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บทนํา 

ลิขสิทธิ์มีจุดเริม่ตนในประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ. 1710  เมื่อรัฐสภาอังกฤษไดออกกฎหมาย 
Statute of Anne  และตอมาเมื่อมกีารจดัทําอนุสัญญากรุงเบอรน ในป ค.ศ. 1886 หลักกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ระหวางประเทศจงึไดถูกกําหนดขึ้น แมเจตนารมณด้ังเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ์จะเพื่อคุมครอง
สิทธิของปจเจกบุคคลที่เปนนักประดิษฐและผูสรางสรรคงาน  แตในปจจุบันผูที่ไดรับการคุมครองโดย
กฎหมายสวนใหญจะเปนบริษทัและนายจาง  เนื่องจากความสาํคัญของเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
สารสนเทศคือการเผยแพรงานและขอมูลความรู  การไดสิทธิเด็ดขาดในการทําซ้ําทาํสําเนางานและ
ควบคุมการเผยแพรขอมูลความรู จึงมีความสําคัญตอเจาของเทคโนโลยีเปนอยางมาก และในทํานอง
กลับสิทธิตามลิขสิทธิ์ก็จะชวยสรางอํานาจตลาดใหกับเจาของเทคโนโลยี 

นอกจากกฎหมายลิขสิทธิ ์ บรรษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศยังไดใชเทคโนโลยี
และเครื่องมือปองกนัการเขารหัส (encryption) สัญญา (contract) และระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
คุมครองเทคโนโลย ี(sui generis) ซึง่กลไกตางๆ ทีน่าํมาใชประกอบกนันี้ไดกอใหเกดิผลกระทบตอการ
เขาถึงงานและการใชขอมูลความรู เนื่องจากสามารถเลีย่งขอยกเวน “การใชโดยธรรม” (fair use) และ
จํากัดสิทธิของสาธารณชนในการเขาถึงและใชประโยชนจากงานอนัมีลิขสิทธิ์ไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ขอมูลความรู หนงัสือ ตํารา และอุปกรณการศึกษามีความสําคัญตอประเทศกาํลังพฒันา โดย
ชวยยกระดับการศึกษาซึ่งจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และชวยพัฒนาสงัคมของ
ประเทศ  อุปกรณการศึกษาจะชวยประเทศที่ยากจนในการผลิตครู แพทย วิศวกร นักกฎหมาย นกั
เศรษฐศาสตร ฯลฯ  เพื่อเปนกาํลังในการพัฒนาสังคมในดานตางๆ  การปดกัน้โอกาสเขาถึงหนงัสือ
และอุปกรณการศึกษาจงึหมายถงึการปดกั้นโอกาสในการพัฒนาประเทศ ประเทศยากจนตองการ
โอกาสในการเขาถึงหนงัสือ ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฐานขอมลู ฯลฯ  ในราคา
พอสมควรและภายใตเงื่อนไขที่ไมเปนภาระมากเกินไป การเขาถงึหนังสือและขอมูลความรูเปนปญหา
แมแตในประเทศทีพ่ัฒนาแลว หองสมดุประชาชนและหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศทีพ่ัฒนาตาง
ประสบปญหาในการสัง่ซื้อหนังสือและในการบอกรับสมาชิกวารสารวิชาการ  เนือ่งจากราคาทีแ่พง
มากของสื่อการศึกษา 

ที่ผานมาประเทศกําลงัพฒันาจํานวนมาก ตองประสบปญหาการเขาถึงตาํราและอุปกรณ
การศึกษาอันเปนผลมาจากการคุมครองลขิสิทธิ์  แตในยุคขอมูลขาวสารเชนในปจจุบัน การเขาถึง
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ขอมูลขาวสารในระบบดิจิทลัจะมีความจาํเปนยิ่งขึน้  กฎหมายลิขสิทธิ์แนวใหมที่กําลงัมกีารผลักดัน
ภายใตความตกลงการคาเสรีหรือเอฟทีเอ (Free Trade Agreement: FTA) อาจเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การที่ประเทศกําลังพัฒนาจะใชประโยชนจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศยิ่งกวาในอดีต 
เนื่องจากกระแสกดดันอยางหนักของบรรษัทขามชาต ิ จึงเกดิความพยายามในการปรับเปล่ียน
กฎหมายลิขสทิธิ์ใหมีการปกปองสิทธิของเจาของเทคโนโลยี โดยละเลยถึงการประกนัสิทธิของสังคมใน
อันที่จะเขาถงึขอมูลความรู 

ขณะนี้สหรัฐกาํลังเดนิเกมอยางหนักที่จะใหมีการปรับปรุงระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
ใหมีระดับการคุมครองเกินเลยไปจากมาตรฐานในความตกลงทริปสขององคการการคาโลก หลกัการที่
เรียกวา “ทริปสผนวก” (TRIPS-plus) มีหลักการที่กวางขวางครอบคลมุทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท 
หนึง่ในนั้นคือประเด็นเรื่องลขิสิทธิ์อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีดิจทิัล สหรัฐผลักดันมาตรฐานทริปสผนวก
ในเวทีระหวางประเทศหลายเวท ี ทั้งในองคการการคาโลก องคการทรัพยสินทางปญญาโลก และใน
ความตกลงเขตการคาเสร ี  ความตกลงเอฟทีเอทีส่หรัฐไดทํากับประเทศอื่นไปแลว ไมวาจะเปนชิลี 
สิงคโปร ออสเตรเลีย มอรรอคโค ฯลฯ และความตกลงเอฟทีเอที่สหรัฐจะทํากับ 34 ประเทศทวีปอเมริกา 
ที่เรียกวา FTAA ลวนแตมีการกําหนดหลกัการ “ทริปสผนวก” ไวทั้งสิน้ 

ความตกลงเอฟทีเอระหวางสหรัฐกับไทย มีการเสนอหลักการเรื่องดังกลาวไวเชนเดียวกัน ซึง่
ในขณะที่การเจรจาความตกลงเอฟทีเอระหวางไทยกับสหรัฐยังไมไดขอสรุป รัฐบาลไทยไดเสนอใหมีการ
แกไข พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งขอเสนอของรัฐบาลไทยไปสอดคลองกับขอเรียกรองของสหรัฐ
ภายใตความตกลงเอฟทีเอไทย-สหรัฐ กอใหเกิดปญหาวา หลักการดังกลาวจะมผีลกระทบในดานบวก
หรือลบตอการศึกษา และตอการยกระดับความรูและคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศอยางไร 
 
1. หลักทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

เจตนารมณของกฎหมายลขิสิทธิ์ คือการสงเสริมการสรางสรรคงานที่เปนประโยชนตอสังคม 
แตการคุมครองลิขสิทธิก์็มีขอจํากัด 3 ประการ กลาวคอื ประการแรก กฎหมายลขิสิทธิ์แตกตางจาก
สิทธิบัตร เนือ่งจากมิไดใหสิทธิเหนือความคิด แตหากใหสิทธิที่จะปองกนัการลอกเลียนงาน การ
สรางสรรคงานโดยอิสระโดยมิไดลอกเลียนงานของผูอ่ืน จะไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์ ประการที่
สอง กฎหมายลิขสิทธิ์มิไดคุมครองความคิด หากแตคุมครองการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression 
of idea) ซึ่งจําเปนตองมกีารจําแนกความแตกตางระหวางความคิด คือการแสดงออกซึ่งความคิด 
(idea/expression dichotomy) ความมุงหมายของหลกัการนี้ก็เพื่อมิใหมกีารผูกขาดทางความคิด 
และสงเสริมใหมีการถายทอดความคิดสูสังคมในรูปแบบตางๆ  และประการสดุทาย  ลิขสิทธิ์ไม
คุมครองขอเทจ็จริง (facts) ระบบ วธิีการ และขั้นตอนตางๆ1  ผูประพันธหนังสือจะไมมีลิขสิทธิ์ใน
                                                 
1 Miller v Universal City Studios, Inc., 650 F.2d 1365, 1368 (5th Cir. 1981). 



ขอเท็จจริงที่กลาวถงึในหนังสือ ขอเท็จจริงถือเปนสมบัติสาธารณะ (public domain) ที่ไมมีขอจํากัดใน
การใช  ทัง้นี้ โดยไมคํานงึวาการไดมาซึ่งขอเท็จจริงนั้นจะเปนไปดวยความยากลาํบากหรือใชคาใชจาย
มากนอยเพียงใด  เชน  นาย ก. เขียนหนงัสือเกี่ยวกับแหลงน้าํมนัดิบในตะวนัออกกลาง  ซึ่งใชเวลาใน
การรวบรวมขอเท็จจริงเปนเวลานาน  นาย ก. มีลิขสิทธิ์ในถอยคําและรูปแบบของหนังสือนั้นเทานัน้  
สวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับแหลงน้าํมนัดิบไมถือเปนลิขสิทธิ์ของนาย ก.  บุคคลทั่วไปสามารถนํา
ขอเท็จจริงดังกลาวไปใชประโยชนได ดังนีเ้ปนตน 

ในกรณีทรัพยทั่วไป การกําหนดความเปนเจาของจะกระทาํโดยพจิารณาถงึการครอบครอง
หรือดูที่การจดทะเบยีนกรรมสิทธิ์ (ดังเชนกรณีที่ดิน)  แตเนื่องจากทรัพยสินทางปญญาเปนทรพัยสินที่
ไมมีรูปรางความเปนเจาของจึงไมอาจถูกกําหนดโดยดจูากการครอบครอง  กฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญากําหนดความเปนเจาของดวยวิธกีารที่แตกตางกนั 

สิทธิบัตรกําหนดความเปนเจาของสําหรับผูที่ขอรับความคุมครองเปนรายแรก (First-to-fie 
system) โดยการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑตองมีลักษณะตองตามเงื่อนไขในกฎหมาย 
กฎหมายเครื่องหมายการคาใชระบบผสมระหวางการจดทะเบยีนและการใช โดยทัว่ไปผูที่จดทะเบยีน
เครื่องหมายเปนรายแรก เปนผูมีสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ยกเวนจะมีผูใชเครือ่งหมายการคานัน้
อยูกอนวันจดทะเบยีน สิทธิประเภทที่มปีญหาในการกําหนดความเปนเจาของมากที่สุด นาจะเปน
กฎหมายลิขสทิธิ์ ทั้งนี้เพราะกฎหมายลขิสิทธิ์กาํหนดใหผูสรางสรรคงานไดลิขสิทธิ์โดยทนัทีโดยมิตอง
จดทะเบียน สิทธิตามลิขสิทธิ์จะเกดิขึ้นเฉพาะในสวนงานที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยมิไดลอกเลียนผูอ่ืน
เทานัน้2 หรือเรียกวาเงื่อนไขการสรางสรรคงานโดยตนเอง (originality)  ผูสรางสรรคจะไดลิขสิทธิ์ใน
งานนัน้ก็ตอเมือ่ไดสรางสรรคงานขึน้โดยมไิดลอกเลียนงานของผูอ่ืน ดังนัน้การสรางสรรคโดยตนเองจึง
มีความสาํคัญตอการกําหนดความเปนเจาของลิขสิทธิ ์ แตการพิสูจนถงึการสรางสรรคโดยตนเองนัน้ 
หาไดเปนสิง่ทีก่ระทาํไดโดยงายไม จงึอาจกลาวไดวา การกาํหนดความเปนเจาของลิขสิทธิ์เปนสิ่งที่
กระทาํไดยากที่สุด เมื่อเทียบกับสิทธิประเภทอื่น 

กฎหมายลิขสทิธิ์ไดบัญญัติใหสิทธิตามลิขสิทธิ์มีลักษณะเหมือนกับทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ   
โดยถือวางานอันมีลิขสิทธิเ์ปนทรพัยสินของผูสรางสรรค กฎหมายกาํหนดสทิธิเด็ดขาดทีเ่จาของ
ลิขสิทธิ์มี และกําหนดใหการกระทาํบางอยางโดยมไิดรับความยินยอมของผูทรงสิทธิ เปนการทํา
ละเมิด3 

เชนเดียวกับสิทธิในทรัพยสินประเภทอืน่ การที่จะดวูาสทิธิตามลขิสิทธิ์เปนทรพัยสินโดยนัย
ของกฎหมายหรือไม จําเปนตองดูวาผูทรงสิทธิสามารถที่จะกีดกันผูอ่ืนจากการกระทําบางอยางหรือไม  
                                                 
2 Raskind, P. “The Continuing Process of Refining and Adapting Copyright Principles”, German 
Yearbook of International Law, Vol.31, p.485 (1988). 
3 Y'Barbo, D. “Determining the Scope of a Copyright Registration”, 34 San Diego L. Rev. 343 (1977). 



