกีย่วกบัการ
ละเมดิลิขสิทธิด์งักลาวของผูใชอนิเทอรเนต็  อยางไรกต็าม การ
ตรวจสอบความชอบธรรมสําหรับการแจงจากเจาของลขิสทิธิ์
ยงัไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอและอาจเกดิความผดิพลาดขึน้ได 
เน่ืองจากท่ีผานมา การพิจารณาวาเจาของลิขสิทธ์ิเช่ือโดยสุจริต
หรอืไม ทาํใหผูใหบรกิารเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ จะตองพิจารณาจากภาวะจิตใจของเจาของลิขสิทธิ์
และเปนอัตวิสัย  ดังนั้น การพิจารณาเร่ืองความเช่ือโดยสุจริต
ไมจาํเปนทีจ่ะตองตรวจสอบขอมลูเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิ์
โดยละเอียด แมวาอาจจะสามารถตรวจสอบไดไมยาก แต
ปจจัยสําคัญที่สุดซึ่งจะเปนตัวกําหนดวาเจาของลิขสิทธิ์เชื่อ

โดยสุจริตหรือไมนั้น จะเปนความเชื่อของเจาของลิขสิทธ์ิเอง
โดยแท แตก็ควรเปนความเชื่อที่เปนเหตุเปนผล เนื่องจาก
มาตรการดังกลาวไมไดคุมครองเฉพาะเจาของลิขสทิธิแ์ละผูให
บริการอินเทอรเน็ตเพียงเทาน้ัน แตควรคุมครองผูใชอินเทอรเน็ต
ดวย ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะความเชื่อโดยสุจริตโดยไมได
พจิารณาหลกัความเปนเหตเุปนผลแลว กจ็ะเปนการรบัฟงจาก
ความเช่ือของเจาของลิขสิทธ์ิ โดยไมจําเปนวาความเช่ือดังกลาว
เปนเหตุเปนผลหรือไม กรณีนี้ก็อาจสงผลกระทบตอผูใช
อินเทอรเน็ตได เนื่องจากเจาของลิขสิทธ์ิก็จะสามารถอางได
โดยตลอดวาตนไดเช่ือโดยสุจริตแลว
  ภายใตความเคล่ือนไหวในทางระหวางประเทศท่ีผลัก
ดันใหมีการกําหนดมาตรการดังกลาว ตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยก็ไมสามารถหลกีเลีย่งทีจ่ะ
นาํมาตรการดังกลาวมากําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย 
แตจากการศึกษามาตรการตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกอบกับคําวินิจฉัยของศาล  พบวายังมีขอ
บกพรองเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบธรรมสําหรับการแจง
จากเจาของลิขสิทธิ์ เนื่องจากลําพังเพียงการพิสูจนความเช่ือ
โดยสุจริต และการทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยเจตนาน้ัน
เปนมาตรฐานท่ีตาํเกินไป และควรพจิารณาดวยความเปนเหตุ
เปนผล เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของผูใชอินเทอรเน็ต 
ไปพรอมกับการคุมครองเจาของลิขสิทธิ์ และผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตดวย    
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