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บทคัดยอ 

สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิดในเรื่องความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน
สรางสรรครวมกันโดยนําการสรางสรรคงานรวมกันของเว็บไซตวิกิพีเดียมาเปนกรณีศึกษา โดยได
ศึกษาบทบัญญัติตามกฎหมายไทยและตางประเทศเกี่ยวกับงานสรางสรรครวมกัน เพื่อที่จะนํามาใช
พิจารณาถึงแนวทางและหลักเกณฑที่เหมาะสมในการกําหนดวาบุคคลใดสมควรที่จะเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรครวมกันนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑในการให
ความคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย ทั้งนี้ขอมูลที่นํามาใช
ทําการศึกษานั้นมาจากบทความในอินเทอรเน็ต ตําราวิชาการภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จาก
การศึกษาวิจัยพบวาแนวคิดงานสรางสรรครวมกันนี้ เริ่มไดรับความนิยมอยางแพรหลายภายใต
เครือขายอินเทอรเน็ต การใหความคุมครองแกงานสรางสรรครวมกันบนที่ปรากฏบนเครือขาย
ดังกลาวก็ควรจะปรับใหเขากับพฤติกรรมของผูใชงานโดยคํานึงพิจารณาถึงรูปแบบความกาวหนา
ของเทคโนโลยีนั้นดวย ซึ่งเงื่อนไขการคุมครองลิขสิทธิ์แกงานสรางสรรครวมกันนั้นไดถูก
กําหนดใหอยูภายใตเงื่อนไขของขอเท็จจริงที่วา ผูสรางสรรครวมเหลานั้นไดรูอยูแลวในขณะที่
สรางงานวาเปนงานที่ต้ังใจหรือเจตนารวมงานกันที่จะใหผลงานนั้นกลายเปนงานเดียวเชนนี้จึง   
จะถือวาเปนงานที่สามารถคุมครองลิขสิทธิ์งานที่มีผูสรางสรรคหลายคนได 
 
ABSTRACT 

This research studies the concept of ownership of collaborative work, presenting the 
Wikipedia website as a study case. The focus is on Thailand and the Foreign Country Act 
on co-copyright regulations. This Act gives an idea and solutions regarding ownership 
rights in a collaborative work setting. We also study the protection of the copyright 
regulations for Internet and domestic and international textbooks. In our research we 
found that the idea of co-creating copyright works is popular and shows throughout the 
Internet network. The protection of joint authorship on Internet needs to be adjusted to the 
needs of the creators which depend on the applied technology. The term of protection 
must conform with the creator’s knowledge of the copyright work being created by him 
and the co-creator(s), which constitutes one copyright work. If all of this would be 
complied with, the protection of the copyright work can be enforced. 

 
 

 
 

 
 



บทนํา 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตชวยใหผูคนซึ่งไมวาจะอยู ณ สถานที่แหงใด
ทั่วทุกมุมโลกก็สามารถที่จะติดตอสื่อสารกันไดอยาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น และทําใหมนุษยสามารถรับรูขาวสาร
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และนับวาเปนปจจัย
สําคัญที่กอใหเกิดสังคมในรูปแบบใหมที่เรียกวา สังคม
ขอมูลขาวสาร (Information Society) มีบุคคลจํานวนมากที่
ใหความสําคัญกับการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อ
ประโยชนในการคนหาแลกเปลี่ยนขอมูลความรูในเรื่อง
ตางๆ แตการคนหาขอมูลโดยผานทางระบบอินเทอรเน็ต
นั้นก็ยังมีจุดออนที่เปนปญหาสําคัญคือ ปญหาเรื่องการ
เช่ือมโยงของขอมูลอาจที่ไมเปนไปอยางตอเนื่องหรือใน
บางครั้งผลขอมูลที่แสดงออกมานั้นอาจไมตรงกับขอมูลที่
บุคคลนั้นตองการทราบ เพื่อเปนทางออกในการลดทอน
ความลําบากในการคนหาขอมูลทางอินเทอร เน็ตแก
ผูใชงานจึงไดมีการสรางฐานขอมูลออนไลนเพื่อรวบรวม
รายละเอียดเนื้อหาขอมูลความรูที่เกี่ยวของหรือเปนเรื่อง
เดียวกันเขาไวดวยกัน 

การรวบรวมขอมูลหรือฐานขอมูลเปนสิ่งที่มีความ 
สําคัญเนื่องจากตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะและการ
ลงทุนสูงทั้งในดานทรัพยากรบุคคลและดานการเงิน ซึ่ง
โดยหลักการพื้นฐานแลวบุคคลที่ไดลงทุนลงแรงเชน     
นั้นควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และการคุมครอง
ฐานขอมูลนั้นก็เปนงานที่กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
ของไทยยอมรับใหสามารถไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์1 แตเนื่องจากเหตุผลสําคัญที่วาการรวบ 
รวมเนื้อหาเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลนั้นตองมีการลงทุนสูง 
ดังนั้น ในปจจุบันจึงไดเกิดแนวความคิดที่มีลักษณะของ
การเปดเสรีใหบุคคลทั่วไปซึ่งเปนผูใชบริการเองสามารถ
เขามามีสวนรวมในการจัดทําเนื้อหาดวย ผลงานที่ไดจึงเกิด
จากการที่ทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรคขอมูลเหลา 
นั้นรวมกัน (Collaborative Work) ตัวอยางที่แสดงใหเห็น
ไดอยางชัดเจนที่สุดถึงการเติบโตอยางรวดเร็วของฐาน-
ขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตประเภทนี้ ไดแก  
 

                                                            
1 มาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

การเติบโตของเว็บไซตวิกิพีเดีย (Wikipedia) ซึ่งมีลักษณะ
เปนการจัดทําสารานุกรมออนไลน โดยจะเห็นไดวาใน
ปจจุบันวิกิพีเดียไดรับความนิยมเปน 1 ใน 10 เว็บไซตที่มีผู
เขาชมมากที่สุดในโลก2 แตการรวบรวมขอมูลหรือฐาน-
ขอมูลในลักษณะนี้ไดกอใหเกิดประเด็นปญหาที่นาสนใจ
เปนอยางมากวาใครคือผูที่เหมาะสมจะเปนเจาของลิขสิทธิ์
ในงานสรางสรรคช้ินดังกลาว ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความซับ 
ซอนในกระบวนการสรางสรรคงานที่มีรูปแบบแตกตางไป
จากการรวบรวมขอมูลในอดีตทําใหในทางปฏิบัติแลวเปน
การยากที่จะสามารถกําหนดใหเห็นไดอยางชัดเจนวาใคร
คือเจาของลิขสิทธิ์ที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี้
เว็บไซตวิกิพีเดียไดจัดทําขอมูลไวหลายภาษาซึ่งหนึ่งใน
นั้นก็มีภาษาไทยรวมอยูดวย ดังนั้น ปญหาในเรื่องนี้จึงเปน
เรื่องที่สมควรจะนํามาพิจารณาเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจน เพื่อ 
ที่จะใหความคุมครองทางกฎหมายแกเจาของลิขสิทธิ์ได
อยางชอบธรรมอันเปนไปตามเหตุผลของการใหความคุม 
ครองทรัพยสินทางปญญา 

 
1. ลักษณะของวิกิพีเดีย 

วิกิพีเดีย (Wikipedia) คือ โครงการสารานุกรมเสรีที่
อยูในรูปของฐานขอมูลในระบบเว็บไซตวิกิพีเดียเปนการ
รวบรวมงานเขียนหรือบทความที่เขียนขึ้นโดยอาสาสมัคร 
(บุคคลทั่วไป) จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบุคคลทุกวัยทุกสังคม
ก็สามารถที่จะเขียนบทความลงในวิกิพีเดียได โดยปกติ
แลวเนื้อหาบทความที่ถูกสรางสรรคขึ้นในวิกิพีเดียเปนงาน
ที่สามารถไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ประ 
เภทงานวรรณกรรมได แตเนื่องจากวิกิพีเดียนั้นมีลักษณะ
เปนสารานุกรมออนไลนที่ทุกคนสามารถรวมกันแกไข
ปรับปรุงไดซึ่งการกระทําดังกลาวยอมขัดกับหลักการคุม 
ครองงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผลงานทั้งหมดใน    
วิกิพีเดียจึงตองอาศัยการคุมครองในรูปแบบเฉพาะที่แตก 
ตางจากการคุมครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปดังนี้ 

                                                            
2 การจัดอันดับเว็บยอดนิยมทั่วโลก [online], 15 มีนาคม 2551. 

