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บทคัดย่อ

	 กฎหมายลขิสทิธิเ์กีย่วกบัการคุม้ครองมาตรการทางเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิ	์และมาตรการป้องกนัการหลกี
เลี่ยงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	 ควรจัดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และสาธารณชนผู้มีสิทธิได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร	 การ
เพิม่เตมิบทบญัญตัขิองกฎหมายลขิสทิธิใ์ห้ครอบคลมุถงึมาตรการทางเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้ในการคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิ์	และมาตรการ
ป้องกนัการหลกีเลีย่งเทคโนโลย	ีควรให้การคุม้ครองเฉพาะกรณทีีม่าตรการทางเทคโนโลยดีงักล่าวถกูน�ามาใช้เพือ่คุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิ์	
และ	การใช้เล่ห์หลบหลีกเทคโนโลยีที่น�ามาใช้เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์

Abstract

 Technological Protection in Copyright Law and Technical Protection Measures in the digital era should balance 
between the benefits of copyright owner and the public who has the right to get access to copyrighted information.  The 
Copyright Law should be extended to cover only the implementation of those technological protection measures to protect 
the copyrighted works and to prevent the technological protection avoidance.

	 ลิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา	ความรู้	ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น	ถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองเจ้าของผลงานที่จะไม่ให้ผู้อื่นละเมิดงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตน	(ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์,		2553)	อย่างไรก็ดี	แม้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์	แต่แนวโน้มของการละเมิด
ลขิสทิธิซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบดจิทิลันัน้มมีากขึน้เรือ่ยๆ	ด้วยเหตนุีเ้จ้าของลขิสทิธิจ์งึตระหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนัผลงานของตนและได้
น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลของตน	(Kerr,	Maurushat,	&	Tacit,	2010)
	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 เครือข่ายการสื่อสารในระบบดิจิทัลโดยมีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง	 ซึ่งเป็นพัฒนาการก้าวส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล	 ท�าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดนและการเผย
แพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ	เป็นไปอย่างสะดวก	รวดเร็วและง่ายดาย	(Hoskins	&	Frank,	2010)	แต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลก็มีผลกระทบต่อกฎหมายลิขสิทธิ์	กล่าวคือ	เมื่องานอันมีลิขสิทธิ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว	สามารถถูกผลิตซ�้าได้
อย่างรวดเร็ว	มีค่าใช้จ่ายต�่า	โดยคุณภาพของส�าเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นมิได้ด้อยลงกว่าต้นฉบับแต่อย่างใด	(Wawlde,	2010)	อาจกล่าว
ได้ว่างานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลถูกคุกคามอย่างรุนแรง	 อันเป็นการละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของงานลิขสิทธิ์	 (Exclusive	
rights)		
	 ในสถานการณ์เช่นนี้	ท�าให้ในแต่ละปีเจ้าของลขิสทิธิต้์องสญูเสยีผลประโยชน์ในงานลขิสทิธิข์องตนอย่างมหาศาล	เจ้าของลขิสทิธิ์
จงึต้องการทีจ่ะหาวธิกีารทีจ่ะควบคมุงานอนัมลีขิสทิธิข์องตนโดยน�ามาตรการทางเทคโนโลยมีาใช้ในการป้องกนัการละเมดิงานลขิสทิธิใ์น
บริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล	(Technical	Protection	Measures)(Kerr,	Maurushat,	&	Tacit,	2010)		อาทิ	การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป		
รหัสลับเพื่อป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์	(Encryption)	(สนธิสัญญา,	2553)	แต่เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ป้องกันงานลิขสิทธิ์ที่ถูกเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต	 ก็สามารถถูกผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เล่ห์หลบหลีกเพื่อเข้าถึงและใช้งานอันมีลิขสิทธิ์	 (Marybeth	Peters,				
อ้างถึงใน	ณรงค์ศักดิ์		ศรีทานันท์,	2553)