และดูวาผูทรงสิทธิสามารถจะควบคุมการใชสิทธิของตนไดอยางสมบูรณหรือไม เชน ใหสิทธิเดด็ขาด
แกผูทรงสทิธิในอันที่จะทําซ้าํ ทําสาํเนางาน ทํางานตอเนื่อง หรือดัดแปลงงาน ฯลฯ 

สิทธิตามลิขสทิธิ์แตกตางจากสิทธิตามสิทธิบัตร  เนื่องจากผูทรงสิทธิตามลิขสิทธิจ์ะตองพิสูจน
ใหศาลเห็นวาจําเลยผูกระทาํละเมิดไดลอกเลียนงานของตน ซึ่งผลของการบงัคับสิทธขิองผูทรงสทิธิใน
ที่นี้ ยอมข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคนกลาง (ศาลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ)  หลงัจากที่เปรียบเทียบงานทัง้
สองช้ินแลวเหน็วา งานของจําเลยไดลอกเลียนมาจากงานของโจทกผูทรงสิทธิตามลิขสิทธิ์  ในการดูวา
การลอกเลียนหรือไม งานทั้งสองชิ้นจะตองมีสวนคลายคลึงกนัในสาระสําคัญ ในบางประเทศ การ
พิสูจนการลอกเลียนงานมกักระทาํโดยพยานผูเชีย่วชาญ เชน อาจใชการเบิกความของศาสตราจารย
ดานวรรณคดีวา จําเลยไดลอกเลียนงานของโจทกหรือไม เปนตน4 

ในการพิสูจนการละเมิดลิขสิทธิ์ โจทกจะตองพิสูจนสองประการสําคญั  ประการแรก พิสูจนวา
จําเลยมโีอกาสเขาถึงงานของโจทก เนื่องจากการพิสูจนการลอกเลียนงานโดยตรง เปนสิง่ที่กระทําได
ยาก  โดยอาจตองอาศัยพยานหลักฐานแวดลอม  และประการที่สอง จะตองพิสูจนใหเห็นถึง “ความ
คลายคลึงในสาระสําคัญ” (substantial similarity) ความคลายคลึงในสาระสําคญั หมายถึง กรณีที่
บุคคลทั่วไปลงความเหน็วา งานที่ถูกกลาวหาวาละเมิดมีความคลายคลึงเปนอยางมากกับงานอันมี
ลิขสิทธิ ์
 

2. บทบาทของลิขสิทธิ์กับการพัฒนาประเทศ 
ประเทศอุตสาหกรรมเปนประเทศที่ไดรับประโยชนจากระบบลิขสิทธิ์มากที่สุด  ในป ค.ศ. 

1998 ประเทศอุตสาหกรรม 6 ประเทศ อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมน ี สเปน 
ฝร่ังเศส และอิตาลี เปนผูสงออกหนงัสือในอัตราสองในสามของหนงัสือที่มีการซื้อขายในโลก5 ประเมิน
กันวา มูลคาของโปรแกรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่ประกอบกันเปนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหรัฐอเมริกานั้นมมีูลคามหาศาล โดยในป ค.ศ. 1999 มีมูลคารวม 460,000 ลานดอลลาร โดยอาจ
จําแนกเปนมลูคาการสงออก 80,000 ลานดอลลาร6  ตัวเลขของกองทนุการเงินระหวางประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ระบุวา ในป ค.ศ. 1999 สหรัฐอเมริกาเกนิดลุคาธรรมเนียมการ
ใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนจาํนวน 36,500 ลานดอลลาร สหราชอาณาจักรเกินดุล

                                                 
4 Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464, 473 (2d Cir. 1946). 
5 UNESCO (1998) “World Information Report 1997/98”, UNESCO, Paris; และโปรดดู World Bank 
“Chapter 5: Intellectual Property: Balancing Incentives with Competitive Access”, Global Economic 
Prospects and Developing Countries, 2001. 
6 Story, A. (2002) “Copyright, Software and the Internet”, CIPR Background Paper 5, CIPR, London, 
p.11. 



คาธรรมเนียมการใชสิทธิสูงเปนอันดับสองเปนเงิน 23,000 ลานดอลลาร7 อยางไรก็ดี ตัวเลขของ
ไอเอ็มเอฟนี้มไิดจําแนกคาธรรมเนียมตามประเภทของสทิธิ หากแยกเปนรายประเภทสิทธิ ปรากฏวา
อุตสาหกรรมบันเทงิที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมายลขิสิทธิ์ เปนอุตสาหกรรมที่ทาํรายไดใหแก
ประเทศทีพ่ัฒนาแลวมากทีสุ่ด ภาพยนตร โทรทัศน วดีิโอ ดนตรี ส่ิงพิมพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เปนสินคาสงออกทีท่ํารายไดใหแกสหรัฐอเมริกามากที่สุด  ในป ค.ศ. 1999 อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของ
สหรัฐมีรายได 79,850 ลานดอลลาร 8 

ประเทศกาํลังพัฒนาถกูชักจงูใหคุมครองลขิสิทธิ์ดวยความเชื่อที่วา  การคุมครองลิขสิทธิ์อยาง
เขมงวดจะสงเสริมการสรางสรรคงานสรางความรูใหม แตส่ิงที่ควรทําความเขาใจก็คือ ขอมลูและ
ความรูตางๆ นัน้มีอยูหลายลักษณะ จริงอยูที่ความรูทางเทคนิคและวิทยาศาสตรที่สรางสรรคกันใน
ประเทศทีพ่ัฒนาแลว จะมคีวามสาํคัญในบริบทเศรษฐกิจสังคมปจจบัุน  แตกม็ิไดหมายความวา 
ประเทศกาํลังพัฒนาขาดไรซึ่งความรู ความคิด และนวัตกรรม9 ประเทศกําลงัพัฒนาลวนแตมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลา และงาน
ศิลปวัฒนธรรมสวนใหญของประเทศกําลงัพัฒนา มักจะถูกสรางสรรคข้ึนโดยมิไดมคีวามเกี่ยวของใดๆ 
กับกฎหมายลขิสิทธิ ์

สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์เปนวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก ซึ่งมคีวามแตกตางจาก
แนวความคิดและวิถีชวีิตของประเทศกําลงัพัฒนาหลายประการ10  ตัวอยางเชน ในหลายๆ สังคม การ
อางสทิธิเปนเจาของความคดิและผลงานทางปญญาเปนสิ่งที่ไมไดรับการยอมรับ11 ในชุมชนและสงัคม
ของหลายประเทศยังคงถือวา การลอกเลยีนงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูเปนการแสดงความ
เคารพนับถือ มิใชเปนการขโมย และไมถือวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดทรพัยสินของบุคคล 

การกําหนดแนวความคิดเชงิเดี่ยวดงัที่ปรากฏในความตกลงระหวางประเทศตางๆ เชน ความ
ตกลงทริปส อนุสัญญากรุงเบอรน ความตกลงเอฟทีเอ ฯลฯ จงึเปนการกําหนดแบบแผนสิทธิใน
ทรัพยสินเพื่อใชกับสังคมในทุกวฒันธรรม (One-size-fits-all model) นั่นเอง พงึตระหนักวา ความตก
ลงระหวางประเทศดานทรพัยสินทางปญญาตางๆ ลวนแตเปนผลพวงที่เกิดจากของการเจรจาตอรอง

                                                 
7 International Monetary Fund, Balance of Payments, Vol. 55, 2001. 
8 The Economist, ‘Markets for Ideas’, 14 April 2001. 
9 Gana, R. L., “Has Creativity Died in the Third World? Some Implications of the Internationalization of 
Intellectual Property”, Denver Journal of International Law and Policy, XXIV (1995) 109. 
10 Geller, P., “Legal Transplants in International Copyright: Some Problems of Method”, 13 UCLA Pac. 
Basin L.J. 199 ( 1994). 
11 Riley, A., “Recovering Collectivity: Groups Rights to Intellectual Property in Indigenous Communities”, 
Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, XVIII (2000), 175. 



ระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตางๆ ในความตกลงระหวางประเทศ ดังเชน อนุสัญญา
กรุงเบอรนกาํหนดใหคุมครองธรรมสิทธิ ์(moral rights) ในขอ 6 ทวิ (Art. 6 bis) เมื่อสหรัฐอเมริกาเขา
รวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว สหรัฐอเมริกาไดต้ังขอสงวนที่จะใหคุมครองธรรมสิทธิ์เฉพาะแตเพียง
ในบางเรื่องเทานัน้ กลาวคอื รับรองธรรมสิทธิ์ในงาน Visual art เทานั้น12  เมื่อมกีารจัดทาํความตก
ลงทริปสในระหวางการเจรจาการคารอบอรุุกวัย ความตกลงทริปสไดยกเวนการรับรองธรรมสิทธิจ์าก
พันธกรณีของทริปส13 ซึ่งการยกเวนหลกัธรรมสิทธิ์ในความตกลงทริปสนี้ ไมไดเกิดจากการที่ประเทศ
สวนใหญไมเหน็ความสําคัญของการรับรองธรรมสิทธิ ์ หากแตเปนผลมาจากการล็อบบ้ีและการเจรจา
ตอรองของสหรัฐอเมริกา 
 
3. ลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

(1) ลิขสิทธิ์อินเทอรเน็ตกับการเขาถึงขอมูลความรู 
แนวคิดเรื่องเสรีภาพของขอมลูขาวสารบนอนิเทอรเน็ต เกิดขึ้นพรอมๆ กับการเกิดของ

เทคโนโลยีไซเบอรสเปซ (Cyberspace) โดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดที่ตองการใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูเปนไปโดยเสรี  นกัวิชาการในศาสตรตางๆ ตางเหน็ความสาํคัญของการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อนาํไปสูการสรางองคความรูใหม แทนที่จะมองถงึการกําหนด
คาตอบแทนการเขาถงึและแลกเปลี่ยนขอมลูเพื่อหากาํไร14 แนวคดิเชิงวิชาการเชนนี้ไดกลายเปน
บรรทัดฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วไปในโลกอินเทอรเน็ต 

บุคคลทุกคนมเีสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นบนอินเทอรเน็ต มีสิทธทิี่จะสรางเวบ็ไซดของตน
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ต  ในทางปฏิบัติ การนําเสนอขอความ รูปภาพ เสยีง หรือ
แมแตภาพยนตรวิดีโอบนอินเทอรเน็ตเปนสิ่งทีก่ระทาํไดโดยงาย และมีคาใชจายนอยยิ่ง  อินเทอรเน็ต
ชวยใหผูคนสามารถเผยแพรขอมูลความคิดเห็นของตนตอสาธารณชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไม
ส้ินเปลืองคาใชจาย และทีสํ่าคัญ การเผยแพรขาวสารขอมูลผานอนิเทอรเน็ตเปนสิ่งที่บุคคลสามารถ
กระทาํไดดวยตนเอง โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืน ไมวาจะเปนสํานักพิมพ สถานวีทิยุ โทรทัศน หรือผูผลิตสิ่ง
บันทกึเสียง15 