แหลงที่มา http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikipedia. 
org? range=5y&size=large&y=t 



 
ภาพจาก http://www.wikipedia.org/ 

 
เนื้อหาบทความที่สรางสรรคในวิกิพีเดียทุกช้ินไดรับ

การคุมครองโดยสัญญาอนุญาตใหใชเอกสารเสรีของกนู 
(GNU Free Documentation License ยอวา GFDL)3 ซึ่งสัญญา 
อนุญาตประเภทนี้เปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิชนิดหนึ่งที่
พัฒนาโดยมูลนิธิซอฟตแวรเสรี (Free Software Foundation 
หรือ FSF)4 

ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู เปนสัญญา   
ที่เกิดขึ้นภายใตโครงการกนูอันเปนโครงการพัฒนาระบบ 
ปฏิบัติการโดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติ 
การทั้งระบบเพื่อใหเปนซอฟตแวรเสรีที่ทุกคนสามารถ
นําไปใช แกไขปรับปรุง หรือจําหนายฟรีโดยไมตองเสีย

                                                            
3 Wikipedia:About [online], 15 March 2008. Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: About #Wiki-
pedia_history 

4 สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู [online], 15 มีนาคม 2551. 
แหล งที่ ม าhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0% 
B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B
8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%
81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8
0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%
E0%B8%B9 

คาลิขสิทธิ์5 ทั้งนี้สัญญาอนุญาตที่สําคัญของโครงการกนู
นั้น ไดแก 

- สัญญาอนุญาตการเผยแพรของสาธารณชนกนู 
(GNU General Public License ยอวา GNU GPL หรือ GPL) 
เปนสัญญาอนุญาตเพื่อใชสําหรับซอฟตแวรเสรีซึ่งเริ่มตน
ใชเมื่อป ค.ศ. 1991 และเปนสัญญาที่ไดรับความนิยมสูง
ที่สุดในปจจบุัน6  

- สัญญาอนุญาตใหใชเอกสารเสรีของกนู (GNU Free 
Documentation License ยอวา GFDL) เปนสัญญาอนุญาต
เพื่อใชสําหรับเนื้อหาเอกสารขอมูลที่ถูกเขียนลงในโปร- 
แกรมซอฟตแวรของกนู 

สัญญาอนุญาตใหใชเอกสารเสรีของกนู มีลักษณะ 
เปดกวาง หรือเรียกวาลิขซาย (copyleft) กลาวคือ เปนการ
อนุญาตใหผูอื่นสามารถนําขอมูลสวนใดสวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดไปใชไดฟรี โดยมีเงื่อนไขวาผลงานที่สรางใหมตอง
ใชสัญญาอนุญาตใหใชเอกสารเสรีของกนูเชนกัน ผลงานที่
สรางใหมนั้นสามารถใชในเชิงพาณิชยได แตถามีการขาย
                                                            

5 GNU Free Documentation License [online], 15 March 
2008. Available from http://en.Wikipedia .org/wiki/ GNU_ 
Free_Documentation_License 

6 GNU General Public License [online], 15 March 2008. 
Available from http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General 
_Public_License 



เปนจํานวนมากก็จะตองมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้สัญญา
อนุญาตใหใชเอกสารเสรีของกนูครอบคลุมสําหรับคูมือ
คอมพิวเตอร ตํารา และแหลงอางอิงอื่นทั้งในการเรียนการ
สอนและการทํางาน7 ทั้งนี้ วิกิพีเดียนับไดวาเปนแหลง 
ขอมูลที่ใหญที่สุดที่อยูภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเอกสาร
เสรีของกน8ู  

กลาวโดยสรุป คือ ผูที่รวมเขียนวิกิพีเดียจะตองผูกพัน
ภายใตสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู  อันเปนการ
อนุญาตใหผูรวมเขียนวิกิพีเดียแตละคนยังคงมีสิทธิ์ในงาน
ที่ตนเองสรางสรรคขึ้นแตในขณะเดียวกันก็ยังอนุญาตให
ผูอื่นนํางานนั้นไปตอยอดและแจกจายงานตอยอดนั้นได
โดยดังเดิมแตมีเงื่อนไขวาจะตองใหเครดิตกับเจาของงาน
และงานที่ไดรับการปรับปรุงตอยอดออกไปนั้นจะตองใช
สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูดวยเชนเดียวกัน ซึ่ง
สัญญาอนุญาตนี้ทําใหรับประกันไดวาวิกิพีเดียจะถูกแกไข
และนําไปใชงานไดอยางเสรีและเทาเทียมกัน 
 
2. การใหคุมครองลิขสิทธ์ิในงานสรางสรรครวม 
กันในกรณีวิกิพีเดีย 

วิกิพีเดียเปนสารานุกรมออนไลนที่มีประสิทธิภาพอัน
สงผลใหงานที่ปรากฏในวิกิพีเดียประกอบดวยงานอันมี
ลิขสิทธิ์หลายประเภทประกอบรวมอยูซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ของผลงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น เพื่อคุมครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทตางๆที่ปรากฏในวิกิพีเดียและ
การกระทําตางๆ ที่วิกิพีเดียไดกระทําเพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแกการใชงานจึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงการคุมครอง
งานและการกระทําที่ปรากฏในแตละสวนดังตอไปนี้ 
 

2.1 การคุมครองเว็บไซตวิกิพีเดีย 
เว็บไซต (Website) เปนการแสดงขอมูลบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ซึ่งการทําเว็บไซตจะตองนําเอาขอมูลมา

                                                            
7 สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู [online], 15 มีนาคม 2551. 

แหลงที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0% 
B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B
8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%
81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8
0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%
E0%B8%B9 

8 เร่ืองเดียวกัน 

จัดเรียงโดยใชภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา HTML (Hyper 
Text Markup Language) โดยในแตละหนาของขอมูลจะ
ถือเปน 1 HTML page ผูที่ทําการจัดเรียง HTML ตองใช
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบจัดเรียงขอมูลเพื่อให
ไดหนาเว็บไซตตามรูปแบบที่ตนตองการ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามหลักเกณฑของกฎหมายลิขสิทธิ์แลวยอมเห็นไดวาการ
ที่ผูสรางสรรคไดทําการออกแบบหนาเว็บดวยตนเองโดยที่
มิไดเปนการลอกเลียนงานของบุคคลอื่น และหากผูสราง 
สรรคนั้นไดบันทึกผลงานการออกแบบหนาเว็บของตนลง
ในวัสดุอยางหนึ่งอยางใดที่สามารถนํามาแสดงซ้ําไดแลวก็
ยอมถือไดวาเปนการแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอยาง
ใดอันเปนเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดแลว9 ดังนั้น หาก
เกิดกรณีที่บุคคลอื่นกระทําการลอกเลียนรูปแบบการ
จัดเรียง HTML ดังกลาวจากเว็บไซตตนแบบและนําไป   
ใชโดยไมไดรับอนุญาตจากผูออกแบบ อันไดแกการทํา
เว็บไซตเลียนแบบ (Mirror Site) เชนนี้ยอมเปนการกระทํา
อันละเมิดลิขสิทธิ์แลว 

วิกิพีเดียทํางานของดวยระบบซอฟตแวรที่ ช่ือวา 
“มี เดียวิกิ” ซึ่งในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ .  2537 
มาตรา 4 ไดนิยามวา “โปรแกรมคอมพิวเตอร หมายความ
วา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอม-
พิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหได 
รับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอรในลักษณะใด” จะเห็นไดวาโปรแกรมคอม-
พิวเตอรนั้นมีความหมายที่แคบกวาคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
โดยคอมพิวเตอรซอฟตแวรนั้นไดครอบคลุมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย เนื่องจากซอฟตแวรเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
สติปญญาของมนุษย ซึ่งโปรแกรมซอฟตแวรที่เปนคําสั่ง 
เพื่อแสดงผลเปนที่ปรากฏขึ้นเปนเว็บไซตสามารถไดรับ
ความคุมครองลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรมไดตามมาตรา   
4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ไดกําหนดตามบท 
 

                                                            
9 Gerald R. Ferrera, Stephen D. Lichtenstain, Margo E. 

K. Reder, Ray August, Willaim T. Schiano, Cyberlaw: Text 
and Case (Ohio:Shepherd Inc., 2001), 68. 



นิยามความหมายของวรรณกรรมไวโดยกําหนดใหหมาย 
ความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรไวดวย10 

 
2.2 การคุมครองการรวบรวมขอมูลหรือฐานขอมูลใน 

วิกิพีเดีย 
การใหความคุมครองแกงานรวบรวมขอมูลหรือฐาน 

ขอมูลนั้นนับไดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งแกงานประ- 
เภทสารานุกรมอันมีลักษณะเปนการรวบรวมขอมูลความรู
จํานวนมากเขาไวดวยกัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวการคุมครอง
งานในลักษณะดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามกฎ-
หมายโดยอาจไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์
หรืออาจไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายเฉพาะ (Sui 
Generis) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับหลักเกณฑตามกฎหมายของแต
ละประเทศเปนสําคัญ 