การให้ความคุ้มครองเทคโนโลยีที่ ใช้ ใน
การป้องกันงานอันมีลิขสิทธิ์ ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
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	 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ	World	Intellectual	
Property	Organization	 (WIPO)	 ได้จัดท�า	 “สนธิสัญญา
อินเทอร์เน็ต”	 ซึ่งประกอบด้วย	 สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์		(WIPO	Copyright	Treaty--WCT)	และ
สนธิสัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยการแสดงและ
สิ่งบันทึกเสียง		(WIPO	Performance	and	Phonograms	Treaty-
WPPT)	ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุถงึประเดน็เรือ่งการน�ามาตรการทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และมาตรการ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยี	(นันทน		อินทนนท์,	2553)	เพื่อ
เป็นแรงจูงใจและเป็นการสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์สร้างผลงาน
ใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานส�าคัญประการหนึ่งของ
กฎหมายลิขสิทธิ	์ อย่างไรก็ด	ี การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลีย่นข้อมลูหรอืความรูสู้ส่าธารณชน	เป็นหลกัพืน้ฐานส�าคญั
อกีประการหนึง่ของกฎหมายลขิสทิธิ์	ดงันัน้	การให้ความคุม้ครอง
มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์	และ
มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีอย่างไม่จ�ากัดขอบเขต	
อาจท�าลายหลักพื้นฐานส�าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ในเรื่องการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้สู ่สาธารณชน	
(Wawlde,	2010)	
	 ดังนั้น	 จึงเกิดค�าถามว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการ
คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์และมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	
ควรจะจัดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และ
สาธารณชนผู้มีสิทธิได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยเทคโนโลยี
ดจิทิลัอย่างไร	จงึจะมคีวามสมบรูณ์แบบทีส่ดุ	ถงึแม้ว่าประเทศไทย
จะไม่ได้เป็นภาคีในสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต	 แต่ค�าถามดังกล่าวก็
เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยในบริบทเทคโนโลยีดิจิทัล	
	 แม้สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตแห่งองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกจะมวีตัถปุระสงค์ให้ประเทศภาคคีุม้ครองมาตรการทาง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์	 แต่กลับไม่ได้ให้นิยามของ
ค�าว่า	“มาตรการทางเทคโนโลย”ี	เนือ่งจากเทคโนโลยมีกีารพฒันา
อย่างรวดเร็ว	 เทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์จึงมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน	 สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตจึง
มิได้ระบุนิยามที่แน่นอนของค�าว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครอง
งานอนัมลีขิสทิธิ	์อย่างไรกด็	ีในร่างเบือ้งต้นของสนธสิญัญาองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกว่าด้วยลิขสิทธิ์	(WCT)	 ข้อ	13(3)	 ได้ให้
นิยามของมาตรการทางเทคโนโลยีว่า	 “ขั้นตอน	 การรักษา	
กระบวนการหรือระบบที่ป้องกันการกระท�าใดๆ	 ที่ได้รับการ
คุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาน”1	 สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตก�าหนด
ขอบเขตอย่างกว้างๆ	ให้กฎหมายลขิสทิธิใ์นประเทศภาคคีุม้ครอง
มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์และ
มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเยียวยาต่อการละเมิดมาตรการทาง
เทคโนโลยอีย่างเพยีงพอและเหมาะสม2	ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็น
ประเทศหนึ่งที่ให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตและ					
อนุวัติกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง	เรียกว่า	The	Digital	Millennium	
Copyright	Act	of	1981	(DMCA)	ซึ่งก�าหนดระดับความคุ้มครอง
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิไ์ว้อย่างเข้มงวดและ	
มีมาตรฐานการคุ้มครองเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์สูงกว่าที่สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตก�าหนดไว้เป็นอย่างมาก	
ดังจะเห็นได้จากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา	
มาตรา1201(a)(1)(A)3	 ที่ระบุว่าการใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 หรือ
ซอฟต์แวร์เพือ่เป็นเล่ห์หลบหลกีเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการคุม้ครองงาน
อนัมลีขิสทิธิถ์อืเป็นความผดิ	แม้การกระท�าดงักล่าวจะไม่ได้กระท�า
ไปเพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม	
	 นอกจากนี้	 ศาลประเทศสหรัฐอเมริกายังถือว่าการแสดง
ข้อมูลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นการ
ละเมดิลขิสทิธิ	์เนือ่งจากการเข้าไปดขู้อมลูในเวบ็ไซต์จะต้องมกีาร
ท�าส�าเนางานชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เสียก่อน4	การ
ตีความของศาลสหรัฐเช่นนี้	 มีผลท�าให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถ
ควบคมุงานอนัมลีขิสทิธิข์องตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้พยายามเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆ	 รวมถึง
ประเทศไทยก�าหนดมาตรฐานในการคุ ้มครองมาตรการทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์	 และมาตรการ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีให้เข้มงวดเช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา	(เจษฎ์		โทณะวณิก,	โพสต์ทูเดย์,	เมษายน	2548)	