                                                 
12 โปรดดู กฎหมายสหรัฐ Visual Artists Rights Act of 1990 
13 TRIPS Agreement, Art. 9.1. 
14 Litman, J. “The Exclusive Right to Read”, 13 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 29 (1994). 
15 Burk, D.L. “Proprietary Rights in Hypertext Linkages”, J. INFO. L. & TECH. (June 30, 1998), at 
http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_2burk/ 



ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ ไมวาจะเปนการจัดเกบ็ขอมูลโดย
ระบบดิจิทัลหรือการสงขอมลูผานดาวเทียมหรือไฟเบอรออพติค ไดชวยสงเสริมการเผยแพรและเขาถึง
ขอมูลความรูในทกุมุมโลก เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยขีอมูลขาวสารที่มีอัตราการเติบโต
สูงสุด  โปรแกรมการพฒันาขององคการสหประชาต ิ (UNDP) ประเมินวาจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทัว่
โลกจะเพิ่มข้ึนถึง 1,000 ลานคนในป ค.ศ. 200516 ประมาณการวา ในปจจุบันมเีว็บไซดที่สามารถ
เขาถึงไดดวยระบบอินเทอรเน็ตอยูกวา 3,000 ลานเวบ็ไซด  เกือบทั้งหมดเปนเว็บที่บรรจุขอความ 
รูปภาพ และเสียงที่สามารถเขาไปเยี่ยมชมไดโดยตองเสียคาตอบแทน ขอความทีบ่รรจุอยูในเวบ็ไซด
ตางๆ สวนใหญจะเปนขอความที่เปนตวัหนงัสือ  อยางไรก็ดี ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต รูปภาพ และเสียงไดถูกนําออกเผยแพรทางอนิเทอรเน็ตเปนจํานวนมากในปจจุบัน 
กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย โดยเฉพาะปญหาการละเมิดลิขสิทธิผ์านอนิเทอรเน็ต 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ นับเปนประเด็นสาํคัญตอการ
กําหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกําลงัพัฒนา กฎหมายลิขสิทธิ์มีเจตนารมณด้ังเดิมใน
การคุมครองสิง่พิมพและงานวรรณกรรม  แตในปจจุบันไดขยายไปยังสื่อและเทคโนโลยีประเภทอื่น  
รวมทัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร  เทคโนโลยโีทรคมนาคม  ภาพยนตร  ดนตรี ฯลฯ  ในปจจุบันกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ไดกลายเปนเครื่องมอืในการกาํกับควบคุมการเผยแพรความคดิและขอมูลขาวสาร และได
กลายเปนเครือ่งมือทางการตลาดที่สําคัญตออุตสาหกรรมที่เกีย่วของกบัขอมูลความรู ประเทศที่
ครอบครองลิขสิทธิ์จาํนวนมากจะมีความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งในความเปนจริง ประเทศ
อุตสาหกรรมและบรรษัทมัลติมีเดียขามชาติ ไดครอบครองผูกขาดเทคโนโลยีสาขานีไ้วแทบทัง้สิ้น สวน
ประเทศกาํลงัพัฒนาสวนใหญอยูในฐานะเปนเพยีงผูบริโภคขอมูลความรูเทานั้น 

ประเทศกาํลังพัฒนาบางประเทศ สามารถใชประโยชนจากลิขสิทธิ์ในการสงเสรมิการ
สรางสรรคงานและการสงออก  ประเทศอินเดียเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสาํคัญในเรื่องนี ้ ดัง
ปรากฏจากตวัเลขการสงออกซอฟตแวรคอมพิวเตอรจํานวน 787 ลานดอลลารในป ค.ศ. 1994  ซึ่ง
เพิ่มข้ึนเปน 7,800 ลานดอลลารในป ค.ศ. 200217  อยางไรก็ดี ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ยงัคงไม
สามารถใชประโยชนจากกฎหมายลิขสิทธิเ์พื่อสรางอุตสาหกรรมฐานความรูไดดังเชนอินเดีย ทัง้ๆ ที่
ประเทศเหลานั้นไดใชกฎหมายลิขสิทธิ์ทีใ่หการคุมครองในระดับสูง และไดเขารวมในอนุสัญญากรุง
เบอรนมาเปนเวลายาวนานแลวก็ตาม  ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา แมลิขสิทธิ์อาจมบีทบาทสําคญัตอ
การสงเสริมการเติบโตของเทคโนโลยีฐานความรูของประเทศกาํลังพฒันา แตลิขสิทธิ์กห็าใชปจจัยที่

                                                 
16 UNDP, Human Development Report, 2001. 
17 ที่มา: The Indian National Association of Software and Service Companies 
http://www.nasscom.org/it_industry/sw_industry_home.asp 



จําเปนเพยีงอยางเดียวไม ประเทศกําลังพัฒนาจําตองใชกลไกอยางอืน่ประกอบดวย รวมทัง้วิธีการ
จัดการที่เหมาะสม การสนับสนุนของรัฐดานอุปกรณและเครื่องมือที่จาํเปน  ระบบภาษี ฯลฯ 

ธนาคารโลกไดกลาวสรุปไวในรายงานป ค.ศ. 1999 วา18 
“ชองวางทางความรูระหวางประเทศตางๆ มีระยะหางกนัออกไปทกุท ี ความแตกตางทาง

ความรูของประเทศ จะทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในดานอื่นมากยิง่ขึ้น รวมทั้งความไมเทาเทยีมกัน
ในตนทุนและทรัพยากรตางๆ ทนุและทรัพยากรจะถูกดึงดูดไปใชประโยชนในประเทศทีม่ีความรู
มากกวาในประเทศที่ขาดความรู” 

อินเทอรเน็ตมปีระโยชนมหาศาลตอประเทศกําลังพัฒนา ทําใหประชาชนในประเทศเขาถงึ
ขอมูลขาวสารและความรูทีเ่ปนประโยชน รัฐบาลของประเทศกาํลังพัฒนาควรสงเสริมการใชหองสมุด
ดิจิทัลออนไลนที่มเีนื้อหาวิชาการดานตางๆ อยางครบถวน  สงเสริมหองสมุดชมุชนที่มีอินเทอรเน็ต
เชื่อมตอกับแหลงความรูทั่วโลก รวมทัง้สงเสริมการจัดระบบการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 

แมจะมีการขยายตัวของอนิเทอรเน็ตและขอมูลออนไลน แตในขณะนี้สํานักพิมพและบริษัท
ซอฟตแวรตางๆ ไดนําเอาเทคโนโลยีจาํกัดการเขาถงึขอมูลบนอินเทอรเน็ตมาใช เชน ระบบการเขารหัส 
หรือ Encryption ซึ่งเทคโนโลยทีี่นาํมาใชจะชวยปองกนัการเขาถึงความรูบนอนิเทอรเน็ตไดอยาง
เด็ดขาด ทําใหโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกําลังพัฒนาตองถูก
จํากัด 

ในป ค.ศ. 1996 องคการทรัพยสินทางปญญาโลกไดจัดทําความตกลงระหวางประเทศ 
เรียกวา “สนธสัิญญาลิขสิทธิ์ของไวโป” (WIPO Copyright Treaties) กําหนดกฎเกณฑตางๆ เกีย่วกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต ที่สําคญัความตกลงนี้ไดกําหนดใหรัฐหามการใชเทคโนโลยีที่
หลีกเลี่ยงระบบ Encryption ที่เรียกวา “Anti-circumvention” เพื่อปองกนัการเขาถงึขอมูลบน
อินเทอรเน็ตโดยปราศจากความยนิยอมจากเจาของงาน ประเทศกาํลังพัฒนาสวนใหญไดถูกกดดันให
เขารวมในสนธิสัญญานี ้ ซึง่จะมีผลกระทบอยางสาํคัญตอการเขาถงึและใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต
ของประเทศดงักลาว 

ภายหลงัเขารวมในสนธสัิญญาลิขสิทธิ์ฯ สหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายบังคับตามสนธิสัญญา 
เรียกวา “The Digital Millennium Copyright Act of 1998” (DMCA) โดยกําหนดหลักการที่เขมงวด
กวาหลักการในสนธิสัญญา กฎหมายของสหรัฐอเมรกิาไดหามการทํา “Anti-circumvention” ซึ่ง
หมายถงึการใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือซอฟตแวรทุกประเภทเพื่อเลีย่งระบบ Encryption การกระทํา
ดังกลาวถือเปนการผิดกฎหมาย แมวาการหลีกเลี่ยงระบบ Encryption จะไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ก็
ตาม ซึง่แตกตางจากบทบัญญัติของสนธิสัญญาขององคการทรพัยสินทางปญญาโลกทีห่ามการทาํ 
                                                 
18 World Bank (1999) “World Development Report 1998/99: Knowledge for Development”, World 
Bank, Washington DC, p.14. 



“Anti-circumvention” เฉพาะในกรณีที่เปนการละเมิดลขิสิทธิ์เทานั้น ซึ่งสหรัฐไดผลักดันหลกักฎหมาย
ของของตนไปยังประเทศตางๆ โดยผานความตกลงการคาเสรีหรือเอฟทีเอ ดังเชนที่ปรากฎในขอเสนอ
เจรจาเอฟทีเอกับไทย และดงัที่ปรากฏในราง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม ที่รัฐบาลไทยกําลังพิจารณายก
รางอยูในปจจบัุน 
 

(2) แนวทางการคุมครองลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต 
โดยทัว่ไป งานอันมีลิขสิทธิ์อาจถูกนําออกเผยแพรตอสาธารณชนได 4 ลักษณะดวยกนั 
• การเผยแพรดวยการจําหนาย 
• การเผยแพรดวยการคิดคาบริการเพื่อเขาถึงขอมูล 
• การเผยแพรเนือ้หาของงานโดยไมคิดคาตอบแทน 
• การเผยแพรในระบบดิจิทัลออนไลน 

 
การเผยแพรลักษณะแรกมักเปนการจําหนายโอนกรรมสทิธิ์วัตถุที่บรรจงุานอันมีลิขสทิธิ์ เชน 

หนงัสือ ภาพวาด แผนซีดี ฯลฯ  ผูที่เสียคาตอบแทนเพื่อเขาถงึงานลักษณะนีจ้ะมีสิทธิโดยการที่จะใช
ประโยชนจากงานนัน้ เชน  เมื่อซื้อหนังสือมาหนึง่เลม ยอมสามารถอานหรือใชประโยชนจากเนื้อหาใน
หนงัสือนัน้ไดตลอดไป สวนการเผยแพรงานลักษณะทีส่องจะมีลักษณะที่มีความถาวรนอยกวา
ลักษณะแรก เพราะเปนกรณีที่ผูประสงคจะเขาถึงขอมูลยอมที่จะจายเพื่อแลกกับสิทธทิี่จะเขาไปใช
ประโยชนจากงานในชัว่ระยะเวลาจํากัด เชน การเชาดวีดีี เคเบิ้ลทีว ีการเปนสมาชิกฐานขอมูลออนไลน 
ฯลฯ  คาตอบแทนที่ใหจะมีลักษณะเปนการตอบแทนการเขาถงึขอมูล ซึ่งจะมีลักษณะจํากัดในเรื่อง
เวลา เมื่อกาํหนดเวลาดังกลาวไดส้ินสุดลง สิทธิในการเขาถึงงานยอมระงับไป 