ศาลสหรัฐฯไดตีความอยางเครงครัดเกี่ยวกับขอบเขต
การใหความคุมครองแกงานรวบรวมขอมูลภายใตกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ โดยงานที่จะไดรับความคุมครองนั้นจะตองเปน
งานที่มีการคัดเลือกหรือจัดลําดับแลวจึงจะถือวางานสราง 
สรรคที่ริเริ่มขึ้นเองและปฏิเสธแนวคิด การใชระดับหยาด
เหงื่อแรงงาน (Sweat of the Brow) มาเปนเกณฑพิจารณา11 
ดังนั้น หากผลงานใดที่ไมปรากฏวามีการคัดเลือกหรือจัด 
ลําดับเกิดขึ้นก็ยอมไมถือวาเปนงานสรางสรรคที่ริเริ่มขึ้น
เอง จึงไมเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาใหความคุมครองอยาง
ฐานขอมูลได 

สวนในประเทศไทยนั้น หลักเกณฑในการพิจารณา
เพื่อคุมครองงานรวบรวมหรือประกอบเขาดวยกันไวใน
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งคําวา 
“รวบรวม” ไดแก การนํางานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวมารวบ 
รวมเขาดวยกัน แตยังคงสภาพและเอกภาพของตัวเองไว 
ฉะนั้น จะเห็นไดวาสารานุกรมเปนสิ่งที่สามารถไดรับ
ความคุมครองประเภทงานรวบรวมหรือฐานขอมูลภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์ไดเพราะสารานุกรมเกิดจากการนําผลงาน

                                                            
10 มาตรา 4 “วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุก

ชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย        
สุนทรพจน และใหหมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

11 บัณฑิต  หลิมสกุล, ขอบเขตการคุมครองโปรแกรมคอม-       
พิวเตอรภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ: จุฬา-          
ลงกรณมหาวิทยาลัย,2547 ), 318. 

แตละช้ินมาคัดเลือกหรือจัดลําดับเนื้อหาขอมูลจนเกิดเปน
งานใหมและไดรับความคุมครองแยกตางหากจากงานเดิม 
ทั้งนี้ตามมาตรา 12 ผูที่จะไดลิขสิทธิ์จากการนําลิขสิทธิ์
ของผูอื่นมารวบรวมหรือประกอบเขาดวยกันตองใชความรู
ความสามารถหรือความวิริยะอุตสาหะในระดับหนึ่ง โดย
มิใชมีลักษณะเปนการลอกเลียนงานอันเปนลิขสิทธิ์ของ
ผูอื่น12 

การคุมครองการรวบรวมขอมูลหรือฐานขอมูลของ
สหภาพยุโรปนั้นมีการคุมครองภายใตกฎหมายเฉพาะที่
แยกออกมาจากกฎหมายลิขสิทธิ์อันไดแก ขอกําหนดวา
ดวยการคุมครองฐานขอมูล ทั้งนี้เหตุผลสําคัญที่สหภาพ
ยุโรปไดกําหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองฐานขอมูล
แยกจากหลักเกณฑการคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์    
ก็เพราะสหภาพยุโรปได เล็งเห็นถึงคุณคาและการใช
ประโยชนในทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับขอมูลออนไลนนั้น13 
โดยสหภาพยุโรปใหความสําคัญวาการลงทุนจัดทําฐาน-
ขอมูลถือไดวาเปนการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (Substantial 
Investment) ซึ่งเกิดจากการลงทุนในการประกอบขึ้น การ
ตรวจสอบหรือการแสดงผลของขอมูลที่รวบรวม โดย
พิจารณาจากการประเมินคาของแรงงานที่ใชเพื่อคัดเลือก
และรวบรวมขอมูลนั้นหรือจากปริมาณการลงทุนที่อางอิง
ไดจากการตรวจสอบฐานขอมูลนั้น14 

เมื่อเปรียบเทียบกับการคุมครองการรวบรวมขอมูล
ภายใตกฎหมายเฉพาะของสหภาพยุโรปกับการคุมครอง
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลวนั้น
จะเห็นวา การคุมครองฐานขอมูลภายใตกฎหมายเฉพาะ
ของสหภาพยุโรปนั้นมีการขยายความคุมครองออกไป
กวางกวาการใหคุมครองฐานขอมูลภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ตอง
มีการพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑวางานที่สมควรจะ
ไดรับความคุมครองนั้นจะตองเปนงานที่เกิดจากความคิด

                                                            
12 คําพิพากษาฎีกาที่ 6528/2546 
13 Lionel M. Lavenue, Database Rights and Technical 

Data Rights: The Expansion of Intellectual Property for The 
Protection of Databases, Copyright (c) 1994 Boston 
University International Law Journal Boston University 
International Law Journal, Spring, 1994. 

14 Rebecca Lubens, Survey of Developments in European 
Database Protection, Copyright (c) 2003 Berkeley 
Technology Law Journal Berkeley Technology Law Journal, 
2003. 



ริเริ่มสรางสรรค (Originality) อันเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญ
ของงานอันมีลิขสิทธิ์มาเกี่ยวของ  ซึ่งแทจริงแลวการ
กําหนดใหความคุมครองแกงานประเภทนี้สมควรที่จะใช
มาตรฐานที่ลดต่ําลงมาอันไดแก “เกณฑการใชความรู
ความสามารถหรือความวิริยะอุตสาหะในระดับหนึ่ง โดย
มิใชเปนการลอกเลียนงานอนัมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นนั้น” นาจะ
สมควรกวา ทั้งนี้ก็เพราะทางปฏิบัติในยุคปจจุบันขอมูลนับ
ไดวาเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิ่งในทางการคา ดังนั้น เพื่อ
ความเหมาะสมแลวการกําหนดขอบเขตเพื่อการคุมครอง
แกงานที่เกิดจากการคัดเลือกหรือจัดลําดับขอมูลก็ควร
พิจารณาจากการลงทุนลงแรงของผูสรางสรรคเปนหลักไม
วาจะเปนการลงทุนดานการเงิน ทักษะ แรงงาน ความคิด
หรือความพยายามมาเปนเกณฑสําคัญ หรือในบางกรณีอาจ
มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกการ
รวบรวมขอมูลซึ่งมีอยู เปนจํานวนมากซึ่งวิกิพีเดียเองก็
เชนกันที่ไดมีการนําเอาโปรแกรมซอฟตแวรที่มี ช่ือวา 
“มีเดียวิกิ” เพื่อใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกหรือจัด 
ลําดับเนื้อหาขอมูลที่มีอยูอยางมหาศาลในเว็บไซตวิกิพีเดีย 
ทั้งนี้ซอฟตแวรดังกลาวก็ถูกนํามาใชเพื่อเปนเครื่องมือชนิด
หนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสรางสรรคในการนํามา 
ใชสําหรับการคัดเลือกหรือการจัดลําดับขอมูลเทานั้น ผู
สรางสรรคก็ยังมีความจําเปนที่จะตองลงทุนลงแรงเพื่อ
กอใหเกิดงานขึ้น ดังนั้น หากการจัดลําดับหรือการคัดเลือก
ขอมูลถูกพิจารณาภายใตเงื่อนไขดังที่กลาวมาแลว ผูสราง 
สรรคก็ยอมสมควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในงานประเภทงานรวบรวมหรือฐานขอมูลภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์ได 

2.3) การเชื่อมโยงขอมูล  
การเชื่อมโยงขอมูล (Data Link) หรือลิงค เปนเครื่อง 

มือที่ชวยใหผูใชงานสามารถเชื่อมโยงจากขอมูลจากเว็บ-
ไซตหนาหนึ่งๆ ไปยังหนาอื่นๆ ได การลิงคนี้อาจมีไดสอง
ลักษณะดวยกัน คือ ประเภทแรกเปนลิงคเพื่อเช่ือมโยง
ขอมูลไปยังหนาอื่นภายในเว็บไซตวิกิพีเดียเอง  และ
ประเภทที่สองจะเปนการลิงคเพื่อเช่ือมโยงไปยังหนาอื่น
ซึ่งเปนขอมูลที่อยูนอกเว็บไซตวิกิพีเดีย ซึ่งกรณีการลิงค
เพื่อเช่ือมโยงไปยังหนาอื่นที่อยูนอกเว็บไซตวิกิพีเดียแลว
สิ่งที่ตองพิจารณาตอไปก็คือ ประเภทของการเชื่อมโยง

ขอมูล โดยวิธีการลิงคของเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถ
แบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก15 

1. การลิงคไปสูหนาแรกซึ่งเปนหนาโฮมเพจของ
เว็บไซต (Surface Linking) 

2. การลิงคขามหนาที่เปนโฮมเพจไปยังหนาที่ในอยู
ภายในของเว็บไซต (Deep Linking) 