1	ข้อ	13(3)	ร่างเบื้องต้น	
2	ข้อ	11,	WCT	และข้อ	18,	WPPT
3	มาตรา	12(a)(1)(A),	DMCA
4	Mai	Sys	Corp	v	Peak	Computer,	Inc	(1993)
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	 อย่างไรก็ด	ี การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่น�ามา
ใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์	และมาตรการป้องกันการหลีก
เลี่ยงเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง
เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์จากการละเมิดลิขสิทธิ์รูปแบบใหม่ๆ	 ใน
ยคุเทคโนโลยดีจิทิลั	แต่ในขณะเดยีวกนั	หากกฎหมายลขิสทิธิข์อง
ประเทศไทยให้การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ใน
การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์	และมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยง
เทคโนโลยอีย่างเคร่งครดัตามทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเรยีกร้อง	จะ
ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลย
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน	หากเป็นเช่นนั้น
แล้ว	การใช้หรอืเข้าถงึงานอนัมลีขิสทิธิอ์าจท�าได้เฉพาะกรณทีีจ่่าย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น	 เช่น	 เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้วิธี
การแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรปูรหสัลบัเพือ่ป้องกนังานอนัมลีขิสทิธิข์อง
ตน	ผูท้ีต้่องการใช้หรอืการเข้าถงึงานอนัมลีขิสทิธิจ์ะต้องมรีหสัผ่าน	
(Password)	 เพื่อถอดหรือแปลความของรหัส	(Cook,	Brazell,	
Chalton,	&	Smyth,	2004)	 ซึ่งรหัสผ่านนี้จะได้มาเมื่อจ่ายค่า
ตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น	 ในสภาวการณ์เช่นนี้	 เจ้าของ
ลิขสิทธิ์อาจใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันงานอันมีลิขสิทธิ์เป็น
เครื่องมือในการกีดกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนหรือผู้ที่ไม่
สามารถจ่ายค่าตอบแทนเพราะมีฐานะยากจนเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล
ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์	(Locking	up	knowledge)	(Loren,	2010)		
	 ดงันัน้	หลกัการพืน้ฐานส�าคญัข้อหนึง่ของกฎหมายลขิสทิธิ์
ที่ต้องการส่งเสริม	 และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
ความรู้สู่สาธารณชนก็คงจะถูกท�าลายไป		ซึ่งความจริงแล้ว	การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์	 เป็นหลักการที่
ส�าคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตของประชาชนและพัฒนาสังคมของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนา	โดยอาจส่งเสริมให้มีการ
ใช้ห้องสมดุดจิทิลัออนไลน์	ทีม่เีนือ้หาวชิาการในทกุๆ	ด้านและให้
ห้องสมุดออนไลน์ติดตั้งเครือข่ายกับแหล่งความรู้ทั่วโลก	 รวมทั้ง
จดัการเรยีนการสอนและให้มกีารสอบประเมนิผลการเรยีนผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต	(จักรกฤษณ์	ควรพจน์,	2553)	
	 การคุม้ครองมาตรการเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการป้องกนังานอนั
มีลิขสิทธิ์และมาตรการการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดใน
ระดบัเดยีวกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา	จงึเป็นการเน้นทีก่ารคุม้ครอง
ผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหลัก	 ส่วนผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่ควรจะได้รับข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์นั้นถูก
ละเลยไป	จงึเหน็ว่าแนวทางการปรบัปรงุและแก้ไขกฎหมายลขิสทิธิ์
ในประเทศไทยนั้น	 ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
ควบคู่ไปกับประโยชน์ของสาธารณชน	

	 ดังนั้น	ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์
ให้ครอบคลมุถงึมาตรการทางเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้ในการคุม้ครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์	และมาตรการป้องกันการหลกีเลี่ยงเทคโนโลยีไป
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์	 เพื่อคุ้มครองสิทธิแต่ผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์	ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	
มาตรา	15	 แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มาตรการทาง
เทคโนโลยีดังกล่าวถูกน�ามาใช้เพื่อคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์	 และ	
การใช้เล่ห์หลบหลีกเทคโนโลยีที่น�ามาใช้เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์จะ
เป็นความผิดต่อเมื่อการกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์	ล�าพังการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่มี
พฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	 หากเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่น�า
มาใช้เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น	 เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายก�าหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	32	ถึงมาตรา	43	
การใช้เล่ห์หลบหลกีเทคโนโลยดีงักล่าวกไ็ม่ถอืว่าเป็นความผดิ	ทัง้นี้
เพือ่เป็นการคุม้ครองผลประโยชน์ของประชาชนทีจ่ะถงึข้อมลูหรอื
ความรูซ้ึง่เป็นงานอนัมลีขิสทิธิ์	และเป็นการสนบัสนนุให้มกีารแลก
เปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้สู่สาธารณชน	
	 กล่าวโดยสรุป	 ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการให้ความคุ้มครอง
เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการป้องกันงานอันมีลิขสิทธิ์และมาตรการ
หลบหลีกเทคโนโลยีดังที่ได้กล่าวมา	 เป็นมาตรการให้ความ
คุม้ครองทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมของประเทศไทยและสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ตแห่งองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกได้ก�าหนดไว้	 อีกทั้งเป็นการจัดสมดุลระหว่างผล
ประโยชน์ของเจ้าของลขิสทิธิก์บัประชาชน	หรอืผูท้ีต้่องการใช้หรอื
เข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมายลิขสิทธิ์
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