ลักษณะที่สามของการเผยแพรงานจะไมมีการคิดคาตอบแทนจากเจาของงาน เนื่องจาก
เจาของงานประสงคจะเผยแพรงานนัน้สูสาธารณชนในวงกวางอยูแลว การเผยแพรงานในลกัษณะ
โฆษณาประชาสัมพนัธเร่ืองใดเรื่องหนึง่ เชน การโฆษณาโดยใชแผนปายโฆษณา วทิย ุ โทรทัศน ฯลฯ  
การเผยแพรงานลักษณะนีม้ักเปนที่ตองการของสาธารณชนนอยกวาการเผยแพรในสองลักษณะแรก  
เพราะกระทาํโดยมีวัตถุประสงคที่จะชกัจงูใจสาธารณชนโดยมีเปาประสงคบางอยาง เชนเพื่อจูงใจให
บริโภคสินคา เปนตน 

การเผยแพรงานลักษณะทีส่ี่ คือ การเผยแพรงานผานระบบอินเทอรเน็ต  การเผยแพรงานนี้
แตกตางจากลกัษณะแรกและลักษณะที่สองตรงที่ไมมกีารคิดคาตอบแทน (นอกจากคาใชจายในการ
ซื้อวัสดุอุปกรณและคาธรรมเนียมการใชอินเทอรเน็ต) และแตกตางจากการเผยแพรงานในลกัษณะที่
สาม ตรงที่มิไดมีเปาหมายในการชกัจูงใจสาธารณชนหรือในการโฆษณาประชาสัมพันธ  อินเทอรเน็ต



ไดสรางชองทางการเผยแพรงานสูสาธารณชนโดยไมมขีอจํากัด ทั้งในเรื่องเวลา สถานที ่ และปริมาณ 
ดังเชนการเผยแพรผานสื่ออ่ืนๆ 

ระบบอินเทอรเน็ตชวยใหมกีารเผยแพรงานอยางกวางขวาง ในขณะที่หนังสือเลมหนึง่จะมีคน
สามารถอานหนังสือไดเพยีงคนเดียว คนนับลานสามารถเขาถึงงานบนอินเทอรเนต็ไดในเวลาเดยีวกนั  
แตการเขาถึงขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตแตกตางจากการใชประโยชนจากงานประเภทอื่น กลาวคือ ผูที่
อานหนงัสือ ไมจําเปนตองทาํสําเนางานนัน้กอน แตการเขาถึงขอมูลบนอินเทอรเน็ต ผูใชจําเปนตนทาํ
สําเนางาน (ชั่วคราว) ไวในเครื่องคอมพวิเตอรของตนเสียกอน จงึจะสามารถแสดงภาพหรือแสดงผล
บนจอมอนิเตอรได  ซึ่งการกระทาํอยางนี ้ศาลสหรัฐอเมริกาไดตัดสินไวในคดี Mai Sys. Corp. v Peak 
Computer, Inc. (991 F.2d 511 (9th Cir, 1993)) วาเปนการ “ทําซ้าํ” ตามความเหมายของกฎหมาย
ลิขสิทธิ ์

การทาํซ้ํางานผานระบบมีขอแตกตางจากการทาํซ้ําในความหมายที่เขาใจกันทัว่ไป การเขาถงึ
ขอมูลจากเว็บไซดแหงหนึ่งแหงใดเพื่ออานหรือชม โดยไมมีการดาวนโหลดขอมูลเก็บไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือโดยไมมีการพิมพบนกระดาษ ยอมไมเหมือนกับการทําสาํเนาหนงัสือหรือส่ือส่ิงพิมพ
อ่ืนที่ผูกระทาํมีวัตถุประสงคที่จะไดสําเนาไวใชประโยชนในอนาคต การทําซ้ํางานจากการใช
อินเทอรเน็ต เปนการทําซ้าํโดยเหตุผลทางเทคนิคของเทคโนโลยี เพื่อใหเครื่องแสดงผลบนจอมอนเิตอร
เทานัน้ ผูกระทําไมไดตองการจะเก็บสําเนางานไวเพื่อใชในอนาคต19 

เนื่องจากในทางเทคนิค การใชประโยชนจากงานบนอนิเทอรเน็ตจําเปนตองมกีารทําซ้าํงานลง
ไวในฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอร  กรณีนี้จึงเปนประเด็นปญหากฎหมายวา การกระทําดงักลาว
ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม มีผูใหความเห็นวา การกระทําดงักลาวยอมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
เกือบทุกกรณี ยกเวนจะมีการใหความยนิยอม (ทั้งโดยชัดแจงและปริยาย) จากเจาของงาน ซึ่งกม็ีผูให
ความเห็นตอวา เนื่องจากการสรางเว็บเพจไดกระทาํโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 
และเพื่อใหบุคคลทั่วไปเขาไปใช จึงควรสันนษิฐานวา ผูสรางเว็บเพจไดใหความยินยอมโดยปริยาย
เพื่อใหบุคคลอื่นทาํสําเนางาน (ชั่วคราว) เพื่อการใชประโยชนจากงานนัน้ได20 ซึ่งจะไดทําการวิเคราะห
ประเด็นปญหานี้ในสวนตอไป 
 

(3) ปญหาเกีย่วกับการทําซํ้าชั่วคราว 

                                                 
19 Nimmer, D. “A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act”, 148 U. PA. L. REV. 673, 686-7 
n. 66 (1999). 
20 Hardy, I.T., “Computer RAM ‘Copies’: Hit or Myth? Historical Perspectives on Caching as a Microcosm 
of Current Copyright Concerns”, 22 U. DAYTON L. REV. 423 (1997); และโปรดดู Lemley, M.A. “Dealing 
With Overlapping Copyrights on the Internet”, 22 U. DAYTON L. REV. 547 (1997). 



ในความตกลงเอฟทีเอ สหรัฐเสนอหลกักฎหมายเพื่อปกปองลิขสิทธิอิ์นเทอรเน็ตเปน 2 หลักการ
ใหญๆ คือ (1) โดยกฎหมายลิขสิทธิ ์ และ (2) โดยหามหลีกเลีย่งระบบเขารหัสเพือ่ปองกันการละเมิดที่
เรียกวา Anti-circumvention 

สหรัฐผลักดันหลักการวา “การแสดงผลขอมูลบนหนาจอเปนการละเมิดลิขสิทธิ”์ หรือ “หาม
การทาํซ้ําชัว่คราว” เพือ่เปดโอกาสใหเจาของสิทธคิวบคุมการเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธภิาพ 
หลักการดังกลาวมาจากคําพพิากษาศาลอุทธรณสหรัฐซึง่ตัดสินไวในคดี Mai Sys Corp v Peak 
Computer, Inc. ในป ค.ศ. 1993 เปนหลักการที่รัฐบาลสหรัฐหยิบยกข้ึนเปนขอเรียกรองใหประเทศคู
คาของตนปฏบัิติตาม 

มีปญหาวา การกระทําเพื่อใหมกีารแสดงผลขอมูลบนหนาจอเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ได
อยางไร? ตองทาํความเขาใจวาการเขาถึงขอมูลในระบบอนิเทอรเน็ตนัน้แตกตางจากการใชงาน
ประเภทอื่น เชน ผูที่อานหนังสือหรือฟงเพลงไมจาํเปนตนทาํสําเนางานนั้นกอน แตในทางเทคนคิ การ
เขาไปดูเนื้อหาอานขอมูลในเว็บไซท จาํเปนตองมีการทําสําเนางานไวในฮารดดิสกของคอมพวิเตอร
เสียกอน จงึจะสามารถแสดงภาพหรือแสดงผลบนจอมอนิเตอรได สําเนางานจะหายไปเมื่อผูใชออก
จากเว็บไซทนัน้หรือเมื่อปดเครื่องยุติการใชงาน ศาลสหรัฐถือวาการทาํสําเนางาน (ชั่วคราว) เชนนี้ เปน
การ “ทําซ้าํ” ที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมิไดรับความยินยอมจากเจาของงาน 

หากตีความกฎหมายเชนนีก้็หมายความวา “การใช” อินเทอรเน็ตจะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ทุกกรณี ซึ่งขัดตอหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ไมถือวาการใชเปนการทําละเมิด 

การนาํหลกัการทําซ้ําชั่วคราวมาใชกับการทําซ้าํงานทางอินเทอรเน็ตเชนนี ้ เปนการมุงคุมครอง
ประโยชนของเจาของงาน โดยไมคํานงึถึงสทิธิของผูใชอินเทอรเน็ต และยังเปนการบดิเบือนหลกัการและ
เจตนารมณของกฎหมายลขิสิทธิ์อยางชัดเจน การเขาถงึขอมูลในเว็บไซทเพื่ออานหรือชม (โดยไมมีการ
ดาวนโหลดขอมูลมาเก็บไว และโดยไมมีการพมิพบนกระดาษ) ยอมแตกตางจากการถายเอกสารหรือ
การทาํสําเนางานประเภทอืน่ ผูทาํสําเนางานทั่วไปทําสําเนาเพราะตองการไดสําเนางานไวใชประโยชน 
แตการทําซ้าํ (ชั่วคราว) ในการใชอินเทอรเน็ต เปนการทําซ้ําโดยเหตุผลทางเทคนคิของเทคโนโลยี ทีม่ี
วัตถุประสงคเพื่อใหเครื่องแสดงผลบนจอเทานั้น ผูกระทําหาไดตองการจะเก็บสําเนางานไวเพือ่ใชใน
อนาคตไม 

เมื่อการอานหนังสือดูหนงัฟงเพลงในกรณีทั่วไป มิใชการละเมิดลิขสิทธิ์แลว เหตุใดการเขาไปใน
เว็บไซทเพื่ออานขอความ ดูวิดีโอ หรือฟงเพลง (โดยไมมีการดาวนโหลดไฟลมาเก็บไว) จึงจะเปนการทาํ
ละเมิดไปได การใชอินเทอรเน็ตมีลักษณะที่คลายกับการอานหนงัสือ ดูโทรทัศน หรือฟงรายการวทิย ุ
มากกวาที่จะเหมือนกับการถายสาํเนาหนงัสือหรือการบันทกึเสียงบันทึกภาพ 

ขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอทีส่หรัฐทาํกับสิงคโปรและชิลี รวมทั้งในรางขอตกลง
เอฟทีเอที่สหรัฐจะทาํกับประเทศอื่นๆ กาํหนดให “การทาํซ้ํางานชั่วคราวเปนการละเมิดลิขสิทธิ”์ 



(temporary reproduction) ซึ่งหมายความวาประเทศที่เปนคูสัญญากับสหรัฐจะตองใหการคุมครอง
ลิขสิทธิ์อินเทอรเน็ตในระดับสูง โดยถือวาเพียงการใชอินเทอรเนท็ก็เขาขายเปนการทาํละเมิดแลว 

เพราะเหตุวาการคุมครองอินเทอรเน็ตมีขอจํากัดในเรื่องเขตอํานาจอธปิไตย การทําละเมิดที่
เกิดขึ้นนอกประเทศจะอยูนอกการคุมครองตามกฎหมายสหรัฐ การผลกัดันโดยผานเวทีระหวางประเทศ
เชนนี้จะชวยใหสหรัฐปกปองผลประโยชนทางอินเทอรเน็ตของตนไดอยางกวางขวาง แตในอีกทางหนึ่งก็
จะลิดรอนผลประโยชนของประเทศคูสัญญาในการใชอินเทอรเน็ต 
 