3.  การทําเฟรมมิ่ง (Framing) อันเปนการทํากรอบ
ของเว็บเพจในรูปแบบของการจํากัดขอบเขต ซึ่งกรอบดัง 
กลาวมักจะบรรจุสัญลักษณและรายละเอียดตางๆ ของ
เว็บไซต 

4. การลิงคแบบฝง คือ การแทรกเว็บเพจอื่นลงในเว็บ
เพจที่ทําการลิงคโดยวิธีการเปลี่ยนรหัสที่อยูในรูปแบบ 
HTML ใหแสดงผลเปนรูปภาพ (Inlining or Embedded 
Links) 

 
โดยหลักทั่วไปแลวการเชื่อมโยงขอมูลโดยวิธีการลิงค

นั้นสามารถทําไดโดยอิสระ ผูสรางลิงคไมจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการขออนุญาตจากผูเปนเจาของเว็บไซตเพื่อทําการ
เช่ือมโยง ทั้งนี้ก็เพราะในทางปฏิบัตินั้นการเชื่อมโยงขอมูล
บนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นถือวาไดรับอนุญาตโดยปริยาย 
(Imply License) จากผูเปนเจาของเว็บไซตอยูกอนแลว16 
แตอยางไรก็ดี ขอบเขตของการอนุญาตโดยปริยายเพื่อ
สรางการเชื่อมโยงโดยวิธีการลิงคนั้นมิไดรวบถึงการเชื่อม 
โยงโดยการลิงคแบบ Deep Link อันเปนเทคนิคหนึ่งของ
ไฮเปอรลิงคดวยซึ่งการลิงคในรูปแบบดังกลาวนั้นเปนการ
ลิงคไปยังหนาเว็บที่เปนขอมูลนั้นโดยตรง ทั้งนี้แมวา    
การเชื่อมโยงขอมูลแบบ Deep Link จะชวยใหผูใชงาน
อินเทอรเน็ตสามารถประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลได 
แตหากมองในแงของผูเปนเจาของเว็บไซตแลวโดยทั่วไป
ทุกๆ  เ ว็บไซตก็ยอมตองการที่จะใหผูใชบริการเขาสู
เว็บไซตทางหนาโฮมเพจกอนการเชื่อมโยงไปยังขอมูลใน
หนาอื่นๆ เพราะการที่ผูใชบริการขามหนาโฮมเพจยอมทํา
ใหผูใหบริการเว็บไซตตองขาดรายไดจากการโฆษณา อัน
เปนการกระทําที่เปนการขัดขวางผลประโยชนหรือรายได
ที่เว็บไซตดังกลาวควรจะไดรับเมื่อมีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต

                                                            
15 Alain Strowel * and Nicolas Ide, Liability with 

Regard to Hyperlinks [Online], 24 Colum. VLA J. L. & 
Arts 403, 412-13 (2001). 

16 Ibid. 



ตน17 ดังนั้น การเชื่อมโยงขอมูลแบบ Deep Link ยอมถือได
วาเปนการทําลายเจตนาของเจาของเว็บไซตที่ประสงคให
ผูใชอินเทอรเน็ตเขาไปยังหนาโฮมเพจเพื่อเช่ือมโยงเขาสู
ขอมูลตางๆ ที่อยูภายในเว็บไซต ซึ่งโดยปกติแลวโฮมเพจ
จะเปนหนาแรกที่ผูเยี่ยมชมเว็บไซตจะเห็นปรากฏและเพื่อ
เสนอลิงคเช่ือมโยงไปยังขอมูลตางๆ 

2.4) ผลงานที่ปรากฏในเว็บไซตวิกิพีเดีย 
ผลงานประเภทบทความในเว็บไซตวิกิพีเดียนั้นถูก

เขียนขึ้นโดยอาสาสมัครซึ่งไดรวมกันสรางขึ้น ผลงานที่
ไดมาจึงมีลักษณะเปนผลงานที่มีผูสรางสรรคหลายคนได
ผลิตผลงานรวมกัน เกณฑในการพิจารณาภายใตขอบเขต
กฎหมายลิขสิทธิ์แกผลงานที่เกิดจากการสรางสรรครวมกัน
ดังกลาวนั้น โดยหลักแลวการคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์  
จะใหความคุมครองแกงานนั้นตองเปนงานที่เกิดจากความ 
คิดริเริ่มสรางสรรคของผูสรางสรรคเองและเปนงานตาม
ประเภทที่กําหนดไวในกฎหมายลิขสิทธิ์18 ซึ่งจะไดรับ
ความคุมครองก็ตอเมื่อมีการแสดงออกซึ่งความคิดนั้น    
ไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใดนั่นก็หมาย 
ความวา งานที่ถูกสรางสรรคขึ้นนั้นจะตองมีการบันทึกลง
ในวัสดุอยางหนึ่งอยางใดดวย การบันทึกนั้นจะบันทึกลง
ในวัสดุใดก็ไดไมจํากัดแตทั้งนี้จะตองสามารถแสดงให
เห็นปรากฏซึ่งผลงานนั้นไดในภายหลังได ซึ่งหมายความ
วาการบันทึกจะตองปรากฏอยูโดยมีชวงระยะเวลาที่พอ 
สมควรเพื่อใหเห็นถึงงานนั้นไดเพื่อทําซ้ําหรือเพื่อใชสิทธิ
อื่นจากงานนั้นมากกวาที่เปนการบันทึกเพียงระยะเวลา
สั้นๆ เพียงช่ัวคราว19 

ผลงานที่จะสามารถไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์
ประเภทที่มีผูสรางสรรคหลายคนไดนั้นจะตองเปนงานที่
เกิดจากการสรางสรรครวมกันของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
โดยมุงหวังจะกอใหเกิดผลงานอันเดียวรวมกัน ซึ่งงานจะ
ไมแยกออกจากกัน20 โดยหลักเกณฑที่ศาลในประเทศ

                                                            
17 Ibid. 
18 สมพร  พรหมหิตาธร, กฎหมายทรัพยสินทางปญญาลิขสิทธิ์, 

(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2538), 16. 
19 Margaret Chon, New Wine Bursting From Old 

Bottles: Collaborative Internet Art, Joint Works, and 
Entrepreneurship, Oregon Law Review,Spring, 1996, 75 
Or. L. Rev. 257 

20 The Copyright Act, section 101 “A “joint work” is a 
work prepared by two or more authors with the intention 
that their contributions be merged into inseparable or 
interdependent parts of a unitary whole” 

สหรัฐอเมริกากําหนดเพื่อคุมครองงานสรางสรรครวมกัน
ในคดี Childress v. Taylor21 วาความหมายของผูสรางสรรค
รวมกันจะตองพิจารณาโดยเนนถึงความตั้งใจของผูสราง 
สรรคเปนหลักวาผูสรางสรรคต้ังใจหรือเจตนาที่จะรวมงาน
กันใหผลงานนั้นกลายเปนงานเดียว และเงื่อนไขที่สําคัญที่
กฎหมายจะถือวาผลงานนั้นเปนผลงานที่มีผูสรางสรรค
รวมกัน ก็คือ การที่ผูสรางสรรคเหลานั้นไดรูอยูแลวใน
ขณะที่สรางงานวาเปนงานที่ต้ังใจหรือเจตนารวมงานกันที่
จะใหผลงานนั้นกลายเปนงานเดียว22 

การกําหนดระยะเวลาเพื่อการคุมครองลิขสิทธิ์นั้น  
เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการเปดโอกาสใหผูเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์สามารถแสวงหาผลประโยชนแตผูเดียวจากงานที่
ตนไดสรางสรรคขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและจํากัด 
เมื่อพนกําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติแลวงานนั้นยอมตก
เปนสาธารณะที่ทุกคนสามารถที่จะนําไปใชประโยชนได 
ซึ่งอายุความคุมครองงานสรางสรรครวมกันนั้นถูกกําหนด
ไวในมาตรา 19 วรรค 2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
วา “ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาว
ใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีก
เปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึง    
แกความตาย” โดยจะเห็นไดวากฎเกณฑการคุมครองงาน
สรางสรรครวมกันนั้นถือเอาความตายของผูสรางสรรคคน
สุดทายเปนหลักในการนับอายุความคุมครองโดยจะนับ
ตอไปอีกเปนเวลา 50 ป แตปญหาก็คือ งานสรางสรรคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตควรจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อใด 
ดังนั้น หลักในเรื่องอายุ ความคุมครองแกงานประเภทนี้จึง
ควรพิจารณาถึงการเงื่อนไขเกี่ยวกับแกไขเพิ่มเติมงานที่ทํา
ขึ้นวาเปนการแกไขในสาระสําคัญ หรือเปนเพียงการแกไข
เล็กนอยโดยมีเจตนาเพื่อยืดอายุความคุมครองตอออกไป 
ซึ่งการใชเกณฑนี้ผูเขียนไดนํามาเปรียบเทียบกับกรณีที่มี
การนําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ใกลจะหมดอายุความคุมครอง
มาทําการดัดแปลงแกไขเพียงเล็กนอยแลวนํามายื่นขอรับ
ความคุมครองใหมภายใตลิขสิทธิ์ประเภทงานดัดแปลง  
ซึ่งศาลไดวางหลักเกณฑถึงการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ในงาน   
ดัดแปลงไววา “การดัดแปลงงานของผูอื่นอันมีผลใหผู ดัด- 
                                                            

21 Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505-07 (2d Cir. 
1991) 

22 Margaret Chon, New Wine Bursting From Old 
Bottles: Collaborative Internet Art, Joint Works, and 
Entrepreneurship, Oregon Law Review,Spring, 1996, 75 
Or. L. Rev. 257 



แปลงมีลิขสิทธิ์ในงานที่ดัดแปลงนั้น จะตองมีลักษณะ  
ของการปรับปรุงแกไข ในสาระสําคัญในงานเดิมจนถึง
ขนาดที่เสมือนการสรางสรรคขึ้นใหม หากมีการปรับปรุง
ในรายละเอียดเพียงเล็กนอยหรือเพิ่มเติม ตกแตงใหดู    
เปนการสวยงาม ไมปรากฏการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ    
ยังไมถือวาเปนการสรางสรรค ผูดัดแปลงไมมีลิขสิทธิ์ใน
งานที่ดัดแปลง”23 หรือในอีกกรณีคือ การนํางานที่ตกเปน
สาธารณะแลวมาทําซ้ําหรือดัดแปลง แมวาจะมีลักษณะตาง
จากเดิมบางก็ไมทําใหผูทําซ้ําหรือดัดแปลง ไดลิขสิทธิ์ใน
งานนั้น24 ดังนั้น หากนํามาหลักเกณฑจากคําพิพากษาศาล
ฎีกาเรื่องนี้มาประยุกตใชกับการแกไขผลงานสรางสรรค
รวมกันบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว ผู เขียนจึงเห็นวา
จะตองเปนกรณีที่มีการแกไขสวนที่เปนสาระสําคัญของ
งานจึงจะเพียงพอที่จะถือไดวาเปนการแกไขที่ถือวาผูนั้น
เปนผูสรางสรรครวมและสามารถนําการตายของบุคคลนั้น
มาใชเปนเงื่อนไขในเรื่องการกําหนดอายุความคุมครองได 
แตอยางไรก็ดีเมื่อนําหลักนี้มาใชจริงในทางปฏิบัติก็อาจ  
จะเกิดปญหาในการพิจารณาอีกวาการแกไขใดที่จะถือได    
วาเปนการแกไขในสวนสําคัญของผลงาน ดังนั้นเพื่อแก 
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกเมื่อนําหลักการดังกลาวไปใชจริงใน
ภายหลังแลว อายุความคุมครองในงานสรางสรรครวมกัน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตอาจถูกกําหนดไวเปนการเฉพาะ
โดยแยกตางหากจากหลักเกณฑอายุความคุมครองงาน
สรางสรรครวมที่มีอยูเดิม ทั้งนี้การกําหนดอายุความคุม 
ครองนี้อาจนําเรื่องของการโฆษณางานมาเปนเกณฑ โดย
กําหนดใหลิขสิทธิ์มีอายุความคุมครอง 50 ปนับแตไดมี 
การโฆษณางานนั้นเปนครั้งแรก เปนตน 

อยางไรก็ดีเนื่องจากในปจจุบันมีบุคคลบางกลุมกลับ
มองวาการใชกฎหมายลิขสิทธิ์มาใชคุมครองงานทําใหเกิด
การสรางอํานาจผูกขาดแกบุคคลบางกลุม ซึ่งไมเปนผลดี
ตอการนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธาณชน
โดยรวม ทั้งยังเปนการสกัดกั้นหนทางที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาตอยอดจากผลงานที่ไดมีการสรางสรรคขึ้น ดังนั้น 
เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาวจึงไดเกิดแนว 
คิดที่จะคนหาหนทางอันเปนการลดหยอนหลักการเรื่อง

                                                            
23 คําพิพากษาฎีกาที่ 4486/2539 
24 วิศิษฐ  ศรีพิบูลย, รวมคําอธิบายพรอมตัวบท: กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2546), 59 

ลิขสิทธิ์ลง เชน การใชสัญญาที่เรียกวาลิขซาย (Copyleft) 
และสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส เปนตน 

 2.4.1) ลิขซาย (Copyleft) หมายถึง รูปแบบของ
สัญญาอนุญาตชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชเพื่อลดหยอนหลัก 
การเรื่องลิขสิทธิ์ในงานประเภทตางๆ เชน คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เอกสาร งานเพลง และศิลปะ เปนตน คําวา ลิข-
ซาย มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “copyleft” ซึ่งตรงกันขาม
กับคําวา “copyright” หรือลิขสิทธิ์ โดยคําวา “right” เปน
การอางถึงการคุมครองตามกฎหมาย ในขณะที่คําวา “left” 
เปนการอางถึงการสละทิ้งซึ่งความคุมครองตามกฎหมาย 
คุณลักษณะของสัญญาประเภทนี้ก็คือ การที่ผูเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ยอมสละสิทธิบางประการที่ตนไดรับการคุมครอง
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ แตไมถึงกับปลอยใหผลงานนั้นตก
เปนของสาธาณชน ซึ่งหลักการทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์
นั้นไดใหสิทธิแตผูเดียวแกผูสรางสรรคในการทําซ้ํา แกไข 
ดัดแปลงหรือเผยแพรงานดังกลาว แตในทางตรงกันขาม
ลิขซายจะเปนการใหสิทธิแก เจาของลิขสิทธิ์สามารถ
กําหนดเงื่อนไขบางประการได เชน การที่ผูสรางสรรค
อนุญาตใหบุคคลอื่นสามารถทําซ้ํา แกไข ดัดแปลง หรือ
เผยแพรงานนั้นได และสําหรับผูที่ตองการเขามามีสวน
รวมในงานอันมีลิขสิทธิ์นี้ ถาผูนั้นไมปฏิบัติตามเงื่อน     
ไขเหลานี้แลวจะถือวาไดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้
เงื่อนไขที่จะไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใตสัญญานี้ 
ไดแก การที่ผูนั้นจะตองคงสิทธิในการอนุญาตนี้ไวเชนเดิม
ตอเนื่องไปดวย อันมีลักษณะเปนการรักษาเสรีภาพดุจ
เดียวกันนี้ในงานที่ไดแกไขดัดแปลงแลวตอไป 

ที่มาของแนวความคิดเกี่ยวกับลิขซายขึ้นเมื่อมี
การนําหลักเกณฑตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาใชเพื่อใหความ
คุมครองแกคอมพิวเตอรซอฟตแวร โดยทําใหคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรกลายเปนทรัพยสินที่สามารถเปนเจาของได25 
ทั้งนี้ตนแบบของสัญญาที่มีลักษณะเปนสัญญาอนุญาตแบบ
ลิขซายนี้ก็คือ สัญญาอนุญาตการเผยแพรของสาธารณชน 
(General Public License) ซึ่งเปนสัญญาที่กําหนดขอบเขต
เกี่ยวกับการเผยแพรงานประเภทซอฟตแวรซึ่งไดกําหนด 
ใหผูใชผลงานมีสิทธิในการใช ทําซ้ํา เผยแพรและแกไข 
 

                                                            
25 Severine Dusollier, Open Source and Copyleft: Authorship 

Reconsidered?, 26 Colum. J. L. & Arts 281 (2003). 