(4) ปญหาเกีย่วกับเทคโนโลยีการเขารหสั หรือ Encryption 
ความตกลงเอฟทีเอที่สหรัฐเสนอตอไทย มีหลักการอยางเดียวกับกฎหมาย DMCA ของสหรัฐ 

ซึ่งวางหลักเกณฑการคุมครองลิขสิทธิ์บนอินเทอรเน็ต ลักษณะสาํคัญของกฎหมายนี้คือ การเปด
โอกาสใหเจาของลิขสิทธิ์ควบคุมการเขาถงึงานบนอินเทอรเน็ต กฎหมายนีก้ําหนดโทษทางอาญา
สําหรับการกระทําที่เรียกวา “Anti-circumvention” หลักการนี้ไดถูกนาํมาใชเพื่ออุดชองวางของ
กฎหมายลิขสทิธิท์ี่หามเฉพาะการทําซ้ํา (copy control) โดยใหสิทธิควบคุมการเขาถึงงาน (access 
control) เปดโอกาสใหใชเครือ่งมือปองกันการเขาถงึงาน 

ตัวอยางเชน เทคโนโลยีดีวีดี (digital versatile disks) เปนแผนที่บรรจุภาพในระบบดิจิทัลที่ให
ภาพคมชัด ผูผลิตแผนดีวีดีกําหนดใหแผนดีวีดีสามารถใชงานกับเครื่องเลนดีวีดีบางชนิดเทานัน้ โดย
กําหนดรหัสทีจ่ะถูกถอดเฉพาะโดยเครื่องเลนดีวีดีทีม่ีเครื่องถอดรหัสเทานัน้ อยางไรก็ดี ไดมีผูคิดคน
เครื่องถอดสัญญาณที่สามารถอานรหัสดีวีดีไดทุกประเภท และทําใหเครื่องดวีีดีสามารถหลกีเลี่ยง
เครื่องถอดรหสัสัญญาณดีวีดีได  ความตกลงเอฟทีเอทีม่ีที่มาจากกฎหมาย DMCA กาํหนดวารัฐตอง
ใหอํานาจผูผลิตดีวีดีที่จะหามผูอ่ืนมิใหใชเครื่องถอดรหสัดีวีดีโดยมิไดรับความยนิยอมจากผูผลิต 
รวมทัง้หามเผยแพรเครื่องมอื สัญญาณ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชเพื่อการถอดรหัสดีวีดี หรืออีก
ตัวอยางหนึ่งกเ็ชน หากเจาของลิขสิทธิ์เพลงเผยแพรเพลงโดยผานระบบดิจิทัล โดยกําหนดรหสัใหมี
การเลนเพลงดังกลาวไดเพยีง 10 คร้ัง  ความตกลงเอฟทีเอหามการถอดรหัส หรือหามใชเครื่องมือใดๆ 
เพื่อทาํใหสามารถเลนเพลงดังกลาวไดมากกวา 10 คร้ัง เปนตน 

กฎหมายนี้ไดสรางอํานาจตลาดใหแกเจาของงานยิง่กวาลิขสิทธิ์ เพราะตามหลกักฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ผูซือ้สําเนางานมสิีทธิจะใชประโยชนจากสาํเนางานที่ซื้อมาไดตามที่เหน็สมควร (ภายใต
เงื่อนไขวาไมมกีารทาํสําเนางานเพิม่ข้ึน หรือการใชนัน้ไมเปนการรบกวนขัดสทิธิของเจาของงานอันมี
ลิขสิทธิ์) การอนุญาตใหมีการควบคุมการเขาถึงงานจึงเปนการเบี่ยงเบนจากหลกัการดั้งเดิมของ
กฎหมายลิขสทิธิ์ โดยทําใหการคุมครองลขิสิทธิ์เหมือนกับหลักการคุมครองความลบัทางการคา ที่ตัด



สิทธิสาธารณชนที่จะเขาถึงงานนัน้โดยชอบธรรม ซึง่การเขาถึงและใชงานอยางเปนธรรม (Fair use or 
Fair dealing) นัน้เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของระบบลิขสิทธิ์ 21 

สหรัฐอเมริกาไดผลักดันหลกั “Anti-circumvention” เพื่อรับมือกับการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี ซึง่กฎหมายลิขสทิธิ์ไมสามารถใหการคุมครองงานอยางเพยีงพอสาํหรับเทคโนโลยีดิจิทลั มี
ผูใหความเหน็คัดคานหลกักฎหมายนี้อยางมาก โดยมองวาการใหสิทธิแกผูผลิตในการกีดกนัการ
เขาถึงขอมูลดิจิทัล จะมีผลกระทบตอสิทธิในการเขาถึงขอมูลของสาธารณชน กฎหมายนี้ไดขยาย
ขอบเขตของสิทธิของเจาของงาน และในขณะเดียวกนัก็ลดขอบเขตของงานที่เปนสาธารณสมบัติให
แคบลง กฎหมายยงัจํากดัสิทธิของผูทีซ่ื้องานมาโดยชอบ เชน หากสาํเนาดวีดีีที่ซื้อมาโดยชอบเกิด
ชํารุดบกพรอง ผูซื้อจะไมสามารถใชเครื่องมือใดๆ เพือ่ทําใหสําเนางานนัน้สามารถกลับมาใชงานได
ดังเดิม (เพราะการทาํเชนนัน้หมายถงึการใชเครื่องมือหลีกเลีย่งระบบปองกนัการถอดรหัสของดีวีดี) 
หรือหากเปนกรณีหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-book) ผูเผยแพรงานจะสามารถใชวิธีการเขารหัส เพือ่ใหมี
การอานหนังสอืไดเพียงครั้งเดียว การอานซ้าํโดยไมจายคาตอบแทนจะกระทํามิได แมวาจะมี
เทคโนโลยหีรือเครื่องมือที่สามารถปลดลอ็คการเขารหสัไดก็ตาม การนําเครื่องมือมาใชก็ไมอาจกระทาํ
ได เพราะเปนการละเมิดตอกฎหมาย  

หลัก “Anti-circumvention” ไปไกลเกินความมุงหมายของการคุมครองลิขสิทธิ์ เปดใหมีการ
ใชเทคโนโลยีฉกฉวยเอางานสาธารณะไปเปนของเอกชน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอาจกระทาํไดตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ2์2 นักวชิาการตะวันตกหลายทาน ไดแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชระบบการคุมครอง
ลิขสิทธิ์เชนนี ้

ศาสตราจารย Neil Weinstock Netanel กลาววา “Encryption เปนเครื่องมือทีท่รง
ประสิทธิภาพในการปกปองประโยชนของผูสรางสรรคงาน ระบบนีเ้ปนภัยคุกคามตอสิทธิของผูบริโภค
ในอันจะเขาถงึขอมูลที่อยูภายใตสิทธิของเอกชน”23 

ศาสตราจารย Dennis J. Karjala กลาววา “ในการขออนุญาตใชงานที่ปกปองโดยระบบเอ
อารเอ็ม ผูบริโภคตองใหคํามั่นวาจะไมใชงานที่ไดรับการคุมครองเพื่อสรางงานอืน่ จะไมเผยแพรงาน
นั้นหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานนัน้ตอไป จะตองไมอางอิงงานนั้น ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดลวนแกเปนเงื่อนไขที่
จํากัดสิทธิที่ผูบริโภคมีอยูตามกฎหมายลขิสิทธิ”์24 

                                                 
21 Burk, D.L. “Muddy Rules for Cyberspace”, 21 CARDOZO L. REV. 121, 175 n. 267 (1999). 
22 Bell, T.W. “Fair Use Vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights Management on Copyright's Fair 
Use Doctrine”, 76 N.C. L. REV. 557, 585 n.130 (1998). 
23 Netanel, N.W. “Copyright and a Democratic Civil Society”, 106 YALE L.J. 283, 285 (1996). 
24 Karjala, D.S. “Federal Preemption of Shrink-wrap and On-Line Licenses”, 22 U. DAYTON L. REV. 511, 
513 (1997). 



ศาสตราจารย Julie E. Cohen กลาววา “ระบบนี้ไดใหการคุมครองเกินกวาระดับความ
คุมครองในกฎหมายลิขสิทธิ ์ จะสงผลกระทบตอความสมดุลในการคุมครองสิทธแิละสวัสดิภาพของ
สังคม”25 

นักวชิาการขางตนไดใหความเหน็ไปในทางเดียวกันวา การเปดโอกาสใหผูสรางสรรคใช
เทคโนโลยีมาปกปองงานของตนเกนิเลยจากการคุมครองตามกฎหมาย จะทําลายดุลยภาพของ
กฎหมายลิขสทิธิ์ใหส้ินไป 

ศาสตราจารย Elkin – Koren เสนอวา กฎหมายอาจตองจํากัดสิทธิของเจาของงานโดยในบาง
กรณีตองไมอนุญาตใหผูทรงสิทธบัิงคับทัง้สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ ์ และสิทธิตามสัญญาอนญุาตให
ใชสิทธ2ิ6 ขอเสนอนี้ไดรับการสนับสนนุจากศาสตราจารย Cohen วา หากผูทรงสทิธิเลือกที่จะบงัคับ
สิทธิตามสัญญา สิทธิตามกฎหมายเหนอืงานนัน้ ก็ควรสิ้นสุดลง27 
 
4. ลิขสิทธิ์กับปญหาการผูกขาดทางการคา: กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกีย่วกับโปรแกรมคอมพิวเตอรของประเทศทีพ่ัฒนาแลวและประเทศ
กําลังพัฒนานัน้มีความแตกตางกนั ในประเทศกาํลังพฒันาจะเปนปญหาการทาํสาํเนาและการ
จําหนายงานที่ไมไดรับอนุญาตใหผลิต สวนปญหาของประเทศที่พัฒนาแลวกลับเปนเรื่องของการ
คุมครอง “รหัสโปรแกรม” (source code) ซึ่งไดแกรหสัโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาคอมพวิเตอร โดย
เปนการปองกนัการลวงละเมิดสิทธิโดยคูแขงขันในระนาบเดียวกัน 

รหัสโปรแกรมอาจไดรับการคุมครองโดยกฎหมายความลับทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ ์ และ
กฎหมายสิทธบัิตร  หรือถูกอุทิศใหเปนสาธารณสมบัติในรูปของโอเพนซอรสโปรแกรม  รหัสโปรแกรม
นั้นมีความสําคัญและมีคุณคาในเชงิธุรกิจเปนอยางมาก  เปนเครื่องมอืเพื่อการแกปญหาตางๆ และใช
เปนฐานของการพัฒนาตอยอดโปรแกรมใหกาวหนายิง่ขึ้น 

การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เพื่อคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งทีเ่ปน
รหัสโปรแกรมและรหัสภาษาเครื่อง (object code) ทําใหเจาของโปรแกรมสามารถรักษาโปรแกรมไว
เปนสมบัติสวนตัวไดทัง้โดยนิตินัยและพฤตินัย โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย 
จะไมอาจถกูทาํซ้ํา ทาํสําเนา แบงแยก เปลี่ยนแปลง จําหนาย ทําซ้ํา หรือทาํวิศวกรรมยอนกลบัโดย
มิไดรับความยนิยอมจากผูเปนเจาของ (ยกเวนจะเขาขอยกเวนในบางกรณี) ในทางปฏิบัติ เจาของจะ

                                                 
25 Cohen, J.E. “Lochner in Cyberspace: The New Economic Orthodoxy of "Rights Management", 97 
MICH. L. REV. 462, 472 (1998). 
26 Elkin-Koren, N., “Cyber Law and Social Change: A Democratic Approach to Copyright Law in 
Cyberspace”, 14 CARDOZO ARTS & ENT L.J. 215, 294 (1996). 
27 Cohen, op.cit., at 94. 