ซอฟตแวรนั้นได26 อยางไรก็ดีบุคคลหลายคนที่สนับสนุน
หลักลิขซายคาดหมายวาหลักการดังกลาวจะทําลาย
หลักเกณฑลิขสิทธิ์ เพราะเนื่องมาจากการถูกแปลความ 
หมายวาลิขซายเปนการปลอยใหงานตกเปนสาธารณะดวย
การแสดงเจตนาที่จะสละความคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์ 
แตแทที่จริงแลวสัญญาอนุญาตเสรีหรือลิขซายก็ยังคงอยู
ภายใตความคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์โดยจะเห็นไดจาก
อารัมภบทของสัญญาอนุญาตเสรีที่กําหนดวา “พวกเรา
คุมครองสิทธิของคุณสองขั้นตอน  ไดแก  (1) ลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร และ(2) เสนอใหคุณใหอนุญาตตามกฎหมาย
เพื่อทําซ้ํา เผยแพร และ/หรือดัดแปลงแกไขซอฟตแวร”27 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากขอความนี้แลวยอมเปนการแสดง
ใหเห็นวาสิทธิของผูสรางสรรคตามหลักลิขสิทธิ์ยังคงมี  
อยูอยางครบถวนภายใตรูปแบบการอนุญาตดังกลาว ซึ่ง
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาเปาหมายที่
แทจริงของลิขซายนั้นไมใชมีขึ้นเพื่อทําลายหลักเกณฑ
ความคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์ แตเปนการสงเสริมความรู
เพื่อใหเกิดการเผยแพรออกไปอยางกวางขวางมากที่สุด
และเปนสิ่งที่นํามาใชเพื่อเปนทางออกในการลดหยอน
ความเขมงวดจากกฎหมายลิขสิทธิ์28 

2.4.2) สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส 
(Creative Common) หมายถึง สัญญาอนุญาตชนิดหนึ่งที่มี
เจตนานํามาใชเพื่อลดหยอนความเขมขนของหลักการให
ความคุมครองแกงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาชนิดนี้
เปนเครื่องมือแกผูสรางสรรคซึ่งตองการใชสิทธิของตน
แตกตางไปจากหลักเกณฑปกติทั่วไป ซึ่งเปาหมายของครี
เอทีฟคอมมอนสเทียบไดกับเปาหมายของสัญญาอนุญาต
ใหใชซอฟตแวรเสรีอันเปนการแสวงหาการใชลิขสิทธิ์โดย
การใหอนุญาตในการทําซ้ํา การเผยแพร การแกไข หรือ
การใชซ้ําซึ่งซอฟตแวรและงานอันมีลิขสิทธิ์อื่น หลักครีเอ
ทีฟคอมมอนสและซอฟตแวรเสรี คือ การริเริ่มกลยุทธใน
การแบงปนรวมกัน 

อยางไรก็ดี ตองเขาใจวาหลักการอนุญาตทั้งสอง
รูปแบบมิไดมีขึ้นเพื่อลบลางสิทธิตามหลักเกณฑของ
                                                            

26 Ibid. 
27 The Preamble to the GPL states ” we protect  your 

rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) 
offer you this license which gives you legal permission to 
copy, distribute and/or modify the software ” 

28 Severine Dusollier, Open Source and Copyleft: 
Authorship Reconsidered?, 26 Colum. J. L. & Arts 281 
(2003). 

ลิขสิทธิ์หรือเรียกรองใหผูเปนเจาของลิขสิทธิ์สละลิทธิที่มี
อยูของตนและอุทิศงานนั้นใหสาธารณะ แตในทางกลับ 
กันหลักการอนุญาตทั้งสองรูปแบบนั้นไดยืนยันสิทธิตาม
ลิขสิทธิ์ แก ผู เปน เจ าของผลงานหรือซอฟตแวรนั้น 
หลักเกณฑตามสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส   
ยังคงไวซึ่งสิทธิความเปนเจาของภายใตหลักเกณฑตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์29 โดยการใหอํานาจแกเจาของลิขสิทธิ์
เพื่อสามารถที่จะอนุญาตใหสิทธิบางสวนแกบุคคลอื่นได 
แตในขณะเดียวกันก็ยังสงวนสิทธิอื่นๆ ที่เหลืออยูซึ่งเปน
สิทธิที่ผูสรางสรรคพึงมีภายใตความคุมครองลิขสิทธิ์ไวได
ดวยวิธีการใชสัญญาอนุญาตแบบเปดหลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งผลงานที่มีการใชสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอม
มอนสยอมทําใหผูใชงานสามารถนําผลงานนั้นไปใชได
โดยมิตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอน  แต
ผูนําไปใชก็มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอแมอื่นใดที่
เจาของลิขสิทธิ์กําหนดไว เชน การกําหนดใหผูนําผลงาน
ไปใชตองมีการอางอิงถึงเจาของเดิมหรืออาจกําหนดวา
อนุญาตใหนําไปใชไดแตหามทําการปรับปรุงแกไขงาน
หรือหามนําไปใชในเชิงพาณิชย เปนตน 

เครื่องมือทางกฎหมายที่สัญญาอนุญาตแบบครีเอ
ทีฟคอมมอนสไดนํามาใช ก็คือ การใชสัญญาอนุญาต
เพื่อใหอิสระพื้นฐานบางประการซึ่งประกอบดวยการทําซ้ํา 
การแจง หรือเผยแพรงานสูสาธารณะไดอยางเสรี ทั้งนี้
สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนสก็ยังไดใหตัวเลือก
แกผูสรางสรรคในการที่ผูสรางสรรคจะกําหนดวาตนจะให
การอนุญาตในรูปแบบใดภายใตสัญญาอนุญาตดังกลาว  
ซึ่งลําดับของตัวเลือกมีอยู 6 รูปแบบดังนี้30 

รูปแบบที่ 1 คือ สัญญาอนุญาตที่ภายใตสัญญา
นั้นผูใชสามารถนํางานมาแกไขปรับปรุงไดโดยผูใชจะตอง
อางถึงช่ือของผูสรางสรรคเดิมไวดวย ทั้งนี้งานที่เกิดขึ้น
การแกไขปรับปรุงในแตละครั้งไมถูกบังคับ ที่จะตองนํา
แบบของสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนสมาใช
ตอไปอีก ซึ่งการใชผลงานนี้อาจเปนการใชเพื่อประโยชน
ในทางการคาหรือไมก็ได 

                                                            
29 Severine Dusollier, Contract Options for Indi-

vidual Artists: Master's Tools v. The Master's House: 
Creative Commons v. Copyright, The Columbia Journal of 
Law & the Arts, Spring, 2006, 29 Colum. J. L. & Arts 271 

30  Ibid. 



รูปแบบที่ 2 คือ สัญญาอนุญาตแบบที่เมื่อมีการ
นําผลงานออกเผยแพรผูใชจะตองอางถึงช่ือของผูสราง 
สรรคเดิม และผูใชสามารถแกไขปรับปรุงงานไดโดยมี
เงื่อนไขวาผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงแกไขนั้นตองอยู
ในบังคับของสัญญาอนุญาตเชนเดียวกันกับที่ตนไดรับ   
อยูกอนการใชผลงานตอไปแกผูอื่นดวย (Share Alike 
License) ทั้งนี้การใชผลงานนั้นจะเปนการนําไปใชเพื่อ
ประโยชนในทางการคาหรือไมก็ได 

รูปแบบที่ 3 คือ สัญญาอนุญาตแตเฉพาะการใช
ผลงานที่มิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการคาเทานั้น
และยังคงตองอางถึงช่ือของผูสรางสรรคเดิมไวดวย 

รูปแบบที่ 4 คือ สัญญาอนุญาตแบบแบบที่เมื่อมี
การนําผลงานออกเผยแพรผูใชจะตองอางถึงช่ือของผู
สรางสรรคเดิม และผูใชสามารถแกไขปรับปรุงงานไดโดย
มีเงื่อนไขวาผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงแกไขนั้นตอง  
อยูในบังคับของสัญญาอนุญาตเชนเดียวกันกับที่ตนได   
รับกอนการใชผลงานตอไปแกผูอื่นดวย (Share Alike 
License) และอนุญาตนั้นจํากัดแตเฉพาะการใชผลงานใน
กรณีที่มิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการคาเทานั้น 

รูปแบบที่ 5 คือ สัญญาอนุญาตที่ผูใชสามารถทําซ้ํา
หรือเผยแพรผลงานได ทั้งนี้ไมวาจะเปนการใชเพื่อประ-
โยชนทางการคาหรือไมก็ตาม โดยตองอางถึงช่ือของผูสราง 
สรรคเดิมและหามมิใหผูใชผลงานทําการใดๆ ที่เปนการแก 
ไขดัดแปลงงานเดิม 

รูปแบบที่ 6 คือ สัญญาอนุญาตที่ผูใชตองอางถึง
ช่ือของผูสรางสรรคเดิมและหามมิใหผูใชผลงานทําการ
ใดๆ ที่เปนการแกไขดัดแปลงงานเดิม และการใชผลงาน
นั้นจํากัดเฉพาะกรณีที่มิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทาง
การคาเทานั้น 

จากความหลากหลายของรูปแบบในการกําหนด
ขอบเขตการอนุญาตภายใตแบบแผนของสัญญาอนุญาต
แบบครีเอทีฟคอมมอนสซึ่งเปดโอกาสใหผูสรางสรรค
สามารถกําหนดการอนุญาตใหเปนไปตามที่ ตนตองการ
และเหมาะสมกับประเภทงานนั้นได ซึ่งจากขอกําหนดที่
แตกตางกันเหลานั้นเองที่ทําใหสัญญาอนุญาตชนิดครีเอ-
ทีฟคอมมอนสนี้ไดรับการยอมรับจากผูสรางสรรคได    
งายกวา และถึงแมวาโครงการตนแบบนั้นจะเกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แตตลอดเวลาที่ผานมาก็มี
ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟ

คอมมอนสใหเหมาะสมกับกฎหมายของประเทศอื่นๆ โดย
ไดมีการแปลสัญญาอนุญาตเหลานี้ เปนภาษาอื่นและมี   
การตรวจสอบถึงความสอดคลองตามกฎหมายของแตละ
ประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูใชสัญญาดังกลาวทุกคนมีสิทธิ 
และหนาที่ตามสัญญานั้นเฉกเชนเดียวกัน 

ผูสรางสรรคสวนมากที่ไดอนุญาตใหสิทธิตาม
รูปแบบครีเอทีฟคอมมอนสนั้นเชื่อวาหลักเกณฑภายใต
ลิขสิทธิ์นั้นเปนสิ่งที่ขัดขวางการเผยแพรความรู โดยผู
สรางสรรคเหลานี้รูสึกวาตนแคมีทางเลือกระหวางการ
สงวนไวซึ่งสิทธิของตนทั้งหมดตามหลักลิขสิทธิ์กับการ
ไมไดรับความคุมครองใดๆ เลย สวนการอนุญาตใหสิทธิ
ตามรูปแบบครีเอทีฟคอมมอนสน้ันไดใหทางออกที่เปน
กลางไว กลาวคือ สิทธิตางๆ ของผูสรางสรรคยังคงไดรับ
ความคุมครองตามหลักลิขสิทธิ์ แตในขณะเดียวกันก็
สงเสริมการแบงปนและการใชซ้ําผลงานดวย31 อยางไรก็ดี
สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนสนั้นถูกนํามาใชเพื่อ
เปนแคเพียงเครื่องมือสําหรับเสริมการกําหนดตามความ
ต้ังใจของผูสรางสรรคเพียงเทาที่สิ่งเหลานั้นผูสรางสรรค
ไมไดรับหรือเอื้อใหกระทําตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์หรือ
เพื่อเปดกวางใหแกผูสรางสรรคผลงานไดกําหนดเสรีภาพ
ตางๆ ใหแกผูใชผลงานเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้จะตองพึงตระหนัก
วาสิทธิอื่นๆ  ที่ เหลืออยูตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น         
ผูสรางสรรคก็ยังคงไดรับความคุมครองอยูอยางครบถวน
เชนเดิม ดังนั้น ผูใชผลงานยอมไมมีสิทธิที่จะใชผลงาน 
เกินกวาที่ กําหนดไวในสัญญาอนุญาตและขอยกเวนที่
กําหนดไวในกฎหมายลิขสิทธิ์ของแตประเทศ 

เงื่อนไขที่สําคัญของจัดทําสัญญาอนุญาตแบบ  
ครีเอทีฟคอมมอนสก็คือ  การจัดทําสัญญาอนุญาตซึ่ง
สามารถนําไปใชบังคับไดอยางเปนกลาง  โดยสัญญา
อนุญาตดังกลาวกําหนดใหผูใชผลงานตกลงยอมรับที่จะ 
ถูกผูกพันตามขอความที่ปรากฏในสัญญาอนุญาตนั้น ซึ่ง
เห็นไดวาเกณฑการใหอนุญาตตามสัญญาอนุญาตแบบ   
ครีเอทีฟคอมมอนสไมใชสิ่งที่จะมาลบลางหลักเกณฑ     
ในการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได ดังนั้น สิ่งที่สัญญา
อนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนสตอสูดวยนั้นจึงไมใชการ
ตอสูกับหลักเกณฑในการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
แตกลับเปนการตอสูกับสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิประเภท
ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อกอใหเกิดการคุมครองสิทธิของผูสราง  
                                                            

31 Ibid. 



สรรคตามหลักลิขสิทธิ์อยางเขมงวด หรือจะกลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยทั่วไปมักเปน
กําหนดเพื่อจํากัดขอบเขตการใชสิทธิใหแคบลงยิ่งขึ้น แต
สัญญาอนุญาตเสรีหรือสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอม
มอนสกลับเปนการกําหนดเพื่อขยายขอบเขตการใชสิทธิ
ใหกวางมากยิ่งขึ้น32 
 
3.  บทสรุป 

สารานุกรมออนไลนวิกิพีเดียนับเปนตนแบบของการ
สรางสรรคงานแนวใหมโดยเปดโอกาสใหทุกคนไดมี
โอกาสเขามามีสวนรวมเขียนบทความสรางสรรคเนื้อหาที่
เปนประโยชนโดยเพียงระยะเวลาสั้นๆ วิกิพีเดียก็สามารถ
เติบโตอยางรวดเร็วเพราะไดรับการตอบรับอยางกวางขวาง
จากบุคคลในสังคม การสรางสรรคบทความในเว็บไซต
ดังกลาวนับไดวาผูเขียนไดใชความคิดสรางสรรคของตน 
ซึ่งผู เขียนยอมเปนเจาของลิขสิทธิ์ ในผลงานที่ตนได
สรางสรรคขึ้น แตในทางปฏิบัติผลงานในวิกิพีเดียจะถูก
แกไขปรับปรุงโดยคนอื่นๆ ซึ่งนับรวมแลวอาจมีการแกไข
โดยคนหลายๆ คนทั้งนี้ก็เพื่อกอใหงานดังกลาวมีความ
สมบูรณสูงสุดโดยอาจถือไดว าบุคคลทั้ งหมดเปนผู
สรางสรรครวมกันไดหากผูรวมสรางสรรคทุกคนตางไดมี
สวนรับรูในงานที่ทําหรือกอใหเกิดขึ้นนั้น ซึ่งหมายความ
วาผูสรางสรรคไดใชความรูความชํานาญของตนเพื่อการ
สรางสรรคผลงานนั้นดวย ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากปรากฏ
วามีกรณีที่บุคคลบางคนทําการแกไขผลงานเพียงสวน
เล็กนอยโดยมิไดแสดงใหเห็นวามีการใชความรูความ 
สามารถแตประการใด บุคคลนั้นยอมมิใชผูสรางสรรครวม 

สวนความคุมครองภายใตการรวบรวมหรือฐานขอ  
มูลนั้นตามปกติแลวหลักเกณฑที่จะทําใหผูรวบรวมได
ลิขสิทธิ์ในงานรวบรวมนั้นก็ตอเมื่อผูรวบรวมไดทําการ
คัดเลือกจัดลําดับขอมูลอันเปนการกระทําที่ ถือไดวา          
ผูรวบรวมไดใชความรูความสามารถหรือความวิริยะ
อุตสาหะอยางเพียงพอจึงจะถือไดวาเปนงานอันไดรับ 
ความคุมครองลิขสิทธิ์ วิกิพีเดียไดจัดรวบรวมงานสราง 
สรรคโดยใชซอฟแวรมีเดียวิกิโดยมีการจัดลําดับเรื่องราว
หรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับมารวบรวมและ
แสดงผลใหปรากฏเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคนหาแก
ผูใชงานจึงสามารถไดรับความคุมครองฐานขอมูลได ทั้งนี้
                                                            

32 Ibid. 

การคุมครองแกงานฐานขอมูลนั้นเปนกรณีที่กฎหมาย       
มีเจตนาที่มุงคุมครองถึงวิธีการรวบรวมขอมูลและการ
เรียงลําดับขอมูล หาใชเนื้อหาขอมูลซึ่งมีลักษณะเปนงาน
อันมีที่ลิขสิทธิ์มาแตตน อยางไรก็ดี ปญหาการใหความ
คุมครองแกฐานขอมูลของประเทศที่กําหนดใหฐานขอมูล
ไดรับความคุมครองภายใตลิขสิทธิ์นั้นควรขยายความ
คุมครองแกฐานขอมูลที่มี ลักษณะเปนขอเท็จจริงอัน      
เปนขอมูลที่เปนประโยชนในทางการคาโดยใชหลักเกณฑ  
ของการใชความรูความสามารถหรือความวิริยะอุตสาหะ 
มาตัดสิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการคุมครองฐานขอมูล
โดยใชกฎหมายเฉพาะ (Sui Generis)ของสหภาพยุโรปที่  
มีแนวความคิดเพื่อการคุมครองสําหรับโครงสรางและการ
รวบรวมฐานขอมูลโดยเนนการพิจารณาถึงความหมายของ
การลงทุนอยางมีนัยสําคัญที่จําเปนสําหรับการคุมครอง
ฐานขอมูลนั้นนาจะสมควรแกประโยชนที่ไดรับจากมูลคา
ทางการตลาดไดมากกวา 