จําหนายสําเนาโปรแกรมในรูป “รหัสภาษาเครื่อง” โดยถือวาเปนการอนุญาตใหใช (licence) มากกวา
ที่จะเปนการโอนสิทธิในโปรแกรม โดยจะทําสัญญาอนญุาตใหใชโปรแกรมกับเครื่องคอมพวิเตอรเพียง
หนึง่เครื่องเทานั้น หากบุคคลใดประสงคจะใชโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่อง เชน ใชใน
มหาวิทยาลยัหรือสถานการศึกษา บุคคลนั้นตองจายคาธรรมเนยีมการใชเพิ่มมากขึ้นจากกรณีปกติ 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายดังกลาว บรรษัทโปรแกรมคอมพิวเตอรยงัใชวิธีการทาง
เทคนิคเพื่อสรางอํานาจผูกขาดของตน เชน กําหนดใหโปรแกรมแอพพลิเคชั่น (application program) 
ตองเขากนัได (operability) กับโปรแกรมระบบปฏิบัติการของตนเทานัน้ 

เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชสิทธิ
ทางกฎหมายและกลวิธีตางๆ ไดทําใหบรรษัทโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถสรางอาํนาจตลาดของตน
ไดอยางมากมาย จนอาจกลาวไดวา ขีวิตคนในทกุวนันีถู้กกาํกับโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรก็ถกูควบคุมโดยบรรษัทอีกทีหนึง่ 
 

(1) ปญหาการละเมิดลิขสิทธิโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร 
แมการละเมิดสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศที่พัฒนา

แลวและประเทศกําลงัพฒันา แตมักจะมีการกลาวอางถงึการทําละเมดิในประเทศกาํลังพัฒนาเกนิเลย
จากความเปนจริงเสมอ เชน กลุมพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแวร (Business Software Alliance) รายงานวา 
ในป ค.ศ. 2002 การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรในประเทศจนีมีระดับที่สูงถึง 92 เปอรเซ็นต28  
และโปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชอยูในเวยีดนามเปนโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ถงึ 97 เปอรเซ็นต29 รายงาน
ของกลุมพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแวรระบุวา มี 25 ประเทศที่มีอัตราละเมิดทรัพยสินทางปญญาสงูทีสุ่ด 
ซึ่ง 22 ประเทศ จาก 25 ประเทศนั้นเปนประเทศกําลงัพฒันา30 รายงานดังกลาวยงัไดระบุดวยวา การ
ละเมิดลิขสิทธิซ์อฟตแวร ไดกอใหเกิดความสูญเสยีทางเศรษฐกิจตอบรรษัทซอฟตแวรเปนอยางมาก 
และคาเสียหายดังกลาวไดเพิ่มสูงขึน้ทกุป คาเสียหายทางเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2002 ไดเพิ่มข้ึนจาก
ความเสยีหายในป ค.ศ. 2001 ถึง 19 เปอรเซ็นต คิดเปนความเสยีหายทั้งสิน้ 13,900 ลานดอลลาร31 

                                                 
28 BSA, Global Software Piracy Study Asia/Pacific 2002, Available at: 
http://Hglobal.bsa.org/globalstudy/asial 
29 Ibid. 
30  BSA, Eight: Annual BSA Global Software Piracy Study, June 2003, Available at: 
http://global.bsa.org/globalstudy/2003_GSPS.pdf 
31 Ibid. 



 องคกรดังกลาวยังระบวุาอัตรากาละเมิดลขิสิทธิ์ในประเทศไทยอยูที่รอยละ 77 ในป ค.ศ. 
2001 และ 2002 โดยยอดสูญเสียทางเศรษฐกิจตอบรรษัทคอมพวิเตอรในไทยมีจํานวน 41 ลาน
ดอลลารในป ค.ศ. 2001 และเพิ่มข้ึนเปน 81 ลานดอลลารสหรัฐ ในป ค.ศ. 2002 32 
 รายงานทุกฉบบัของกลุมพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแวรมักจะสรุปวา แนวทางแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทีก่อใหเกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจตอองคการธุรกิจก็คือ จะตองเพิ่มระดับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา และตองมีการปราบปรามการทําละเมิดอยางเขมงวด และผลงานสําคัญในเรื่อง
นี้ของกลุมพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแวรก็คือการผลักดันบทบัญญัติขอ 10.1 ของความตกลงทริปส และ
ผลักดันใหเกิดการจัดทาํสนธสัิญญาอินเทอรเน็ตฉบับป ค.ศ. 1996 ขององคการทรพัยสินทางปญญา
โลก 
 ขอที่นาสงัเกตเกี่ยวกับรายงานดังกลาวนัน้มีอยูหลายประการดวยกัน นับต้ังแตวธิีการในการ
คํานวณความเสียหายและอตัราการทาํละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ทั้งนีเ้พราะในความเปนจริง แมการ
ละเมิดลิขสิทธิซ์อฟตแวรจะมีอยูอยางกวางขวาง แตการคํานวณการทาํละเมิดอยางถูกตองนั้นเปนสิ่งที่
กระทาํไดยาก เพราะการทาํละเมิดสวนใหญมักจะมีลักษณะเปนการกระทําที่เปนสวนตัว ซึ่งเปนการ
ยากตอการตรวจพบ จึงเปนที่นาสงสยัยิง่วา การศึกษาขององคกรดังกลาวกระทําดวยวิธีใด เพราะหาก
เปรียบเทยีบจากรายงานการกระทําความผิดโดยทั่วไป สถิติตัวเลขมักจะไดจากการกลาวโทษรองทุกข
ของผูเสียหาย แตในความผดิที่ปราศจากการรองทกุขและที่ยากแกการตรวจพบเชนการละเมิดลขิสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอรนี ้การเกบ็สถิติอยางถูกตองยอมเปนไปไดยากยิง่ 
 และเมื่อพิจารณาถึงอัตราความเสยีหายทางเศรษฐกิจทีก่ลุมพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแวรคํานวณ
ออกมาเปนตัวเลข ยิ่งมีส่ิงทีน่าสงสัยถงึความถูกตองของตัวเลขดังกลาวเปนอยางมาก ทัง้วิธกีารในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการคํานวณความเสียหาย รายงานดังกลาวคํานวณคาเสยีหายโดย
สมมติฐานทีว่า หากไมมกีารกระทําละเมดิ รายไดของบรรษทัซอฟตแวรจะเพิ่มข้ึน ซึ่งยอดที่ขาดหายไป
ก็คือความเสยีหายที่บรรษทัจะไดรับ ตรรกะที่ใชในการคิดคํานวณนีน้ับวาบกพรองเปนอยางมาก 
เพราะการทีบุ่คคลคนหนึง่ยติุการกระทาํละเมิด ก็มไิดหมายความวาบุคคลนัน้จะตองเปลี่ยนไปซื้อ
สินคาที่ถูกกฎหมาย เพราะการที่บุคคลจะซื้อสินคาถูกกฎหมายหรือไมยอมข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน ลักษณะของสินคาทีถู่กกฎหมายนัน้ กาํลังซื้อและความสามารถในการจายของผู
ซื้อ ความจําเปนตอการใชสินคานั้นของผูซื้อ การมีอยูของสินคาทีอ่าจใชทดแทนกนัได ฯลฯ  ซึ่ง
ถึงแมวาการทาํละเมิดลิขสิทธิ์จะหมดไป แตก็มิไดหมายความวารายไดของเจาของลิขสิทธิ์จะเพิ่มข้ึน
อยางมากมาย ทั้งนี้เมื่อคิดคํานึงถึงราคาของสินคาลิขสิทธิท์ี่กําหนดไวสูงเกนิกวารายไดและกําลงัซื้อ
ของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา 

                                                 
32 ที่มา: Business Software Alliance, Available at: http://www.bsa.org/thailand 



การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางกวางขวาง หาไดเปนโทษตอบรรษัทซอฟตแวร
แตเพียงอยางเดียวไม ในบางกรณีกลับเปนคุณตอบรรษัทเสียดวย ทั้งนี้เพราะความนิยมของโปรแกรม
คอมพิวเตอรยอมข้ึนอยูกับจาํนวนผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นเปนสําคัญ ยิง่มีผูใชมากเทาใด
โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวจะติดตอส่ือสารกับผูใชรายอื่น เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่โปรแกรม
วินโดวสของไมโครซอฟตครองสวนแบงตลาดกวารอยละ 95 ก็เปนผลมาจากความสะดวกที่ผูใช
สามารถติดตอส่ือสารหรือใชโปรแกรมรวมกับผูอ่ืนนั่นเอง  การที่มกีารทําละเมิดลิขสิทธิอ์ยาง
กวางขวางยอมมีผลเปนการขยายเครือขายการใชลิขสิทธิ์นัน้ไปดวยในเวลาเดียวกนั การไดรับ
ผลกระทบในระยะสัน้จากการถูกละเมิดลิขสิทธิ ์จึงเปนผลดีตอบรรษัทซอฟตแวรในระยะยาว 

ในความเปนจริงปจจัยสําคญัที่ทาํใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อยางกวางขวางก็คือราคาที่สูงมาก
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรลิขสิทธิ ์ บรรษัทซอฟตแวรจะสามารถแกปญหาการทําละเมิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการลดราคาสินคาถูกกฎหมายของตนลงมา แทนที่จะใชวิธกีารปราบปรามการทํา
ละเมิดดวยการบังคับใชกฎหมายและการเพิ่มโทษ อยางไรก็ดี แมผูประกอบธุรกิจเจาของลิขสิทธิจ์ะมี
เจตจํานงทีจ่ะกระทาํการดังกลาว ปญหาที่ตามมาก็คือ ราคาที่เหมาะสมควรเปนเทาใด ซึ่งการกําหนด
ราคาที่เหมาะสมในแตละประเทศมิใชส่ิงที่อาจจะกระทาํไดโดยงาย โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงความ
แตกตางในรายไดและกําลังซื้อของประชาชนในแตละประเทศ นอกจากนี ้ การกําหนดราคาสินคาที่
แตกตาง (Price differentials) ยังอาจกอใหเกิดปญหาอื่นที่จะเปนผลเสียตอบรรษัทตามมาอีก เชน ก
ใหเกิดการนําเขาซอนสนิคา (parallel import) โดยมีการนําเขาสินคาจากประเทศทีม่ีราคาถูกไป
จําหนายแขงขันกับสินคาของบรรษัทในประเทศที่มีราคาแพง เปนตน 
 

(2) กลวิธีผูกขาดของบรรษทัโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ชองวางดานเทคโนโลยีดิจิทลั (digital divide) ระหวางประเทศทีพ่ัฒนาแลวและประเทศกาํลัง

พัฒนานับวนัจะถางกวางขึ้นเปนลาํดับ โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญยิ่งในโลกยุค
เศรษฐกิจฐานความรูเชนในปจจุบัน  แตโปรแกรมคอมพิวเตอรก็เปนสิ่งที่ไดรับการคุมครองโดย
ทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด ทําใหโอกาสในการเขาถึงอปุกรณที่มีความสําคัญนี้เปนไปโดย
ยากลาํบาก  โปรแกรมคอมพิวเตอรไดรับการคุมครองในฐานะงานวรรณกรรมตามความตกลงทริปส 
และไดรับการคุมครองสิทธบัิตรในฐานะการประดิษฐในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  
ประเทศกาํลังพัฒนาจาํนวนมากยงัถกูการกดดันจากประเทศอุตสาหกรรมใหปราบปรามการละเมดิ
สิทธิในโปรแรมคอมพิวเตอร จึงมีผลทําใหการเขาถึงสนิคาที่มีความสําคัญนี้ตองกระทําโดยชองทาง
เดียว คือจากบรรษัทเจาของสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น 

วิธีปฏิบัติวิธหีนึ่งที่บรรษัทคอมพิวเตอรยกัษใหญอยางไมโครซอฟตนยิมใชคือ การใช 
“โปรแกรมเครือขาย”  ไมโครซอฟตบรรจุโปรแกรมแอพพลิเคชั่น (application programs) ตางๆ ลงบน



โปรแกรมวินโดวสของตน เชน บรรจุโปรแกรมมีเดียเพลยเยอร วนิโดวสเอ็กซพลอเรอร ฯลฯ ลงบน
โปรแกรมระบบปฏิบัติการทีดู่เหมือนเปนการแถมหรือเพิม่สินคาใหแกผูบริโภค แตในความเปนจริง 
วิธีการเชนนีท้าํใหไมโครซอฟตสามารถขยายอาํนาจตลาดของตนไปยังตลาดซอฟตแวรอ่ืน และทําให
บริษัทซอฟตแวรขนาดเล็กตองสูญเสียตลาด และอาจตองออกจากการแขงขันไปในที่สุด33 

คํานวณวา ไมโครซอฟตมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 95 ของตลาดซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการทั้งหมดในโลก34 การที่ไมโครซอฟตอยูในอํานาจเหนือตลาดเชนนี้ มีผลใหบรรษทัมี
อํานาจผูกขาดในระดับที่สูงมาก ซึง่สูงกวาอํานาจผูกขาดที่เกิดจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเสยีอีก 
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่ผลิตโดยบริษัทอืน่ไมอาจเขาสูตลาดได เนื่องจากไมอาจใชรวมกับ
ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟตได และหากไมโครซอฟตจะแยงตลาดของบริษัทโปรแกรม
แอพพลิเคชัน่อื่นก็อาจทาํไดงายดาย ดวยการออกสนิคาพวงขายมากับโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ของตน 
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผูใชคอมพิวเตอรตองใช เนื่องจากเปนโปรแกรมเดียวที่สามารถใชรวมกนัไดกับ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟต ที่มีผูใชเครือ่งพีซกีวารอยละ 95 ใชอยู 

การลมสลายของบรรษัทเน็ทสเคป (Netscape) ผูผลิตระบบบราวเซอรรายแรกเปนตัวอยางที่
ดีของผลกระทบจากกลวิธกีารตลาดของบรรษัทขนาดใหญ การพวงขายโปรแกรมอินเทอรเน็ตเอ็กซ
พลอเลอร ในระบบปฏิบัติการวินโดวส 98 ไดทําลายตลาดของเนท็สเคปลงอยางสิน้เชิง และมีผลให
เน็ทสเคปตองถูกซื้อกิจการไปในที่สุด หากบรรษัทโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีเทคโนโลยีที่กาวหนาอยาง
เน็ทสเคปยังไมสามารถแขงขันกับบริษทัยกัษใหญได จงึไมตองสงสยัวา บริษทัโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายยอยในประเทศกาํลังพฒันา จะแขงขันกับบรรษัทขามชาตทิี่เปนผูครอบครองตลาดโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดอยางไร 
 

(3) การปองกันการผูกขาดโปรแกรมคอมพิวเตอร: การสงเสริมฟรีโปรแกรม 
มีประเทศกาํลงัพัฒนาเพยีงไมกี่ประเทศเทานัน้ (เชน อินเดีย) ที่สามารถพึ่งตนเองในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเทศทีย่ากจนจาํเปนตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในกิจกรรมดานตางๆ ไม
วาจะเปนในทางธุรกจิ  อุตสาหกรรม  กจิการของรัฐ  สาธารณสุข ฯลฯ  แมการไดมาซึ่งโปรแกรม
สําหรับกิจการเหลานี้จะสามารถกระทําไดดวยการนําเขาจากตางประเทศ หรือโดยพัฒนาขึ้นเอง  แต
การนาํเขาสนิคาจากภายนอก ก็เปนสิง่ที่ไมอาจกระทําโดยเนื่องจากติดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
ในทาํนองเดียวกัน การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ึนใชงานภายในประเทศ นอกจากตองอาศัย

                                                 
33 Keegan, V., “Hand a rum deal to Gates”, The Guardian Online, 2 November 2001. 
34 Ibid. 



ศักยภาพและปจจัยพืน้ฐานดานเทคโนโลยีแลว กย็ังตองอาศัยการคุมครองสิทธทิีม่ีความยืดหยุน ที่
เปดโอกาสใหนักพัฒนาโปรแกรมทองถิ่นสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ึนใชเองได35 

การเขาถงึโปรแกรมคอมพิวเตอรของประเทศกําลงัพฒันา อาจเกิดขึ้นไดโดยอาศัยการ
ผสมผสานกฎหมายและนโยบายที่เหมาะสม  รวมทั้งนโยบายเจรจากบับรรษัทโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โดยขอใหบรรษัทเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรในราคายอมเยา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปราบปรามการ
ทําละเมิดสิทธใินทรัพยสินทางปญญา การเสาะหาแหลงโปรแกรมคอมพิวเตอรราคาถูกในตางประเทศ  
การใชบังคับกฎหมายลิขสทิธิ์อยางยืดหยุน เปดโอกาสใหมกีารทาํวิศวกรรมยอนกลับเพื่อศึกษารหัส
โปรแกรม และสงเสริมใหมีการใชโปรแกรมที่เปดเผยรหัสโปรแกรม (open-source programs) ที่
สามารถดาวนโลดไดจากเวบ็ไซดตางๆ 

เจาของโปรแกรมลิขสิทธิ์อยางไมโครซอฟตมักจะตั้งราคาสินคาของตนราคาเดียวกนัในทุก
ประเทศ  โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของประเทศตางๆ  อัตรา
คาธรรมเนียมการใชลิขสิทธิท์ี่ไมโครซอฟตเรียกเก็บจากสถาบนัการศกึษาในประเทศยากจน จะมีอัตรา
เดียวกนักับที่เรียกเก็บจากมหาวิทยาลัยในประเทศทีพ่ัฒนาแลว ทัง้ๆ ที่สถานะทางการเงนิของ
มหาวิทยาลยัในประเทศทั้งสองกลุมมีความแตกตางกนัมาก (คาธรรมเนียมการใชโปรแกรมวนิโดวส
และออฟฟศของไมโครซอฟต จะมีอัตราเดียวกนัทัว่โลก คือ 5,500 ดอลลารตอพีซี 100 เครื่อง)36 

ในขณะที่ประเทศทีพ่ัฒนาแลว เชน สหรัฐ และสหภาพยุโรป ใชกฎหมายปองกันการผูกขาด
และกฎหมายการแขงขันทางการคา กํากับควบคุมพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันของบรรษัท
ขนาดใหญเชนไมโครซอฟต ประเทศกาํลังพัฒนาก็อาจใชกฎหมายลักษณะเดยีวกันไดเชนกนั แต
ประเทศกาํลังพัฒนากย็ังมีความรูความเขาใจในกฎหมายดังกลาวไมมากนกั ซึ่งจะเปนปญหาในการ
ใชกฎหมายดงักลาวเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบรรษัทขนาดใหญ37  ธนาคารโลกไดกลาวถึงปญหาการ
ใชมาตรการปองกันการผูกขาดของประเทศกําลังพัฒนาวา 

“กลวิธกีารผูกขาดของบรรษัทขนาดใหญนัน้มีความซับซอน และยากตอการตรวจพบ การ
ปองกนัการผูกขาดตองการกลไกและความเชี่ยวชาญดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี
ตนทนุสูง ซึ่งการขาดแคลนสิ่งดงักลาวจะปดกัน้โอกาสของประเทศกําลงัพฒันาที่จะแกปญหาการ
ผูกขาดของบรรษัทขนาดใหญ”38 

                                                 
35 OECD (2000) "Information Technology Outlook 2000", OECD, Paris, p.67. 
36 Story, A., Study on Intellectual Property Rights, the Internet, and Copyright, Commission on Intellectual 
Property Rights, Study Paper No.5, London, 2001. 
37 World Back, Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington D.C., 2002. 
38 Ibid. 



ประเทศกาํลังพัฒนาที่ใชกฎหมายเพื่อสงเสริมการแขงขันในตลาดซอฟตแวร ยังอาจตอง
เผชิญกับการกดดันและเปนไปไดที่จะถกูตอบโตทางการคาจากประเทศทีพ่ัฒนาแลว โดยเฉพาะจาก
สหรัฐ ที่มีผลประโยชนมากมายกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและบรรษัทซอฟตแวรลิขสิทธิ ์

ดังที่กลาวมาแลว แมลิขสิทธิ์จะกอใหเกดิการผูกขาด และสรางอาํนาจตลาดใหกับบรรษัท
ซอฟตแวร แตอํานาจตลาดและการผูกขาดของบรรษัทก็เกิดจากพฤติกรรมและความนิยมในซอฟตแวร
ลิขสทิธิ์ดวยเชนกนั ทางออกที่เปนไปไดในขณะนี้สําหรับประเทศกําลังพัฒนาหาใชอยูที่การปรับปรุง
ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ไม เพราะเปนการยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงความตกลงระหวางประเทศ 
ประเทศกาํลังพัฒนาควรเปลี่ยนพฤติกรรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยหันมาใชโปรแกรมฟลอสส 
(FLOSS) หรือโอเพนซอรสโปรแกรม ซึ่งในขณะนี้มีประเทศกาํลังพัฒนาหลายประเทศที่ประสบ
ความสาํเร็จในการเปลีย่นมาใชฟรีซอฟตแวร 

เนื่องจากการขยายอํานาจผกูขาดของบรรษัทโปรแกรมคอมพิวเตอร นักพัฒนาโปรแกรมกลุม
หนึง่จึงเหน็ควรที่จะสรางทางเลือกใหแกผูบริโภค  โดยมีเปาหมายวา รหัสโปรแกรมของโปรแกรม
คอมพิวเตอรไมควรเปนทรัพยสินของบุคคลหนึง่บุคคลใด  กลุมนักพัฒนาโปรแกรมที่มนีายริชารด  
สตอลแมน (Richard Stallman) นักพฒันาโปรแกรมชาวอเมริกันเปนผูนาํ ไดริเร่ิมโครงการ “ฟรี
ซอฟตแวร” (Free Software Movement) ข้ึน โดยสรางระบบ “General Public Licence” หรือจพีีแอล 
(GPL) ข้ึน โดยชักจงูใหนกัพัฒนาโปรแกรมทั้งหลายนําโปรแกรมทีพ่ัฒนาขึ้นมารวมกนั และเปดให
สาธารณชนไดมีสวนรวมใชและพัฒนาตอยอดโปรแกรมนั้นตอไป ทีรู่จักกันดีคือโปรแกรม “ลินกุซ” 
(Linux) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่มกีารเปดเผยรหัสโปรแกรมตอสาธารณชน ผูใชหรือนักพฒันา
โปรแกรมอื่นสามารถที่จะปรบัปรุงหรือดัดแปลงโปรแกรมโอเพนตอไปไดโดยเสรี ภายใตเงื่อนไข
ประการเดียวคือ ผูกระทาํการดังกลาวจะตองไมอางสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ เหนอืสวนที่
พัฒนาปรับปรุงขึ้นนั้น  และจะตองเปดเผยสวนที่ตนไดพัฒนาขึ้นใหผูอ่ืนใชดวย 