นอกเหนือจากการคุมครองแกงานสองประเภทขาง 
ตนแลวเว็บไซตวิกิพีเดียยังปรากฏงานอีกหลายประเภทที่  
มีประเด็นการคุมครองทางกฎหมาย เริ่มจากการใหความ
คุมครองหนาเว็บเพจของเว็บไซตวิกิพีเดียอันเกิดจากกรณี
ที่มีผูทําการลอกเลียนโดยวิธีการทําซ้ํา การจัดเรียงลําดับ 
HTML ซึ่งผูที่ทําการออกแบบหนาเว็บเพจนั้นไดทําขึ้นโดย
การใชความคิดสรางสรรคเพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสม
และเปนไปเพื่อความสะดวกแกผูใชบริการเว็บไซต ซึ่งการ
ลอกเลียนวิธีและรูปแบบการจัดเรียงดังกลาวยอมเปนการ
ละเมิดสิทธิ์ของผูสรางสรรค สวนการเชื่อมโยงขอมูล     
ซึ่งมีลักษณะเปนการการกระทํา Deep Link ที่ทําใหผูเปน
เจาของเว็บไซตอาจตองสูญเสียรายไดและโอกาสในการ
นําเสนอขอมูลที่ตนมีสิทธิไดรับจากผูใชบริการซึ่งใน
ปจจุบันไมมีกฎหมายที่จะบังคับกับผูกระทําเชนนี้ได
โดยตรง รวมท้ังเรื่องของเงื่อนไขในการกําหนดอายุ    
ความคุมครองแกงานสรางสรรครวมกันบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งรูปแบบของการสรางสรรคงานนี้มีลักษณะ
ที่แตกตางจากงานสรางสรรครวมกันในอดีต ดังนั้นจะเห็น
ไดวาปญหาเรื่องการกําหนดขอบเขตระยะเวลาในการ    
ใหความคุมครองแกงานสรางสรรครวมกันบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตจึงไมสามารถนําหลักเกณฑเดิมที่กฎหมายได
บัญญัติไวโดยการใชเงื่อนไขการตายของผูสรางสรรคคน
สุดทายมาพิจารณาเพื่อกําหนดอายุความคุมครองได 



บรรณานุกรม 
กริชผกา  บุญเฟอง.(2539). การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรม

คอมพิวเตอร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, จุฬา-
ลงกรณมหาวิทยาลัย. 

การจัดอันดับเว็บยอดนิยมทั่วโลก. คนเมื่อ 15 มีนาคม 2551, 
จ า ก  http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/ 
wikipedia. org?range=5y&size=large&y=t. 

จักรกฤษณ  ควรพจน. (2545). กฎหมายระหวางประเทศวา
ดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา. พิมพ
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  

จักรกฤษณ  ควรพจน และ นันทน  อินทนนท. (2550). ลิข-
สิทธิ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรการทางเทคโนโลยี. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

จิระเดช  เกิดศรี และ สมัญญา  พันธุวัฒนา. (2550). Wiki 
คลังความรูคูองคกร. กรุงเทพฯ: จูปตัส. 

ชีพชนก  เชิญขวัญมา. (2548). มาตรการทางเทคโนโลยีใน
การคุมครองลิขสิทธิ์ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี
ของสหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2545). คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. 
พิมพครั้งที่ 3 แกไขและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  

ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2548). ลักษณะของกฎหมายทรัพย 
สินทางปญญา. พิมพครั้งที่ 5 และแกไขเพิ่มเติม. 
กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ธัชชัย  ศุภผลศิริ. (2544). กฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพครั้งที่ 3 
แกไขและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ใบอนุญาตการเผยแพรของสาธารณชนกนู. คนเมื่อ 15 
มีนาคม 2551, จาก http://th. wikipedia.org/wiki/GPL. 

ปริญญา  ดีผดุง. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา. สํานักงาน
สงเสริมตุลาการ 

ไพรจิตร  สวัสดิสาร. (2547). การใชคอมพิวเตอรทางกฎ-
หมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชวนพิมพ. 

วิกิพีเดีย. คนเมื่อ 15 มีนาคม 2551, จาก http://th. Wiki-
pedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8
%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0
%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2. 

วิศิษฐ  ศรีพิบูลย. (2546). รวมคําอธิบายพรอมตัวบท: กฎ-
หมายทรัพยสินทางปญญา, พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
นิติธรรม. 

สมพร  พรหมหิตาธร. (2538). กฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู. คนเมื่อ 15 มีนาคม 2551, 
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA% 
E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%
B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%
B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%
E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0
%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8
%B9. 

สิริพร  สวัสดิ์อํานวยโชค. (2547). ปญหากฎหมายบน
เครือขายอินเตอรเน็ต: กรณีศึกษาปญหาการเชื่อมโยง
ขอมูลและการทําเฟรมขอมูล. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อภิญญา  เลื่อนฉวี. (2548). กฎหมายสหภาพยุโรป. 
กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

Alain Strowel* and Nicolas Ide, Liability with 
Regard to Hyperlinks[Online], 24 Colum.-VLA 
J.L. & Arts 403, 412-13 (2001). 

Aunya Singsangob. (2003). Computer and Information 
Licensing in Emerging Markets The Need for a 
Viable Legal Framework.  Hague.  Kluwer Law 
International. 

Contracting Parties > Berne Convention. Retrieved 
22 March 2008, from http://www. wipo.int/ 
treaties/en/ ShowResults.jsp? treaty_id =150. 

Copyright and related rights in the information 
society: harmonization of certain aspects. 
Retrieved 22 March 2008, from http://europa. 
eu/scadplus/leg/en/lvb/l26053.htm. 

Copyright and related rights: term of protection.  
Retrieved 22 March 2008, from http://europa. 
eu/scadplus/leg/ en/lvb/l26032.htm. 

Directive on the legal protection of computer 
programs.  Retrieved 22 March 2008, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_the_le
gal_protection_of_computer_ programs. 

Directive on the legal protection of databases.  
Retrieved 22 March 2008, from http://en. 
wikipedia.org/wiki/Directive_on_the_legal_prot
ection_of_databases. 

 



Don Tapscott and Anthony D. William.  (2007).  
Wikinomic: how mass collaboration changes 
everything. United states of America.  

Gerald R. Ferrera, Stephen D. Lichtenstain, Margo E. 
K. Reder, Ray August, Willaim T. 
Schiano.(2001). Cyberlaw: Text and Case. Ohio. 
Shepherd Inc. 

GNU Free Documentation License.  Retrieved 15 
March 2008, from http://en.wikipedia. org/wiki/ 
GNU_Free_Documentation_License. 

GNU General Public License.  Retrieved 15 March 
2008, from http://en.wikipedia.org /wiki/GNU_ 
General_Public_License. 

History_of_Wikipedia.  Retrieved 15 March 2008, 
from http://en.wikipedia.org/wiki/ History_of_ 
Wikipedia. 

John B. Lunseth ll, E-Commerce Disputes: 
Legislative and Litigation are the Brave New 
World. Defence Counsel Journal. 280 (July 
2001) 

Legal protection: Computer programs.  Retrieved 22 
March 2008, from http://europa.eu/scadplus/ 
leg/en/lvb/l26027.htm. 

Legal protection: Database.  Retrieved 22 March 
2008, from http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/ 
l26028.htm. 

Lionel M. Lavenue, Database Rights and Technical 
Data Rights: The Expansion of Intellectual 
Property for The Protection of Databases, 
Copyright (c) 1994 Boston University Inter-
national Law Journal Boston University 
International Law Journal, Spring, 1994 

Margaret Chon, New Wine Bursting From Old 
Bottles: Collaborative Internet Art, Joint Works, 
and Entrepreneurship, Oregon Law Review, 
Spring, 1996,75 Or. L. Rev. 257 

Matthew D. Stein, Rethinking UCITA: Lessons from 
the Open Source Movement, University of Maine 
School of Law Maine Law Review, 2006, 58 
Me. L. Rev. 157 

Rebecca Lubens, Survey of Developments in 
European Database Protection, Copyright (c) 
2003 Berkeley Technology Law Journal 
Berkeley Technology Law Journal, 2003 

Severine Dusollier, Contract Options for Individual 
Artists: Master's Tools v. The Master's House: 
Creative Commons v. Copyright, The Columbia 
Journal of Law & the Arts, Spring, 2006, 29 
Colum. J. L. & Arts 271 

Severine Dusollier, Open Source and Copyleft: 
Authorship Reconsidered?, 26 Colum. J. L. & 
Arts 281 (2003). 

Wikipedia.  Retrieved 15 March 2008, from http:// 
en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.  

Wikipedia:About.  Retrieved 15 March 2008, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:About. 

WIPO. Retrieved 22 March 2008, from http:// 
en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property
_Organization_Copyright_Treaty. 

 

 
 
 
 

นางสาวปองกานต  สอทิพย สําเร็จการศึกษา น.ม. (กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ และ น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปจจุบัน
เปนนักกฎหมาย บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรยา  สิงหสงบ สําเร็จการศึกษา 
S.J.D., Southern Methodist University, Texas, U.S.A., LL.M., 
Southern Methodist University, Texas, U.S.A., นศ.บ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ น.บ. จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง Tutorial Faculty, 
The Advanced Course on Electronic Commerce and 
Intellectual Property Course, The WIPO Worldwide 
Academy 

 