ระบบจีพีแอลนั้นใชกับโปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการเทานั้น  เพราะการลดอํานาจผูกขาดใน
ระบบปฏิบัติการจะชวยสรางทางเลือกใหแกสังคมอยางเพียงพอแลว  ดังนัน้ ระบบจีพีแอลจึงไมใชกับ
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน โปรแกรม Oracle ซึง่เปนโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ เปนโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ได แมวาจะเปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบใหใชกบัระบบปฏิบัติการลินกุซก็ตาม 

ประเทศกาํลังพัฒนาจะไดรับประโยชนจากฟรีโปรแกรม  ทัง้นี้เพราะโปรแกรมลขิสิทธิ์ตางๆ 
มักจะจาํหนายในราคาแพง  และมเีงื่อนไขตางๆ มากมาย  จาํกัดโอกาสในการเขาถงึและในการพฒันา
ตอยอดโปรแกรมนั้นตอไป  คํานวณวา ในการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหกับโรงเรียนประมาณ 100,000 
โรงเรียน  ประเทศกาํลังพฒันาตองใชคาใชจายอยางนอยกวา 100 ลานดอลลาร  สําหรับโปรแกรม 
Windows 98, Microsoft Office และเซอรฟเวอรที่ใชระบบ Windows NT ซึง่คาใชจายนี้สําหรับการซื้อ



และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรเทานัน้ โดยไมรวมอุปกรณฮารดแวร39 ในทางตรงกันขาม การใช
ระบบปฏิบัติการลินุกซจะไมกอใหเกิดตนทนุใดๆ นอกจากคาซีดีโปรแกรมเพียงแผนเดียว ซึง่ซีดีหนึง่
แผนสามารถติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมจํากัดจํานวน 

ระบบปฏิบัติการลินุกซเปนโปรแกรมที่สามารถดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ตไดฟรีโดยไมเสีย
คาตอบแทน ในขณะที่โปรแกรมลิขสิทธิผู์ใชจะไมสามารถเขาถงึหรือศึกษารหัสโปรแกรมของโปรแกรม
ได  การใชฟรีโปรแกรม ผูใชสามารถทราบถึงรหัสโปรแกรมไดโดยไมมีขอจํากัด เนือ่งจากเปนความมุง
หมายของผูพฒันาโปรแกรมที่ตองการใหมีการแบงปนขอมูลและรหัสโปรแกรมกันใหกวางขวางที่สุด 
ระบบฟรีโปรแกรมเปนระบบการแบงปนขอมูลความรูแกกัน อันเปนระบบที่รับรองและปฏิบัติกันในแวด
วงวิชาการแบบดั้งเดิม ซึง่แตกตางจากระบบทรัพยสินทางปญญา ที่กําหนดใหขอมูลเปนสทิธิของ
บุคคล 

การสงเสริมใหมีการใชฟรีโปรแกรมอยางกวางขวาง  นอกจากจะเปนประโยชนตอผูใช
คอมพิวเตอรเปนรายบุคคลแลว ยังมปีระโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรของประเทศ
กําลังพัฒนา นกัพัฒนาโปรแกรมในประเทศยากจนสามารถปรับเปลี่ยนและสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหสอดคลองกบัความมุงหมายในการใชงานของตนไดโดยไมมีขอจํากดั  นักพัฒนา
โปรแกรมในประเทศกําลงัพฒันาสามารถแกไขสวนบกพรองในโปรแกรมดั้งเดิมได  อันเปนการสราง
ทักษะดานคอมพิวเตอรใหแกนักพัฒนาโปรแกรมของประเทศ และสามารถเรยีนรูตอยอดโปรแกรมให
กาวหนาขึ้นในฐานะ “ผูพัฒนาโปรแกรม” อีกดวย 

ประเทศจีนมีนโยบายใหใชโปรแกรมลีนุกซในหนวยงานราชการทั้งหมด  ประเทศเม็กซิโกได
ประกาศแผน 5 ป ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซกบัคอมพิวเตอรในโรงเรียนกวา 140,000 แหงทั่ว
ประเทศ  สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรของอินเดียไดเปลี่ยนมาใชระบบปฏิบัติลีนุกซทัง้หมด  สหภาพยุโรป
ไดประกาศแผน “e-Europe – An Information Society for All” โดยสงเสริมใหมีการใชโอเพนซอร
สโปรแกรมในภาคราชการทัง้หมด 
 
บทสรุป 

ผลกระทบของลิขสิทธิ์ตอประเทศกาํลังพฒันายอมมากกวาผลกระทบที่มีตอประเทศทีพ่ัฒนา
แลว  แมประเทศกําลงัพฒันาบางประเทศจะสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาเพื่อพฒันา
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน ภาพยนตร และซอฟตแวร ไดอยางประสบความสาํเร็จ  แตก็
เปนเพียงสวนนอย  ประเทศกําลงัพฒันาสวนใหญเปนผูนาํเขาสนิคาลิขสิทธิ ์  ลิขสิทธิ์สงผลกระทบ

                                                 
39 White, E. “Making the Software Industry ‘Open’”, Cooperation South Vol.1, 2001. 



อยางสาํคัญตอสินคาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อหนงัสือ ตํารา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร วารสาร ฯลฯ  ถกูกาํหนดราคาตามอําเภอใจของเจาของลิขสิทธิ ์

เหตุผลประการหนึง่ที่อินเทอรเน็ตไดรับความนยิมอยางสูงในปจจุบัน ก็เนื่องจากขอมูลหรือ
งานทีม่ีการเผยแพรบนอนิเทอรเน็ต เปนสิ่งที่สามารถเขาถึงไดโดยไมมีคาตอบแทน อินเทอรเน็ตเปด
โอกาสใหเจาของงานเผยแพรงานของตนตอสาธารณชนนับแสนนับลาน ไดโดยไมตองลงทุนทําสาํเนา 
ดังเชนกรณีของหนังสือ เทปเพลง หรือวิดีโอ ปญหาลิขสิทธิ์กับอินเทอรเน็ตนับเปนปญหาสําคัญสาํหรับ
ประเทศกาํลังพัฒนา กฎหมายลิขสทิธิ์ไดขยายการคุมครองจากสื่อส่ิงพิมพไปสูส่ืออิเล็คทรอนิกส  
ในขณะทีห่ลักขอยกเวนการละเมิดสิทธิท์ี่เรียกวา “การใชโดยชอบธรรม” (Fair Use) สามารถใชไดผล
ในสื่อส่ิงพมิพ การใชหลักการดังกลาวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเทอรเนต็ ยังคงเปนปญหา
หลายประการ ทัง้นี ้ เพราะเจาของลิขสทิธิ์ในงานที่เผยแพรทางอนิเทอรเน็ต มิไดปกปองสทิธิของตน
โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเทานัน้ หากแตไดนํากลไกอยางอืน่มาใชรวมดวย เชน ใชเทคโนโลย ี
“Encryption” ทาํใหโอกาสเขาถึงขอมูลความรูของสาธารณชน ตองถกูจํากัด ทั้งๆ ที่ปรัชญาพืน้ฐาน
ของอินเทอรเน็ตคือการเปดโอกาสใหมีการเขาถึงขอมูลโดยเสรี 

การคุมครองลขิสิทธิ์รวมทั้งการใชเทคโนโยโลยีเพื่อจาํกัดการเขาถงึขอมูล จาํเปนตนมีความ
สมดุล เพื่อปองกันมิใหสังคมไดรับผลกระทบจากการคุมครองเกินสมควร  และสงเสริมใหมกีารใช
ประโยชนจากขอมูลความรูตามเจตนาดั้งเดิมของกฎหมายลิขสิทธิ ์ แมกฎหมายลิขสิทธิ์จะปดกั้นมิให
ประเทศกาํลังพัฒนาเขาถึงขอมูลความรู แตในกฎหมายลิขสิทธิ์กม็ีบทบัญญัติที่เอือ้ใหประเทศเหลานั้น
ใชมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกลาว เชน ขอ 9 และขอ 10 ในอนุสัญญากรงุเบอรน เปดโอกาสให
ประเทศกาํลังพัฒนากาํหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ไวในกฎหมาย  ขอยกเวนที่อาจนํามาใชก็เชน 
การอนุญาตใหมีการทาํซ้ํา/เผยแพรงานเพือ่การเรียนการสอน การศึกษาวิจยั การใชเปนสวนตัว ตราบ
เทาที่ขอยกเวนนัน้ไมเปนการขัดขวางการใชสิทธิตามปกติของเจาของลิขสิทธิ ์

ในการประชมุประจําปของอนุสัญญากรงุเบอรนในป ค.ศ. 1967  ประเทศกําลังพัฒนา
เรียกรองใหมกีารแกไขบทบญัญัติของอนุสัญญาใหมีความยืดหยุน ตอบสนองความตองการของ
ประเทศกาํลังพัฒนาในการเขาถึงสื่อส่ิงพมิพและเอกสารการศึกษา  การประชุมคร้ังนั้นไดนาํไปสูการ
จัดทําพิธีสารตอทายอนุสัญญากรุงเบอรนที่เรียกวา “พิธีสารสต็อคโฮลม” (Stockholm Protocol) พิธี
สารฯ อนุญาตใหประเทศกําลังพัฒนาลดอายุการคุมครองลิขสิทธิ์ใหส้ันลงเหลือเพียง 25 ป ใหมกีารใช
มาตรการบังคบัใชสิทธิ (compulsory licensing) สําหรับการแปลหนังสือเอกสารตางประเทศใหเปน
ภาษาทองถิน่ และที่สําคัญใหกําหนดขอยกเวนสทิธทิี่กวางขวาง โดยอนุญาตใหมกีารทําสาํเนาหรือใช
งานเพื่อการศกึษา การวิทยาศาสตร และการวิจยัไดในทุกกรณีโดยไมมีขอจํากัด 

อยางไรก็ดี พิธีสารสต็อคโฮลมมิไดมีผลใชบังคับเนื่องจากมไิดรับความเหน็ชอบและให
สัตยาบันโดยประเทศทีพ่ัฒนาแลวสวนใหญ ตอมาในการประชุมที่กรุงปารีส ในป ค.ศ. 1971 



อนุสัญญากรุงเบอรนไดรับการแกไขกําหนดเปนภาคผนวก ใหประเทศกําลงัพฒันาใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิดวยการแปลงานตางชาติเปนภาษาทองถิน่ได  แตแมจะมกีารแกไข บทบัญญัติในเร่ือง
มาตรการบังคบัใชสิทธิในอนสัุญญากรุงเบอรน กม็ิไดถูกนาํไปบัญญัติไวในกฎหมายภายในของ
ประเทศกาํลังพัฒนา  และมีประเทศกาํลงัพัฒนาเพยีงไมกี่ประเทศเทานัน้ ที่ใชประโยชนจากมาตรการ
นี4้0 ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ควรจะพิจารณาทบทวนนาํมาตรการดังกลาวมาใช 
ควบคูไปกับการคุมครองลิขสิทธิ ์

ถึงแมวาเจาของลิขสิทธิ ์ จะมีความชอบธรรมในการไดรับความคุมครองและใชสิทธิตาม
กฎหมายที่ตนมีเพื่อแสวงหากําไร เพื่อชดเชยคาใชจายที่เสยีไปจากการสรางสรรคงานนัน้ แตความ
จําเปนของประเทศที่พัฒนาในอันจะเขาถงึปจจัยที่มีความสําคัญตอการศึกษา เพื่อยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนก็เปนสิง่ที่ควรพิจารณาควบคูกนัไปเชนกนั องคการการคาโลกและประเทศ
สมาชิกจงึควรใชนโยบายที่เหมาะสมในการลดการผูกขาดเทคโนโลย ี และสงเสริมการเขาถงึขอมูล
ความรู เพื่อเปดโอกาสใหมีการเขาถงึขอมูลออนไลนไดโดยไมตองมีคาตอบแทน 
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